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Båtrännor har ställt till problem för många skridskoåkare. Här för söker några passera en ränna på en 
luftmadrass. Farkosten visade sig ha tveksam isklassning och punkterades vid sista överfarten vilket 
medförde ett halvplurr.  
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Sammanfattning 
Viktiga slutsatser från den gångna säsongen: 

 Var extra försiktig vid åkning i små grupper så att inte alla hamnar i vattnet samtidigt. Åk med 

avstånd och med stor uppmärksamhet på isen. Åk inte ensam.  

 Larma SOS 112 tidigt om det finns risk att någon inte snabbt kommer upp ur en vak. Vid 

kraftig nedkylning kan det vara avgörande att snabbt få sjukhusvård.  

 Värmepåverad is, tunn stöpis, snöis andra isar än kall söt kärnis har sämre bärighet och är 

svårare att bedöma med piken. Kvalitén kan också variera stort över sjöytan. 

 Skador vid plurr, bl.a. axel ur led, förekommer ibland. Det kan göra det omöjligt att ta sig upp 

utan hjälp. Möjligheten att koppla en tillkastad lina i sin egen karbinhake har visat sig vara 

värdefull vid många incidenter.  

 Isen nära farleder kan snabbt brytas upp vid fartygspassage. Isrännor som bryts kan också 

spärra vägen för fortsatt färd och reträtt. 

 Var extra försiktig vid utfärder med barn. Barn kan komma långt ut på tunn is där det kan 

vara svårt att komma dem nära för att rädda dem.  

 Barn på is ska ha flytväst. 

 En reservskridsko kan vara bara att medföra på längre turer.  

 Meddela SOS 112 om det finns risk att kvarlämnad utrustning i en vak eller annat kan få 

andra att larma räddningstjänsten.  



Erfarenheter från säsongen 
Under säsongen 2017/2018 gjordes 7777 turer med sammanlagt 42 529 turdeltagare enligt 

färdrapporter på Skridskonätet. Det var något färre än säsong innan, som dock var störst i 

Skridskonätets historia. Då det gjordes 8257 turer med 48 099 deltagare.  

241 plurr och 201 olycksfall har noterats i färdrapporter och avvikelserapporter. Det är något färre 

plurr i förhållande till antalet turdeltagare än genomsnittet för tidigare säsonger. Antalet 

rapporterade skador är dock något högre än tidigare. Om det beror på en faktisk ökning av olyckorna 

eller att olyckor rapporteras i högre grad är ovisst. 101 avvikelserapporter har lämnats in. 

Under säsongen har många vittnat om luriga isar som trots sin tjocklek haft dålig bärighet och som 

också varit svårbedömda, både med syn, hörsel och pik. Det har varit bland annat varit tunna stöpisar 

och värmepåverkad is och. I flera fall har plurr inträffat trots att isen bedömts som stabil med piken. 

Dessutom har det rapporterats flitigt om is med stor fallrisk såsom överis, is med huggande snödrivor 

eller sprickor och is med ojämn yta.  

Fem skridskoåkare har drunknat under säsongen, så vitt vi känner till. Tre personer i Sverige, en i 

Finland och en i Nederländerna. Tre av dessa åkte ensamma, två i par. De i Finland och Sverige var 

vana skridskoåkare med god utrustning och några av dem var medlammar i Skridskonätets 

föreningar. Personen i Nederländerna har vi inga detaljerade uppgifter om. I Finland omkom även en 

åkare av hjärtinfarkt under en introduktionstur.   

Användningen av hjälm ökar. Vanligast är cykelhjälm, som bedöms ge ett bra skydd. Andra använder 

hjälmar framtagna för utförsåkning, alpinism, skatebord eller liknade aktiviteter. Dessa bedöms också 

ge bra skydd vid skridskoåkning. Det finns nu även hjälmar framtagna för långlopp på skridskor. I 

Nederländerna har man sedan i fjol krav på hjälm under långlopp på is. 

Skridskonätets säkerhetsgrupp är vårt nya namn. Tidigare hette vi Skridskonätets 
säkerhetsinformationsgrupp. Namnbytet är bara en förenkling och anpassning till hur vi ofta 
benämns. Det föranleder ingen ändring av vår verksamhet.  



Allvarliga händelser och olyckor 
Här följer ett antal händelser som säkerhetsgruppen valt att uppmärksamma.  

Drunkningsolycka på Stråken (vid Borensberg) 

Den 27 januari omkom två skridskoåkare på sjön Stråken norr om Borensberg. De var båda erfarna 

och fullgott utrustade. Den ena var medlem i Linköpings Långfärdsskridskoklubb (LLK). En privat 

grupp med medlemar från LLK upptäcker de båda i var sin vak cirka 30 till 40 meter ut från land. Isen 

var dock för dålig för att man skulle kunna närma sig vakarna. Man larmade istället 112. Men trots en 

stor räddningsinsats gick deras liv inte att rädda.  

Sjön har flera kända strömställen, men olyckan inträffade inte vid något av dessa. Däremot hade isen 

vid olyckplatsen tidigare rapporterats som för svag för passage. Isen på sjön har bedömts som 

värmepåverkad av tidigare blidväder, vilket gällde för många sjöar i Mellansverige vid tidpunkten. 

Eftersom isen vid olycksplatsen bröts sönder vid räddningsinsatsen har det inte gått att exakt 

bestämma isens kvalité och tjocklek. Möjligen har det varit ett område som islagts senare. Efter en 

period med milt väder kan gränser mellan olika isläggningsskeden vara svåra att upptäcka. LLK har 

skrivit en utförlig rapport om händelsen.  

Reflektioner: 

 God kännedom om is, bra utrustning samt sällskap är grundstenar för säkerhets på is. Men 
det är ingen garant för att allvarliga händelser inte kan inträffa. Det får vi inte glömma bort.  

 I en liten grupp är det viktigt att vara uppmärksam på isen och åka med avstånd. 

 Värmepåverkad is, tunn stöpis, saltis och vissa andra istyper är svagare och mer 
svårbedömda än kall söt kärnis. Tidigare isgränser kan vara svåra att se efter perioder med 
plusgrader.  

Massplurr på Stråken (väster om Jönköping) 

Den 27 januari inträffa ett massplurr på sjön Stråken väster om Jönköping (ej att förväxla med sjön 

Stråken norr om Borensberg). Isen hade dagen innan bedömts som väl åkbar, men något 

värmepåverkad och ibland sprakande samt svag närmast östra stranden. En grupp med 10 deltagare 

åker en bit ut från land med cirka 10 meters inbördes avstånd, strax efter en mindre grupp med fyra 

deltagare. Den första gruppen noterar en försvagning i isen, men klarar sig över. Den senare gruppen 

märker ingen försvagning förrän isen plötsligt spricker upp över ett cirkla 100 meter långt område, 

och 8 av gruppens 10 deltagare plurrar.  

Den framförvarande gruppen uppmärksammar händelsen och vänder tillbaka för att bistå de 

plurrade. Flera av de plurrade upplever att det är svårt att ta sig upp då isen spricker upp i stora flak. 

Fyra av de plurrade tar sig upp själva, de övriga får hjälp med en tillkastad lina. Alla kommer upp 

relativt snabbt, uppskattningsvis inom 2 minuter. En av de plurrade hade fått axeln ur led, men 

kunde koppla en tillkastad lina till sin egen karbinhake och bli uppdragen.  

Eftersom de plurrade var utspridda över en längre sträcka och att de bara var 6 personer som kunde 

bistå de 8 plurrade, blev räddningsinsatsen inte koordinerad. Även om man kunde konstatera att alla 

kom upp ur vattnet, skingrades gruppen efteråt och det var oklart vara alla befann sig.  



GLSK har skrivit en utförlig rapport om händelsen. Den is som brast uppmättes ha en tjocklek av cirka 

4,5 centimeter.  

Reflektioner: 

 Händelsen slutade bra, delvis för att det var vana och välutrustade åkare, men också pga. 
flera gynnsamma omståndigheter. Framförallt att det fanns andra skrinnare i närheten som 
kunde bistå vid räddningen, men också att isen utanför vaken var tämligen stabil vilket 
underlättade räddningen.  

 Det finns ett antal rapporter från tidigare säsonger där isen plötsligt kollapsar över ett större 
område och flera skridskoåkare samtidigt plurrar. Den allvarligaste av dessa är olyckan 2006 
vid Ridö på Mälaren, då 14 skridskoåkare av en grupp på 15 går igenom isen, och två 
personer avled och flera drabbades av allvarlig nedkylning.  Varför isen ibland kan kollapsa 
över ett stort område är inte alltid självklart, men bidragande faktorer kan vara is av dålig 
kvalité, värmepåverkad is samt is med dåligt stöd från sidorna. Vid den aktuella händelsen på 
Stråken var isen tidigare värmepåverkad och svag närmast stranden.  

 Skador vid plurr, bl.a. axel ur led, förekommer ibland. Det kan göra det omöjligt att ta sig upp 
utan hjälp. Möjligheten att koppla en tillkastad lina i sin egen karbinhake har visat sig vara 
värdefull vid många incidenter.  

 Värmepåverkad is, tunn stöpis, saltis och vissa andra istyper är svagare och mer svårbedömd 
än kall söt kärnis.  

 Om möjligt bör man utse en räddningsledare som koordinerar räddningsinsatsen.  

Drunkningsolycka på Norrviken 

Den 27 januari påträffar skridskoåkare från SSSK en ryggsäck i en vak på sjön Norrviken. Isen var dock 

för svag för at man skulle kunna närma sig vaken. Man larmade 112 och relativt snabbt är brandkår 

på plats med personal i dykardräkt. Den först anlände brandmannen går ner i vaken och kastar upp 

den plurrades räddningslina som är fäst i midjebältet. Det är dock svårt för skridskoåkarna att dra 

upp den plurrade. Först när brandmannen dyker ned och lyfter upp den plurrades bak och lår, lyckas 

de få upp den plurrade. Väl uppe på stabil is inleds HLR. Tyvärr gick hans liv inte att rädda.  

Reflektioner: 

 Att få upp en passiv person ur en vak är mycket svårt. Det kan behövas att man skjuter på i 
från vaken.  

 Det är viktigt att larma SOS 112 tidigt.  

 Det är viktigt att som räddare inte utsätta sig för onödig fara. Fler personer i vaken kan 
förvärra situationen.  

 Kunskap i HLR (hjärt- och lungräddning) kan rädda liv. 

 Vana skridskoåkare kan hjälpa räddningstjänsten. Det är viktigt att vi har förståelse för 
varandras kompetenser. 

 Ensamåkning är en stor risk om något händer. Sök gärna åksällskap via Skridskonätet eller 
sociala media. 

Incident vid Saggö på Åland 

I en privat grupp med två skrinnare går båda igenom isen söder om Saggö på norra Åland. De lyckas 

ta sig upp själva, men är kraftigt nedkylda. De larmar räddningstjänsten, som med bistånd från 

skridskoåkare i närområdet får dem in till land och omvårdnad. De repade sig snabbt.  

Reflektioner: 

 Det är bra att tidigt larma räddningstjänsten. Vid kraftig nedkylning kan snabb vård vara 
livsviktig.  



 I en liten grupp är det viktigt att vara mycket uppmärksam på isen och åka med avstånd för 
att minska risken att alla går igenom isen samtidigt. 

 Vid flera händelser har andra skrinnare kunnat hjälpa räddningstjänsten. Vi noterar att 
räddningstjänsten idag är mer benägen att ta till hjälp från utomstående än tidigare. 

Incident i tunneln under Saltsjöbadsleden 

Denna händelse skedde i februari 2017, men kom till säkerhetsgruppen kännedom först efter vår 

förra årsrapport publicerats. Vi tar därför upp den här.  

Tre personer åker från Järlasjön i södra Stockholm (egentligen Nacka), ut mot Duvnäsviken i 

innerskärgården och åter. Turen är populär och går igenom en cirka 30 meter lång tunnel under 

motorvägen till Saltsjöbaden. De ser flera andra som åker genom tunneln och isen bedöms som 5–8 

centimeter tjock. På tillbakavägen brister isen i tunneln för personen i mitten. De övriga två försöker 

hjälpa den plurrade, men går då själva igenom isen. De tar sig med viss möda upp själva, men den 

som plurrade först har svårt att ta sig upp. Isen i tunneln är uppbruten i tunga flak som inte bär, men 

istället trycker ned den plurrade. Efter ett tag anländer andra skridskoåkare som med en lina får upp 

den plurrade. Ambulanstransport till sjukhus där personen blir kvar i några dagar för vård av 

lungödem.  

Isen hade troligen försvagas av stigande temperaturer under dagen. Strömfrätning kan också ha 

bidragit. Isen kan också ha släppt från väggarna i tunneln, och då i praktiken varit en smal isbro utan 

stöd från sidorna. Smala isbroar med dåligt stöd från sidorna är en stor risk.  

Reflektioner: 

 Det är viktigt att larma tidigt. Vid kraftig nedkylning är snabb sjukhusvård viktig.  

 Att plurra bland tjocka flak är mycket farligt. Det blir nästan omöjligt att ta sig upp eller 
framåt. Flaken kan lägga sig som ett lock över ytan och trycka ned den plurrade. 

Svall från fartyg 

På Mälaren har flera grupper överaskats av att svallvågor från fartyg plötsligt brutit upp isen på ett 

stort avstånd från rännan. Svall från fartyg kan vara nyckfullt, i många fall blir påverkan utanför 

rännan liten, men ibland kan isen brytas upp över stora områden. Svallet kommer ofta plötsligt. Isens 

kvalité och tjocklek, områdets bottengeografi samt fartygets storlek och fart kan spela roll. I 

praktiken är effekterna av fartygssvall svårbedömda.  

Reflektioner: 

 Det finns anledning att iaktta försiktighet i närhet av farleder med fartygstrafik.  

 På östra Mälaren kommer fartygstrafiken vara stor under kommande år, då stora mängder 
sprängsten kommer tranporteras bort sjöledes under byggandet av Förbifart Stockholm.  

Avskurna av fartygrännor 

Flera åkare blev avskurna av brutna rännor i den finska delen av Skärgårdshavet mellan Åbo och 

Hangö. Fartygstrafiken är där stor av både passagerarfärjor, handelsfartyg och militär. I den ålandska 

delen av Skärgårdshavet är problemet mindre, de rännor som där förekommer bryts mer 

regelbundet och förbestämt. 

Reflektioner: 

 Var uppmärksam på att rännor kan brytas och ha en reservplan om så sker.  



 En bättre kartläggning av fartygstrafiken i den finska delen av Skärgårdshavet vore önskvärd. 
I Sverige finns numera ett sammarbete mellan Sjöfartsverket och Skridskonätet där vi får 
meddelande om planerad isbrytning. En liknande funktion i Finland vore bra.  

Passage av rännor 

Nybrutna rännor har varit ett återkommande problem under säsongen. Vissa rännor har snabbt 

återfrusit och kunnat passeras utan större problem. I andra fall ha man kunnat krypa över löst 

sammanfrusna flak, i något fall med liten marginal till annalkande fartyg. Andra skrinnare har tvingats 

till stora omvägar. Några rännor har bestått av oframkomligt ismos, där ett plurr kunnat bli mycket 

farligt.  

Öster om Möja lyckades några skridskoåkare passera en isfri ränna på en lättviktsluftmadrass, som 

dock punkterades vid sista överfarten med ett halvplurr som följd. I Finland har några utvecklat en 

metod med två flytetyg som växelvis flyttas framåt. På så sätt kan rännor med svårframkomlig vrakis 

passeras.  

Reflektioner: 

 Rännor är ett gammalt och välkänt problem för skridskoåkare. Idéerna hur rännor bäst ska 
passeras har varit många. Passage av rännor bör anses vara förenat med viss risk.  

Plurr med barn i pulka 

En person, med barn i en pulka, åker bakom två andra åkare. De kommer ut på ett område med tunn 

is vid ett tillflöde. Personen med pulkan plurrar. Skaklarna till pulkan har denne hållit i handen och 

kan därför lätt lösgöra sig från pulkan. Pulkan glider förbi den plurrade, men blir kvar på isen. Den 

plurrade skjuter pulkan mot tjockare is, men en mede går igenom isen och det blir stopp. Den 

plurrade får då en lina och blir uppdragen samtidigt som denne lyfter barnet ur pulkan. Barnet hade 

flytväst och gick inte igenom isen, men blev rejält blöt under räddningen. Pulkan kunde senare 

bärgas.  

Reflektioner: 

 Barn på is ska ha flytväst.  

 Färder med barn i pulka bör göras med stor försiktighet för att undvika att dragaren och 
pulkan går igenom isen. Risken kan dock aldrig uteslutas. Därför bör konstruktionen och 
handhavandet vara sådant att en räddning av barnet i pulkan är möjlig.  

Skada vid larm 

Under en tur faller en deltagare. En annan deltagare vill påkalla detta för ledaren och blåser i sin 

visselpipa. Vid hanteringen av visselpipan minskar uppmärksamheten på isen och den larmande 

personen åker in i en snödriva och faller, med en fraktur i överarmen som följd. 

Reflektioner: 

 Händelsen är mycket oturlig, men kan ändå illustrera att man alltid bör tänka på sin egen 
säkerhet vid hjälp av andra. Fler skadade förvärrar bara situationen.  

Fall på plogad bana 

En person tränar snabb åkning på en plogad bana på Rönningesjön norr om Stockholm. Skridskon 

skär ned i en spricka och personen faller på hakan. Följden blir spräckt haka, tre brott på käkbenet 

samt flera skadade och utslagna tänder. Inga tecken på hjärnskakning. Personen åkte med händerna 

på ryggen och hann inte ta emot sig.  



Reflektioner: 

 Plogade banor har många säkerhetsmässiga fördelar, men en risk är längsgående sprickor 
som ofta kan uppträda. Risken för sprickor ökar på tjock och äldre is samt vid kall väderlek.  

 Med händerna på ryggen minskar möjligheten att ta emot sig vid ett plötsligt fall. Den 
möjligheten är dock begränsad och medför risk för skador på armar och händer, men som 
kanske ändå är bättre än huvudskador. 

 Personen bar inte hjälm. Det är osäkert om en hjälm hade minskat skadorna, men en hjälm 
hade troligen inte varit till nackdel.  

 

Skador 
De skador som rapporterats följer i stort mönster från tidigare säsonger. Bland de allvarligare 

skadorna dominerar huvudskador samt skador på axel, arm och handled. Huvudskadorna är dels våld 

mot hjärnan (hjärnskakning), dels skär- och krosskador i ansiktet. Hjälm skyddar bra mot våld mot 

hjärnan och kan ibland lindra ansiktsskador. Flera fall av axel ur led har rapporterats, ibland i 

samband med plurr vilket försvårat räddningen. Flera rapporter har också inkommit om frakturer på 

armar och handleder. En bruten lårbenshals har också rapporterats.  

Nästan alla skador är fallskador. Många har orsaktas av fall i överis, som ibland även gett skärskador i 

ansiktet. Andra fallskador har orsakats av ojämn is, sprickor och snöfläckar. Det kan vara lämpligt att 

dämpa farten på is med förhöjd riska att falla. Vi stor risk för överis kanske man helt bör avstå från 

åkning eller välja annat åkområde.  

Skador av utrustning 

Några skador har involverat utrustningen: 

 En åkare föll på framförvarande åkares skridskor och fick ett djupt sår i vaden som behövdes 
sys.  

 En åkare skadar axeln sig när denne snubblade på sina egna pikar. Långa pikar ökar risken att 
snubbla på dem.  

 En person fick skärskador i handen av skridskon vid fall under landpromenad. Det är lämpligt 
att bära skridskorna så att händerna skyddas från skenans vassa egg.  

 En åkare föll och skadade sig när en lättviktoptimerad skridskopjäxa vek sig.  
 

Andra händelser 
Flera rapporterar att en medförd reservskridsko har kommit till nytta. Tänk på att reservskridskon 
bör fungera med olika bindningssystem (fasthäl, BC, SNS). 

Övrigt 

Räddningstjänst 

Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, har nu 20 svävare runt om i Sverige. De är normalt placerade 
på trailer för att snabbt kunna vara på plats där behov finns. På så sätt kan man nå många sjöar, 
förutsatt att det finns bilväg och sjösättningsplats. Svävarna flyttas dessutom runt efter isläget för att 
finnas där de troligen mest kan behövas. För Siljan/Runn har SSRS införskaffat en hydrokopter. Även 
på Åland och i Norge planeras inskaffande av svävare.  
 



Nya larmrutiner gör att SSRS nu direkt kan larmas vid drunkningslarm, vilket avsevärt minskar 
inställelsetiden.  
 
SSRS sammarberar med Skridskonätet och har tillgång till våra is- och färdrapporter. SSRS har 
tillsammans med Sjöfartsverket övat massevakuering av skridskoåkare ur vak. Metoden går ut på att 
man med ytbärgare först evakuerar personer till en flotte. Därefter evakueras personer i flotten till 
land med svävare. På så sätt har man kunnat plocka upp många ur vattnet på kort tid. 

Diskussion on dragpunkt för räddningslina 
Under senare år har många förespråkat hög fästpunkt för räddningslinan för att underlätta räddning 

ur vak. En vanlig lösning är att linan fästs i en bröstsele. Några har integrerat systemet med 

ryggsäcken. Flera försök har visat att en hög fästpunkt underlättar uppdragning ur en vak, speciellt 

om personen inte kan hjälpa till själv. Metodens fördelar är dock inte oomtvistade. Annan kritik är att 

systemet är något krångligare än infästning i ryggsäckens midjebälte, samt att det saknas färdiga 

produkter i handeln. Säkerhetsgrupen ser gärna att metoden prövas ytterligare.  

En ny idé är att fästa linan i ryggsäckens axelband. Några försök visar att detta kan underlätta 

uppdragning ur en vak. Systemet verkar vara enklare än en bröstsele, men det förutsätter att 

ryggsäckens bärsystem är dimensionerat för de krafter som kan uppstå. Många ryggsäckar i handeln 

har väldigt klena spännen, vilket även är ett problem med infästning i midjebältet. Det finns även 

idéer om fästpunkt bakom ryggen.  

Säkerhetsgruppen välkomnar nya idéer till förbättrad säkerhetsutrustning. Vi uppskattar stort de 

seriösa prov som genomförts med olika utrustning och räddningsmetoder.  Vi tar gärna emot 

synpunkter på olika lösningar. Praktiska prov och övningar är viktiga. Oavsett vilken utrustning som 

används, är det viktigt att veta hur utrustningen ska hanteras i en skarp situation. 

Kvarlämnad utrustning i vak 
Det händer ibland att kvarlämnad utrustning i en vak eller andra omständigheter får andra att ana 

oro och larma räddningstjänsten. Misstänker man detta kan ske, bör man kontakta 112 och givetvis 

meddela att det inte är bråttom och inte någon fara, och be dem antingen koppla till lokal 

räddningstjänst eller själva registrera ärendet och meddela räddningstjänsten. Det är troligen till 112 

(SOS alarm) som andra kommer att ringa om de sett händelsen, eller hittar kvarlämnade saker i en 

vak. 



Samlade erfarenheter från tidigare år 
Några av de viktigaste erfarenheterna säkerhetsgruppen har samlat på sig genom åren är: 

 Håll avstånd till den som åker först, för att minimera risken att flera plurrar samtidigt.  

 Var extra försiktig i små grupper så att inte flera hamnar i vattnet samtidigt.  

 Larma tidigt vid en händelse som kan bli allvarlig. Vid kraftig nedkylning är det viktigt att få 
vård snabbt. Förvara telefonen vattensäkert.  

 Många plurr inträffar i sund och nära tillflöden. Vindbrunnar och isläggningsgränser är andra 
platser där många går igenom isen. Var uppmärksam på dessa risker.  

 Tänk på att värmepåverkad is, stöpis, snöis och saltis har sämre styrka och är mer 
svårbedömd än kall söt kärnis.  

 Åk inte på stora ytor med tunn eller svag is. Undvik isbryggor med svagt stöd från sidorna.  

 Var mycket försiktig på våris, där isen snabbt kan tappa styrka av sol och stigande 
dagstemperatur. Planera turen så att den snabbt kan avbrytas innan isen tappar styrka.  

 Undvik is med risk för isdrift. Det gäller särskilt Vätterns och Vänerns stora ytor samt saltisar 
nära öppet hav.  

 Nästan alla skador är fallskador. Var försiktig vid åkning på is med stor fallrisk. Skador sker 
ibland i samband med plurr, vilket kan försvåra räddningen. 

 Hjälm skyddar mot huvudskador. 

 Skador av utrustning, främst pikar och skridskor förekommer, men är relativt få. Det finns 
dock anledning att vara försiktig med vassa föremål. Bär gärna piken med spetsen lågt 
framför dig och under uppsikt. 

 
Andra risker finns. Anpassa åkningen till den egna erfarenheten och förmågan.  
 
Vid åkning i grupp, där alla har bra utrustning och några har god kunskap om is, är riskerna små. Åk 
med sällskap! 
 



Statistik/Statistics 

Statistik från färdrapporterna (samtliga rapporterade turer1) 

Statistics from the tour reports (all reported tours1) 

 

Säsong 

Season 

Turer 
Tours 

Deltagare 
Participants 

Plurr
2
 Plurr

2
 per 

1000 turer 
tours 

Plurr
2
 per 

1000 
deltagare 

participants 

Olycksfall 
Injuries 

Olycksfall Injuries 
per 1000 
deltagare 

participants 

2008/09 4015 33 470 210 52 6,3 149 4,5 

2009/10 2396 16 940 111 46 6,6 60 3,5 

2010/11 3644 22 796 148 41 6,5 109 4,8 

2011/12 4234 27 059 165 39 6,1 106 3,9 

2012/13 5611 35 233 336 60 9,5 144 4,1 

2013/14 
 

3142 19 359 144 46 7,4 61 3,2 

2014/15 
 

4523 25 097 165 36 6,6 84 3,3 

2015/16 
 

6448 38 065 272 42 7,1 136 3,6 

2016/17 8257 48 099 273 33 5,7 166 3,8 

2017/18 7777 42 529 241 31 5,6 201 4,7 

Snitt 

Average 

5005 30 865 206 41 6,7 121 3,9 

1 
Samtliga rapporterade turer, inklusive privatturer. Turer i grupp ”Annan” med färdlängd 0 km är dock 

exkluderade, då dessa ofta inte är skridskoturer. 

All reported tours including private groups, but group Annan/Other with a distance of 0 km are excluded, 

because they are often not skating tours.  

2
The Swedish word ”plurr” is used when someone unintentionally goes through the ice or falls into open water.

 

  
 

Skridskonätets säkerhetsinformationsgrupp (SIG) har bestått av Jan Insulander (Friluftsfrämjandet), 

Ulla Morling-Uppsäll (Friluftsfrämjandet Norrviken) samt sammankallande Johan Porsby (Stockholms 

skridskoseglarklubb). 


