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 Utrustning
 Säkerhet
 Informera 



  

Olika isar 

 Nyis 
- Första isen, ser precis ut 
som när vattenpölar fryser.

 



  

Olika isar

 Kärnis
- Fryser till på nyisens 
undersida. 

- Hård, blank och 
genomskinlig. 

- Starkaste isen.



  

Olika isar

 Snö på isen
– Svårt att bedöma isen. 

Ser inte försvagningar. 

 
– Isolerar isen vilket 

medför att den kan 
försvagas. 

– Svårt att åka. 



  

Olika isar

 Vatten på isen

- Isolerar isen, vilket 
medför att den kan 
försvagas. 

- Svårt att se 
försvagningar.

- Blir blött. 



  

Olika isar 

 Överis

- Vatten som fryser på 
en redan befintlig is. 

- Kan medföra att 
vassa iskanter bildas. 



  

Olika isar

 Glansis 

- Slät, blank, och 
hård. 

- Bra att åka på.



  

Isens svagheter

 Där värme inte alstras 
bort och där vatten är 
i rörelse är isen 
svagare. 



  

Isens svagheter

 Vindbrunnar

- Där isen inte fryser 
till samtidigt som 
övriga isen. 



  

Isens svagheter 

 Råkar 

- Veck i isen som 
bildas när isen värms 
och sedan kyls ner 
igen.



  

Isens svagheter

 Vass

- Dämpar istillväxten. 



  

Isens svagheter

 Land

- Isens värms av land, 
framförallt på våren 
och där solen ligger 
på.



  

Isens svagheter 

 Broar och bryggor

- Hindrar 
värmeutstrålningen 
från vattnet. Ger 
tunnare is. 



  

Isens svagheter

 Rännor 

- Uppbrutna farleder, 
där fartyg kör. 



  

Isens svagheter

 Tillflöden, frånflöden

- Där vatten är i 
rörelse. Exempelvis 
åar, floder, avlopp, 
utsläpp.  



  

Isens svagheter

 Uddar, sund och 
grund. 

- Strömutsatta platser 
har isen svårt att växa 
till. 



  

Utrustning 

 Isdubbar 



  

Utrustning 

 Ispik 

- För att kontrollera 
att isens är bärig. Om 
vatten kommer upp 
bör man inte åka där. 



  

Utrustning 

 Räddningslina 



  

Utrustning 

 Ryggsäck 
- Extra kläder i påsar
- Förbandslåda 
- Matsäck 
- Ryggsäcken bör ha 
midjerem och 
grenrem. 
- Ger flytkraft
- Ispik, räddningslina, 
visselpipa.



  

Säkerhet

 Kunskaper för att undvika 
olyckor och att plurra. 

- Kontrollera isen före du 
ger dig ut på den. Bör vara 
8-12 cm tjock. Beroende 
på vilken is som råder. 

- Åk aldrig ensam och 
informera andra om var du 
tänker åka. 



  

Säkerhet
Att ta sig upp ur en vak

 Ta ett steg ut, fäll ut 
armarna. 

 Ryggsäcken ger dig 
flytkraft.

 Du har säkerhetslina 
på dig.  



  

Säkerhet 
Att ta sig upp ur en vak

 Vänd tillbaka. Där är 
troligast att isen 
håller. 



  

Säkerhet 
Att ta sig upp ur en vak

 Lägg upp armarna på 
kanten, ta loss 
isdubbarna. 



  

Säkerhet 
Att ta sig upp ur en vak

 Benspark och dra dig 
upp. 



  

Säkerhet 
Att ta sig upp ur en vak

 När du kommer upp!
- Kallt
- Jobba i par
- Tält
- Ombyte (börja med 

överkroppen) 
- Få upp värmen
-  Värmestuga



  

Säkerhet 
Vad bör man ha på sig vid ett isvaksdopp.

 Gymnastikskor, 
strumpor, sockar. 

 Underställ
 Träningsoverall. 
 Ev jacka och extra 

byxor. 
 Mössa och vantar. 
 Så lite bomull som 

möjligt. 



  

Säkerhet 
Ombyte efter isvaksdopp

 Kängor, skor, extra 
strumpor och sockar. 

 Underställ
 Träningsoverall.
 Jacka och överdragsbyxor. 
 Mössa och vantar. 
 Handduk. 
 Underkläder. 
 Påsar. 
 Lager på lager blir varmare. 
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