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Isen varierar i styrka …  



… från ställe till ställe 



… över tid 



Faktorer som påverkar istillväxten 

Vind 

 Kall luft 
(minusgrader) 

 Avdunstning 
(torr luft) 

 Utstrålning 
(mot fri himmel) 

 Motstrålning 
(skymd himmel) 

 Solstrålning 
(vårvintern) 

Ström 
 Värme från vattnet 

 

Is 



Några typiska svagheter i is 

Under snö Ström 

 Motstrålning 
(bro/strand) 

Ojämn 
isläggning 

(vindbrunn)  Mekanisk 
påverkan 

(råk, isdrift) 



Ström 



Sund 



Tillflöde (bäckmynning) 



Frånflöde 



Udde 



Grund 



Avlopp 



Kallkälla 



Motstrålning 



Bro 



Brygga 



Klippvägg 



Ojämn isläggning 



Vindbrunn 



Isgränser 



Mekanisk påverkan 



Råk 



Släppråk 



Båtränna 



Isdrift 



Svinga 



Andra risker 



Vass 



Gashål 
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Draken på Drevviken 



Snö på isen 



Svagt under snö 



Stöpning 



Stöpvattenhål 



Slukhål 



Ej genomfruset stöp 



Istyper och isfenomen 



Kärnis 



Stöpis 



Saltis 



Saltis är mer riskabel 



Överis 



Glasis 



Vrakis 



Rutten is 



- 3 C° 

0 C° 

- 6 C° 

0 C° 

0 C° 

0 C° 

0 C° 

0 C° 

- 2 C° 

Värme från  
vattnet  
(ström) 

Solstrålning  Värme från luften 

Kall yta 
Varm inuti 
Lurig is 

Kall is 
 
Uttunnande 
underifrån 

Varm is 
 
Försvagad is 

Värmepåverkad is 



Sprickor 



Köldbågnad 



Blidväder 



Landlöshet 



Se upp för dessa risker! 
Sund 

Isgräns Vindbrunn 

Tillflöde 



 

Riskabla förhållanden 
Nyis 

Saltis och våris Blidväder 

Snötäckt is 



Skador 

Nästa alla skador orsakas av fall på isen 

Allvarliga skador: 

• Huvudskada 

• Axel ur led 

• Armbrott 

• Hand- och fingerskada 

 Bild från övning 



Farlig is! 

1. Stora ytor tunn eller dålig is och isbryggor 
– Svårt eller omöjligt att ta sig upp 
– Smala stråk av is utan sidostöd kan lätt brista 

2. Våris 
– Snabb kollaps, svårbedömd och ojämn 
– Svag is vid land kan spärra reträtt 

3. Risk för uppbrott av vind eller vågor 
– Stora vatten (t.ex. Vättern och Vänern) 
– Utanför skyddande öar (frånlandsvind, svinga) 



Fara: Långt ut på svag is 



Fara: Isbryggor 

Tunn nyis 

Svag is under snö 

Knappt bärig stöpis 



Fara: Våris 



Fara: Is som bryts upp av vågor och vind 



Hur bedömer man isen? 
• Känna till en svaghet (israpport, erfarenhet …) 

… men begränsad information, förändringar och glömska  

• Se en svaghet (råk, vindbrunn, öppet vatten, nyis …) 
… men syns ibland dåligt (t.ex. under snö, uttunning …) 

• Se en trolig orsak (sund, åmynning, udde, bro …) 
… men ibland svårt att upptäcka (kartan kan hjälpa)  

• Se misstänkt förändring i isen 
… du behöver inte förstå varför 

 
Var misstänksam och pika flitigt! 



Håll avstånd 



Provocera isen 

En-skridskoåkning Två-skridskoåkning 
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