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Sammanfattning
Tisdagen den 19 januari gick två män i 70-årsåldern genom isen i sundet mellan Langö och Risö i
Vålarö skärgård norr om Nyköping under långfärdsskridskoåkning och förolyckades. Skadeplatsen
som är identisk med olycksplatsen är enligt SAR-loggen positionen (VGS84 DDM): 58 43, 040N 017
16, 409E. Denna utredning har skett för att förstå varför olyckan inträffade, varför männen inte
kunde rädda sig själva, hur räddningsinsatsen gick till och vad som kan läras från olyckan.
Utredningen har inte kunnat besvara alla frågorna fullt ut men flera viktiga slutsatser kan dras.
Nedan redogörs för utredningens resultat.
Enligt en färdplan som återfanns i männens bil utgick de från Svärdsklova och planerade sin tur
baserat på två dagar gamla rapporter i Skridskonätet som också återfanns i bilen. De aktuella
varningarna för sundet fanns dock i rapporteringen dagen innan olyckan. Färdplanen anger en
mycket lång tur där man först skulle åka österut räknat från Vålarö eller Svärdsklova. Stendörren
nämns som vändpunkt. Åt andra hållet, västerut anges Rensholmen. Också Langö och Risö nämns.
Vägvalet kan ge en bild av den tidigaste tidpunkten för olyckan. Männen lämnade Svärdsklova efter
12.45, siktades troligen på väg söderut mot Broken och befann sig vid iskanten väst om Lundskär kl.
13.35. Därifrån kan de ha åkt en längre tur med eller utan fikapaus, men kan också följt spår som
efter Kittelö vände ner mot Langö och åkt ganska rakt mot sundet. Då skulle olyckan inträffat som
tidigast ca 14.24. Troligtvis åkte dock männen längre och stannade för att fika varvid de kan ha
kommit till sundet betydligt senare. De kan också valt bort att åka söder om Risö beroende på
tilltagande vind, mörker och isdrift och velat hålla sig närmare land. Därmed kom de genom sundet
mellan Risö och Langö.
Tidpunkten för olyckan var därmed senare än vad de avstängda telefonerna anger. Polisen anger att
telefonerna stängdes av på ett onaturligt sätt över havet. I verkligheten stängdes båda telefonerna av
innan männen kom ut på isen och Telia uppger att det inte går att se varför en telefon slutat fungera
utöver att den inte stängts av manuellt. Därmed har alldeles för stor vikt lagts vid tidpunkten för
telefonernas avstängning. Männen åkte sannolikt nära varandra och uppfattade inte den
uttunnande isen. Flera rapporter på Skridskonätet har vittnat om att isen i sundet var svårläst och att
det var svårt att se att isen tunnade ut. Isen brast under bägge männen och de hamnade i en
gemensam vak. En pik böjdes, sannolikt antingen vid ett fall eller vid försök att ta sig upp. Orsak till
olyckan är därmed kombinationen av att oväntat komma in i svårläst is och underfrätt is, i motvind
och motljus eller eventuellt i mörker samt att åka för nära varandra i liten grupp så att när bägge gick
genom isen fanns ingen kvar på isen som kunde rädda.
Den ena mannen hade full skridskoutrustning medan den andre mannen inte hade någon flythjälp i
form av vattentätt förpackat ombyte i ryggsäcken. Han återfanns under isen. Båda männen hade
linor, pik och hade använt isdubbar för att försöka rädda sig utan att lyckas. Utan någon fungerande
telefon kunde de inte larma om sin belägenhet. Det går inte att fullt ut besvara varför männen inte
kunde rädda sig själva. Isen var sönderbruten på platsen efteråt och uppgifter om dödsorsak saknas.
Här föreslås dock också en kombination av orsaker: De hann långt ut på ett område av tunn is, bara
den ena mannen hade full utrustning med flythjälp och vid tillfället hade de inte fungerande
telefoner. Det är svårt att komma upp på is även med isdubbar, särskilt om man måste bryta is långt
in till fast is. En sakkunniguppfattning är att utan teknik och övning i att ta sig upp är det många som
inte klarar det.
Kl. 16.20, respektive 16.36 ringde två anhöriga 112 till SOS Alarm och uppgav att de två männen inte
kommit tillbaka och att de skulle ut på en långfärdsskridskotur där Vålarö och Svärdsklova nämndes,
vilket innebär havsis. SOS Alarm indexerade detta i båda fallen helt felaktigt som ”Försvunnen
person” och gav ärendet till Polisen som gjorde samma bedömning som SOS Alarm och klassade
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ärendet som beredskap. Vad Polisen gjorde mellan 16.20 och 17.30 är oklart medan man efter 17.30
började planera för eventuell räddningstjänst.
Uppgifterna går isär om hur inledningen på räddningsprocessen gick till där anhöriga och Polisen har
mycket olika uppfattningar om graden av anhörigas oro, hur anhöriga bemöttes, hur situationen
bedömdes, varför anhöriga själva letade efter männens bil och vid vilken tidpunkt bilen hittades.
Flera poliser nämner att anhöriga inte lät så oroliga och baserade sin bedömning på det i stället för
fakta. Anhöriga uppger att de letade reda på männens bil eftersom Polisen uppgav sig inte ha någon
patrull att skicka. De uppger också att bilen hittades tidigare men att tidpunkten är satt till när den
första polispatrullen anlände. Den patrullen öppnade aldrig männens olåsta bil där färdmeddelandet
låg.
Först när männens bil hittades inledde Polisen räddningstjänst och kontaktades Sjö- och
Flygräddningscentralen kl. 17.51. Sjö- och flygräddningen inledde omgående en räddningsinsats med
helikopter, två svävare och mobilpositionering. För sjöräddningsinsatsen engagerades också KBV:s
flygplan med värmekamera samt ett KBV-fartyg för att följa iskanten. Alla utom räddningshelikoptern
hade dock lång väg till olycksplatsen.
Samtidigt inledde polisen en egen räddningsinsats på land med inledande intervjuer av anhöriga och
kl. 19.37 inleddes ledgångssök från Studsviksvägen och till vattnet och 20.08 inleddes strandsök med
start österut från Ångaviken, assisterad av en frivillig sökorganisation Search and Rescue Sörmland.
Sjöfartsverkets räddningshelikopter var på plats 19.17 och under tiden 19.17 – 19.37 var
räddningshelikoptern den enda här kända sökande enheten. Kl 19.30 erbjöd Sörmlandskustens
räddningstjänst personal till sökandet. Detta avböjdes då det inte fanns en skadeplats att skicka dem
till. Efter inre spaning via Skridskonätet kontaktade Sjöräddningsledaren skridskoåkare som varit i
området samma dag och som tipsade om svag is dagen innan mellan Langö och Risö. De saknade
männen återfanns av räddningshelikoptern i en gemensam vak nära den platsen. Båda var avlidna
och togs med helikopterns hjälp till Skavsta för att tas om hand. Vädret under dagen rapporterades
som soligt fram till kl. 15, därefter disigt men uppklarnande och månsken. Kl. 19.00 var det
stjärnklart. Vinden var lätt NV hela dagen men ökade efter kl. 15. Ca 8 minusgrader.
När anhöriga larmade SOS Alarm 16.20 och berättade att männen haft intention att ge sig ut på
långfärdsskridskotur i Vålarö eller Svärdsklova borde operatören på SOS Alarm i enlighet med Lagen
om skydd mot olyckor självklart indexerat ärendet som ett sjöräddningsärende. Likaså Polisen borde
reagerat på att männen skulle åka långfärdsskridskor på havsis och kontaktat Sjöräddningen. Det är
oklart varför först operatören på SOS Alarm och därefter Polisen inte gjorde det förutom frekventa
hänvisningar till att inringarna inte verkade så oroliga. I stället indexerades ärendet som försvunnen
person och skickades till Polisen. Trots anhörigas fråga inleddes ingen räddningsinsats förrän 17.51
efter att anhöriga funnit männens bil enligt uppgift betydligt tidigare än 17.48 då Polisen noterade
fyndet. Polisen inledde då räddningstjänst med inre spaning, mobilpejling och kontaktade
Sjöräddningen. Sjöräddningsledaren indexerade omgående ärendet som ett sjöräddningsärende, och
inledde insats. Polisens eftersök sköttes enligt Polisens egen uppgift helt fristående från
sjöräddningsinsatsen trots tydliga rekommendationer från Rikspolisstyrelsen att samverka mer med
externa parter för mer effektivt sökande. Man föreslår också att kommunal räddningstjänst som
känner till lokala förhållanden och har ytbärgare bör engageras vid eftersök på is, vilket hade varit
lämpligt vid det här tillfället. Under den pågående insatsen försökte en skridskoåkare lämna ytterst
relevant information om tänkbar plats för olyckan på 114 14 men kom aldrig fram innan insatsen
avslutades.
Polisens eftersök drevs i enlighet med den eftersöksstrategi man använder för försvunna personer på
land, MLSO. Den inleds med informationsinhämtning, som intervjuer med anhöriga för att skapa en
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profil av de försvunna samt med närsök. Man utgår också från den punkt personerna sist sågs, eller i
det här fallet deras parkerade bil som man dock inte gick in i, trots att den var olåst. I denna hittade
anhöriga senare en färdplan. Det låg enligt uppgift fullt synligt i baksätet på den olåsta bilen. Det
hade kunnat bidra till att avgränsa sökområdet och effektivisera sökandet om man hade funnit den.
Det kan konstateras att den MLSO-baserade sökstrategin inte passar för eftersök på is där område
måste bestämmas på annat sätt och sökinsatsen måste igång omedelbart, och parallellt med
informationsinhämtning. En viktig fråga är vilka utöver helikopter och UAV som alls kan söka på is
förutom räddningstjänstens ytbärgare i begränsad omfattning och skridskoåkare. Här saknas både en
profil för eftersök på is och en strategi för det.
Utredningen drar slutsatsen att räddningsinsatsen fördröjdes på grund av att ärendet två gånger
indexerades som försvunnen person, att Sjö- och flygräddningen inte larmades, att larmet
prioriterades fel som beredskap i stället för nöd, att Polisens sökstrategi är illa anpassad till isolyckor.
Räddningsresurserna var också anmärkningsvärt glesa och bestod i praktiken endast en
räddningshelikopter under större delen av sökandet på isen och en sen och helt fristående sökinsats
på land. Räddningstjänsten medverkade inte trots att personal enligt en uppgift erbjöds och de hade
kunnat utvidga det landbaserade eftersöket till isen. Kombinationen av att olyckan kan ha inträffat
senare och att räddningsinsatsen borde kommit igång tidigare samt att resurserna i Sörmland var
mycket glesa kan inte avfärdas som betydelselösa för händelseutvecklingen. Skillnaderna i tidpunkter
mellan Polisens händelserapport och Sjöräddningens SAR-rapport indikerat det finns skäl att fråga sig
om de har att göra med olika loggningsrutiner eller bristande informationsöverföring. Exempelvis är
det enligt Polisens händelserapport KBV som informerar om att räddningshelikoptern är på plats kl
20.08 liksom vilket VHF-kanal som ska användas. I Själva verket anlände räddningshelikoptern
kl.19.17. Samma skillnad gäller också information om när männen hittades där SAR-loggen anger
20.30 medan Polisens händelserapport anger 21.06. Att viktig information inte kunde föras fram via
114 14 är också anmärkningsvärt och bör föranleda någon typ av förändring.
Rekommendationer till skridskoklubbarna gäller snabba och enkla vägar in i klubbarna för nya
deltagare. Man kan också tänka sig tillfälliga medlemskap och iskurser för ickemedlemmar samt en
juridisk modell som fungerar när det gäller ansvarsfrågor. Det är också viktigt att konkretisera
utrustningskrav och kunskaper som ska erövras istället för att enbart hänvisa det vaga ”KUS”
begreppet som förstås av redan insatta. Färdrapporter och isnytt ska i grundtexten omfatta
isförhållanden. Lyhördheten för tidiga varningar behöver öka liksom omsorg om att de inte
försvinner i ”bruset” av annan information. Fotplurr bör därför finnas med i färdrapportens text.
Ibland, som här, är de indikatorer på svårupptäckta svagheter i isen. Varningar kan behöva en egen
funktion.
Rekommendationer för utveckling av räddning gäller bland annat bättre kvalitet i larmkedjans
inledande delar. SOS Alarm måste utveckla arbetsformer och kompetens för säker leveranskvalitet
och bör underställas tillsyn och granskning. Om kvaliteten faller redan i inledningen faller hela
räddningsinsatsen. Operatörerna behöver också bättre tekniskt stöd för bedömning av ovanliga
olyckor som de ju inte möter dagligdags. Samverkan och koordinering av resurser bör ske utifrån
olyckans behov, gärna under EN räddningsledare med kompetens nog att leda en samverkansinsats.
För eftersök behöver Polisen utveckla en profil för försvunna på is, en metodik som passar för sådan
samt lära sig använda Skridskonätet för inre spaning. På samma sätt som SMS Livräddare bör SMSIsräddare utvecklas som en enkel och viktig åtgärd att utveckla säkerhet på isen. Det är slutligen
viktigt att regionalt överväga förstärkning av sjöräddningsresurser för Sörmlandskusten.
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Förord
Friluftsfrämjandet Nyköpings Långfärdsskridskogrupp (FFN) uttrycker sitt varma deltagande till
anhöriga till de två förolyckade männen.
I utredningen har personal vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral och SAR-samordnare,
Sjöräddningssällskapets station Arkö och Dalarö, Polisen Region Öst och Region Stockholm,
Sörmlandskustens räddningstjänst, Kustbevakningen, medlemmar i långfärdsskridskosektionen
Friluftsfrämjandet i Nyköping, Hollands Långfärdskridskoklubb, Stockholms skridskoseglarklubb,
Skridskonätet, Eskilstuna Långfärdsskridskoklubb och andra skridskoåkare samt anhöriga till båda de
omkomna männen varit behjälpliga med uppgifter, synpunkter och korrigeringar av uppgifter.
Särskilt tack till:
Peter Ehrenstråhle, Eskilstuna Långfärdsskridskoklubb (ELS), f.d. Insatsledare, stabsbefäl samt
Brand/olycksutredare vid Räddningstjänsten Eskilstuna (godkänd av Rikspolisstyrelsen för samverkan
med Polisen) som läst och kommit med utredningsuppslag.
Mats Dahlgren, ordförande i Skridskonätet som tålmodigt instruerat i hur jag ska få ut mest
information ur Skridskonätets databaser.
Johan Porsby, säkerhetsansvarig i Stockholms Skridskoseglarklubb som bidragit med
utrustningsanalys.
Mats Hedblom skridskoåkare som bidragit med bildanalys och tidskoder på fotografier samt en
reflektion över händelseförloppet som går rakt in i hjärtat.
Utredningsuppdraget har skett på uppdrag från Friluftsfrämjandet i Nyköping (FFN) och
Issäkerhetsrådet. Den har initieras 2016-01-20 med ansvarig utredare Rebecca Stenberg och
uppdaterats i flera omgångar utifrån ny information. Det har tagit mycket tid att samla in och
sammanställa uppgifter, samt ibland att förstå vad de betydde. Det är viktigt att hålla i minnet att
ingen utredare på någon räddningstjänst eller hos Polisen har de tidsmässiga resurserna för en
olycksutredning. Idag ska allt gå snabbt och effektivt. Ibland förväxlas snabbhet och effektivitet.
Det är viktigt att betona att föreliggande utredning är en beställningsutredning - inte någon
forskningsrapport och därmed inte gått igenom en för det ändamålet lämplig kvalitetsgranskning.
Ambitionen har dock varit skildra ett förlopp så noggrant och sakligt som möjligt, med tydligt
angivande av källor. Rapporten har också lästs och granskats, ibland i flera omgångar, av Sjö- och
flygräddningscentralen, Sjöräddningssällskapet RS Arkösund, Polismyndigheten först i Södermanland
och därefter i Region Öst, SOS Alarm, Telia samt av anhöriga till de omkomna männen samt andra
som varit behjälpliga med uppgifter. Jag tackar er alla.
Den 19 november 2016
Rebecca Stenberg
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”Hej Rebecca!
Vi långfärdsskridskoåkare hävdar att vi måste kunna hjälpa oss själva med det mest akuta om
olyckan är framme men att mottagandet av larmet från anhöriga blev så uselt behandlat svider i en
gammal polis.
Larmoperatörer måste ha magkänsla när folk ringer. En rådgivningssjuksköterska vet ju att en del
människor ser ett myggbett som livshotande medan andra bara vill ha lite råd trots att de fått en
hjärtinfarkt.
Det var väl samma sak i detta fall. Hade operatören haft någon kunskap om vistelse på is eller
normalt sunt förnuft så hade det blivit en annan reaktion. Man måste ställa kontrollfrågor och inte
bara gå på vad anmälaren säger.
Det var min fru som berättade för mig när hon hört på radion om olyckan. Då jag förstod att man
fortfarande letade efter männen så ringde jag för att tipsa om var jag trodde det var relevant att leta
(mellan Langö och Risö). Jag fick ingen förtur trots att jag försökte uttrycka mig tydligt utan hamnade
i en telefonkö. Efter en god stund hörde min fru på radion att männen hittats och då lade jag på. Om
det hade varit förr så hade jag ringt ett direktnummer till vakthavande befäl.
Polisen håller på med en stor omorganisation och ledningscentralen flyttar från Eskilstuna till
Linköping. Vad händer med den lokala kunskapen? När jag började vid polisen så sköttes
ledningscentralen lokalt i Nyköping ofta av en äldre erfaren ordningspolis med god kännedom om
geografin och ett stor kontaktnät. Det systemet hade säkert sina brister men jag tror inte man
skickade räddningsinsatsen till fel plats och med onödig fördröjning.
Jag har svårt att tro att det går att få ledningscentralen i Linköping att göra inre spaning på
Skridskonätet. (Om det inte är bemannat med någon nörd från LLK) Bättre tror jag på kontaktnät typ
det man har med viltolyckor, alltså att kunna ringa och få hjälp av långfärdsskridskoklubbar.
Min kommentar om svagheten vid Risö/Langö till färdrapporten var det nog inte många som såg. Det
kanske behövs en särskild funktion på Skridskonätet för relevanta varningar?
Att flera aktörer som polis, brandkår och sjöräddning ska samordna räddningsinsatser påverkar
säkert att det kan gå fel. Ett exempel är den stora skogsbranden i Västmanland.
Enkelt nedtecknat
Hälsningar
/Mats”
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1. Inledning
Som alla skridskoåkare vet är funderingar, diskussioner och mått och steg för säkerhet ständigt
närvarande i långfärdskridskoverksamhet. Åsikter och föreställningar liksom kunskaper går isär och
bidrar till en levande diskussion om säkerhet. Det är dock farligt att förväxla den ibland naiva och
ibland kreativa diskussion med säkerhetsarbete, liksom att tro att vi blir säkrare för att vi skriver en
rapport om en dödsolycka på is. Så fungerar det inte.
Intentionen med att utreda vad som hände i Vålarö är att alla vi som berördes på olika sätt, antingen
vi är skridskoåkare eller är verksamma i räddningssystemet ska kunna omsätta erfarenheterna och
slutsatserna här i aktivt säkerhetsarbete och förbättrad räddning utifrån en ökad kunskap om just
den här målgruppens behov och förhoppningsvis gemensamma insatser för utveckling av issäkerhet.
Förhoppningsvis väcker rapporten också eftertanke kring vilka resurser som behövs för att
tillhandahålla en lägsta nivå för räddningskapacitet inom ett givet område för att uppfylla kravet
enligt lagen om skydd mot olyckor. I det här fallet Sörmlands skärgård. Olyckan ger förhoppningsvis
också en tydlig bild av svårigheter som kan uppstå när olyckor finns i gränslandet mellan olika
räddningsresursers ansvarsområden och vikten av att utveckla den samverkan som lagen lyfter fram
som central för räddningssystemet.

1.1 Isolyckan i Vålarö
Tisdagen den 19 januari begav sig två män i 70-årsåldern ut på en långfärdskridskotur. De hade enligt
anhöriga förtrogenhet med området, vana vid skärgård och isar men var inte medlemmar i någon
långfärdsskridskoklubb men hade dock tillgång till två dagar gamla rapporter från Skridskonätet. Den
ene mannen hade full utrustning, inklusive hjälm. Den andre mannen hade en mycket liten ryggsäck
och saknade ombyte. Både hade isdubbar, linor och ispikar. Förutom minst en identifierad privat
åkare var det endast tre grupper på isen i närområdet den här dagen eftersom väderprognosen
utlovat molnigt väder. Emellertid blev det fram till kl. 15.00 strålande sol, svag nordvästlig vind och 8
grader kallt. Efter kl. 15 blev det disigt.
Männen lämnade Nyköping vid 12-tiden enligt anhöriga och parkerade bilen i Svärdsklova. I den
olåsta bilen lämnade de två dagar gamla utdragna rapporter från skridskonätet de använt för att
planera sin tur (Bilaga B) och en handskriven anteckning om planerad färdväg (Bilaga A). Den ene
mannens mobil slogs av kl. 11.40, vilket enligt anhöriga var innan de lämnade Nyköping och den
andres mobil stängdes av ”på ett onaturligt sätt” 12.45 i Vålarö området, innan de kommit ut på isen.
Ett antagande vid räddningsinsatsen var att avstängningen av männens telefoner anger en tid för
olyckan till ca 12.30, vilket är felaktigt. Enligt vittnesuppgifter och fotografier framgår att de inte
lämnat Svärdsklova kl. 12.45 men därefter åkte de söder om Risö på utvägen. Det sista fotografiet var
taget 13.35 väster om Lundskär. Därefter kan de ha fortsatt österut, eventuellt ända till Stendörren
men åtminstone förbi Kittelö. På tillbakavägen, om de kom så långt hade Kråkfjärden brutit upp mer,
isdriften och vinden ökat. Därmed valde de en troligtvis en rutt längre in mot land som uppfattades
som säkrare. Eftersom också de inre delarna av Kråkfjärden brutit upp kan de ha fått problem med
att ta sig tillbaka över Kråkfjärden och kommit tillbaka senare än planerat. De kan då valt att följa
båtsportleden tillbaka genom sundet. Även om de inte åkte så långt kom de under alla

12

omständigheter genom sundet på tillbakavägen från en tur, betydligt senare än vad som antagits av
Polisen och kom ut på tunn is nära farledsmarkeringen, gick genom isen och hamnade i samma vak.
Utifrån vittnesuppgifter och dokument kan detta ses som den troligaste färdvägen. Detta förskjuter
dock olyckan tidsmässigt fram i tiden till allra tidigaste rimliga tidpunkt kl.14.24 om de vänt tillbaka
direkt efter Kittelö, vilket de troligtvis inte gjorde. Under hela tiden från tidigast rimliga tidpunkt för
olyckan tills anhöriga ringde nödnumret fanns åkare inom två km från olycksplatsen. De har dock
varit för långt ifrån för att kunnat höra eller se olyckan.
Männen gick genom isen långt ut på tunn is, ev. i samband med ett fall. Skadeplatsen som bör vara
identisk med olycksplatsen är enligt SAR-loggen positionen (VGS84 DDM): 58 43, 040N 017 16, 409E,
rakt söder om Rågholmen i sundet mellan Langö och Risö. En pik återfanns böjd, troligtvis till följd av
ett fall eller när de försökte ta sig upp. Båda använde sina isdubbar. I övrigt är det oklart om de bröt
is för att komma upp och åt vilket håll i så fall.
Kartbild 1 (3). Den streckade svarta linjen anger den tänkta rutten utifrån färdplanen. Den röda
stjärnan anger platsen för olyckan och den röda linjen anger färdväg utifrån vittnesuppgifter och
tidskodade fotografier. Tidsuppgifter anges på gulbotten och osäkras tidpunkter eller siktningar med
frågetecken. Observera att tidpunkten för olyckan är den tidigast rimliga med hänsyn tagen till
färdplan, faktiska isförhållanden, tider, vittnesuppgifter, genomsnittlig fart. Källa: Skridskonätets
karta som bearbetats.

Veckan innan olyckan hade den ihållande kylan gjort isarna längs med Sörmlandskusten åkbara med
stor tillströmning av åkare från östra Mellansverige och entusiastisk rapportering både internt på
Skridskonätet men också i media och på sociala media. Enbart i den lokala skridskoklubben,
Friluftsfrämjandet i Nyköpings skridskosektion genomfördes 16 turer med sammanlagt 96 deltagare.
Två turer hade passerat olycksområdet i sundet mycket nära land två dagar tidigare men inte
rapporterat något om isförhållandena. Dagen innan olyckan hade en färdrapport uppgifter om tunn
is och en annan rapporterade om plurr i sundet. En observationsangivelse samma dag angav tunn is i
sundet. Dagen för olyckan vände en holländsk grupp i sundet och rapporterade om mycket svag is
både i sundet och mot Risö, samt att försvagningen var mycket svår att se. Undertecknad som var
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israpportör under perioden hade samma dag som olyckan inträffade skickat ut en förfrågan om
isförhållandena på platsen men inte hunnit få in svar varför endast en generell uppmaning om
vaksamhet på havsis fanns i Skridskonätets Isnytt, som omfattar information om isförhållanden för
området. Endast medlemmar i Skridskonätet ska dock ha tillgång till uppgifter i Skridskonätet.
Kl. 16.20 ringde en av de anhöriga nödnumret 112 till SOS Alarm och uppgav att de två männen inte
kommit tillbaka hem och att de skulle åka långfärdsskridskor i skärgården. Kl. 16 36 ringde en annan
anhörig nödnumret. I båda fallen klassade SOS Alarm detta som ”Försvunnen person” och gav
ärendet till Polisen för att därefter avsluta medlyssningen där också Sörmlandskustens
räddningstjänst medlyssnat. För polisen angav anhöriga enligt egna uppgifter två möjliga ställen
männen begett sig till som utgångspunkter för en skridskotur: Vålarö brygga och Svärdsklova. Polisen
gjorde samma bedömning som SOS Alarms operatör och avvaktade medan anhöriga sökte efter
bilen. Enligt anhöriga uppgav Polisen att man inte hade någon patrull att skicka utan att anhöriga
själva fick leta, vilket man gjorde och fann bilen vid Svärdsklova. Sörmlandskustens räddningstjänst
kontaktade Sjöräddningssällskapet (SSRS) i Trosa angående deras svävare som meddelades ej vara i
drift. Efter att anhöriga meddelat Polisen att man hittat männens bil i Svärdsklova kl. 17.51
kontaktade Polisen Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) och meddelade att man avsåg att
mobilpejla och intervjua anhöriga. Patrullen som skickades ut undersökte inte den olåsta bilen vilket i
efterhand visade sig vara olyckligt då en handskriven färdplan som låg i bilen (Bilaga A) hade kunnat
rikta in och avgränsa eftersök och räddningsinsats betydligt. Sjöräddningsledaren inledde emellertid
omedelbart en sjöräddningsinsats som blev baserad på helikopter, två svävare och
mobilpositionering efter att ha inventerat möjliga resurser.
Flygvädret var dock inte lovande och polishelikoptern gick inte upp medan räddningshelikoptern ville
göra ett försök. På platsen hade dock vädret klarnat successivt sedan 16.30 och kl. 19.00 var det
stjärnklart. Räddningshelikopterns började söka av isarna söder om Svärdsklova. Kustbevakningens
flygplan med värmekamera samt ett kustbevakningsfartyg som följde iskanten engagerades liksom
Sjöräddningssällskapets svävare i Arkösund och därefter i Dalarö. Ingen av dessa kunde dock nå
området före kl. 20.25. Under nästan hela sjöräddningsinsatsen var därmed räddningshelikoptern
som kom till platsen kl. 19.17 den enda SAR-enheten. Fram till kl. 19.37 var räddningshelikoptern den
enda enheten överhuvudtaget som sökte efter männen.
Positionering av männens telefoner och kontakt med tele-operatörer visade att den ena telefonen
stängdes av på land i Nyköping och den andra i Vålarö-området samt tidpunkter. Med bara en mast i
området kunde telefonen inte krysspejlas för positionering. Någonstans i informationskedjan har
också uttrycket att telefonerna ”stängdes av på ett onaturligt sätt” uppstått. Telia uppger sig inte
kunna avgöra hur en telefon slutat fungera utan endast skilja på manuellt avstängd eller avstängd på
annat sätt.
18.30 blev Sörmlandskustens räddningstjänst uppringd av Sjöräddningsledaren som efterfrågade
resurser. Man tipsade om Länstrafikens svävare som dock inte har jourverksamhet och hade ett
inaktivt telefonnummer angivet. Den enda svävaren utöver Länstrafikens i området fanns hos
Sjöräddningssällskapet i Trosa men var vid tidpunkten tagen ur drift. Enligt samma källa ringde
Räddningstjänstens insatsledare upp JRCC kl. 19.30 och erbjöd personal. Det avböjdes eftersom man
fortfarande inte hade en skadeplats att skicka dem till.
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Efter intervjuer med anhöriga meddelade Polisen Sjöräddningsledaren kl. 20.08 att man inledde
eftersök utmed stranden österut från Ånga men hade redan börjat söka kl. 19.37 Från
Studsviksvägen och ner mot vattnet. Polisen tog också hjälp av en ideell grupp; Search and Rescue
Sörmland som genomförde ledstångssök utmed tänkbara stigar och vägar i det av Polisen valda
området. Eftersöket genomfördes helt fristående från sjöräddningsinsatsen och i enlighet med den
Polisens strategi för efterforskning: Managing Land Search Operations (MLSO) som går ut på att söka
systematiskt och metodiskt i områden som prioriteras efter bedömd relevans. Polisens sökning gick
ut på att utifrån anhörigas uppgifter avgränsa sökområdet som sattes mellan Horn i väster och
Sackholmen i öster och fokuserades på att avsöka vägar, stigar och naturliga stråk att gå i terrängen.
Under den pågående insatsen försökte en skridskoåkare som varnat för för den tunna isen på
olycksplatsen dagen innan olyckan, komma fram på 114 14 till Polisen med denna information men
lyckades inte komma fram förrän insatsen avslutats.
Efter inre spaning i informationsdatabasen Skridskonätet kontaktade Sjöräddningsledaren kl. 20.22
en skridskoåkare i Friluftsfrämjandet Nyköping som varit i området samma dag från kl. 15 och på isen
från 15.30 till 16.30. Han tipsade om en svag is dagarna innan vid Langös västra udde vid en position
58 43,2.7 N 017 16, 29 E (WGS 84). Sjöräddningshelikoptern siktade några minuter senare männen i
en gemensam vak mycket nära den position som angavs. Den ena mannen flöt med en del av
ryggsäcken ovanför vattenytan Den andre mannen låg delvis under isen men hade en jacka i en färg
som var lätt att se och som siktades av räddningshelikoptern. Båda var avlidna. Med assistans till
ytbärgaren av den nu anlända Arkösundssvävaren vinschades de omkomna upp till helikoptern som
tog dem och deras utrustning till Skavsta för att tas om hand. Såväl sjöräddningsinsatsen som
polisens eftersök i land avslutades. Några dagar efter olyckan hittade anhöriga färdrapporter från
Skridskonätet och en färdplan i den olåsta bilen.
Polisen i Nyköping tog fram fotografierna från minneskortet i den digitalkamera en av männen hade
med sig. På bilderna fanns tidsangivelser som visade att de omöjligt kunde gått genom isen vid den
tid som angivits, utan betydligt senare.
Efter olyckan har en anmälan om tjänstefel lämnats in mot polisen och Polisens grupp för skiljandeoch disciplinärenden gjort en arbetsrättslig utredning av Polisens agerande. Den riktar skarp kritik
främst mot fördröjningen av att besluta om räddningstjänst och man inte försäkrade sig om att Sjöoch flygräddningen fått larmet. En förundersökning om brott inleddes ej då brott inte bedömdes
föreligga. Bedömningen grundades på en intern undersökning inom Polisen som uppgav att
tidpunkten för olyckan kunde kopplas till när telefonerna stängdes av, trots att så inte var fallet.
På tillfrågan från Polisen har SOS Alarm inte gjort någon utredning av händelsen utan lagt till den som
en möjlighet att lära sig tänka i vidare banor för utbildning och vidareutbildning för operatörer. I
Radio Sörmland fredag 8 april 2016 uppger man dock att man ändrat sina rutiner.

2. Syfte och metod
Olyckan omfattade inte medlemmar i någon skridskoklubb men på en plats som inom
Friluftsfrämjandet i Nyköpings skridskosektion betraktas som hemma-is. Det tog också flera dagar att
klargöra att det inte var någon skridskoklubbs medlemmar som omkommit. Olyckan blev därför
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mycket uppmärksammad lokalt samt bland skridskoåkare, särskilt efter uppgifter i media att de
omkomna männen var vana och välutrustade skridskoåkare. Det reste frågor om varför och hur
olyckan gick till, varför männen inte kunde rädda sig själva och hur räddningen gått till. Motivet för
denna utredning är att beskriva vad som hänt och besvara våra, andra skridskoåkares men också
räddningsverksammas frågor från utgångspunkten att lära av det som hänt och försöka identifiera
förbättringsfaktorer av relevans.
Syftet med rapporten var därför att beskriva hur olyckan och räddningsinsatsen gått till för att utifrån
beskrivningen kunna ge svar på:





Varför inträffade olyckan?
Hur kom det sig att männen inte kunde rädda sig själva?
Hur gick eftersöket och räddningen till?
Vad kan läras och förbättras från händelsen?

2.1 Rapportens uppläggning och målgrupper
Rapporten från utredningen har flera olika målgrupper: Skridskoåkare och klubbar, räddningsaktörer
som sjöräddare, räddningstjänst och poliser samt samhällsbyggnadsaktörer som Länsstyrelsen och
Transportstyrelsen. Olika aktörer är intresserade av olika saker. Någon vill ha varenda detalj som
framkommit och någon vill förstå översiktligt.
För den som vill ha varenda detalj och underlag för vartenda argument bör läsa hela rapporten. För
den som vill ha en mer översiktlig beskrivning föreslås att läsa igenom olycksförloppet i kapitel 2, de
sammanfattade resultaten i analysen i kapitel 5 och de sammanfattade slutsatserna, d.v.s. kapitlen 6
och7. Slutligen har en del av oss alldeles för ont om tid. Läs sammanfattningen och kanske de
sammanfattade slutsatserna i kapitel 7.
En genomgång av säkerhetsutrustning och säkerhetsarbete för långfärdskridskoåkning, liksom om
räddningsverksamhet av relevans inleder rapporten och läggs till grund för en analys av olyckan i
kapitel 3.
Analysen inleds med en sammanställd beskrivning av olyckans och räddningens förlopp baserat på
tidsangivelser. Därefter diskuteras centrala frågor av speciell vikt. I dessa redovisas alternativa
tolkningsmöjligheter där det är relevant.
Avslutningsvis ges förslag till förändringar och förbättringar och kvarstående frågor med
lösningsbehov.

2.2 Hur har rapporten kommit till och vad bygger den på för uppgifter?
Underlag för beskrivningen av säkerhetsutrustning och säkerhetsarbete för långfärdsskridskoåkning
baseras dels på redovisade dokument och forskning på området friluftssäkerhet, dels på erfarenheter
som långfärdskridskoledare och eget säkerhetsarbete för Friluftsfrämjandet, Stockholms
skridskoseglarklubb, Skridskonätet och i det nationella Issäkerhetsrådet.
Underlag för en beskrivning av det svenska räddningssystemets funktion och frågor av relevans för
isräddning baseras på både på ovanstående till viss del men främst yrkesmässig forskning om
räddning, larmkedjor och samverkan om räddning inom Centrum för forskning om räddningssystem
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och respons (CARER) vid Linköpings universitet http://www.liu.se/forskning/carer?l=sv. Många av de
underlag som hänvisas till finns bland CARERS publikationer att ladda ner. Andra dokument som
tagits del av specifikt har gällt Polisens handbok för efterforskning (Polisen 2016) och The
International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual vol. III (IAMSAR vol. III)som
beskriver sökstrategier till sjöss och i luften.
Ett tidsatt olycksförlopp och räddningsförlopp har tagits fram utifrån olika sakuppgifter och
tidsangivelser. Dessa kommer i första hand från SAR-loggen (Sjö-och flygräddning ärende 417 201601-19), Polisens internutredning och beslut från gruppen för skiljande- och disciplinärenden (Polisen
2016b, c), händelserapporter som finns bilagda i den nedlagda brottsutredningen (Polisen 2016 d, e),
Polisens egen utredning (Polisen 2016 f), uppgifter och färdrapporter i Skridskonätet, uppgifter från
skridskoåkare och boende i området, samtal med Sjöfartsverkets räddningsledare, SARsamordnare/Uppsyningsman, Arkö, samtal och epostkorrespondens med
räddningshelikopterpersonal, vattenansvarig vid Sörmlandskustens räddningstjänstförbund vid
tidpunkten för händelsen samt från intervjuer i Radio Sörmland. Epostkommunikation och samtal har
också förts med anhöriga till de omkomna männen. Ytterligare ett underlag i form av dokument som
anhöriga funnit i de omkomna männens bil (Bilaga A och B) har tillförts utredningen. Tre fotografier
med tidskod som fanns på minneskortet i den ene mannens kamera, togs fram och undersöktes av
Polisen i Nyköping och lämnades sedan till anhöriga. Fotografierna har analyserats utifrån frågor om
utrustning och frågor om platsen de är tagna på samt tidskod.
Korta samtal har förts med anställda på SOS Alarm i Norrköping samt med polisinsatschefen vid
olyckan, Polisen i Nyköping samt Polisen i Katrineholm som utvärderar den egna räddningsinsatsen
under veckorna efter olyckan. Dessa har dock inte velat svara på frågor om olyckan eller de olika
aktörernas agerande vid olyckan. Utredningen och beslut från den utredning av Polisens agerande
vid olyckan som Polisens grupp för Skiljande och disciplinärenden i Region Öst har gjort också lästs
och använts för uppgifter och utsagor (Polisen 2016b, c). SAR Sörmland som engagerades för att söka
i samband med insatsen vill inte uttala sig utan hänvisar till Polisen.
Utöver detta har platsen besökts och okulärbesiktigats tillsammans med andra
långfärdsskridskoledare i FFN och uppgifter hämtats från inspelade intervjuer för Radio Sörmland.
Utifrån underlaget har frågor av speciell betydelse för att kunna uppfylla rapportens syfte
identifierats, beskrivits och diskuterats. Också frågor av betydelse som inte har besvarats lyfts fram.
Källor för olika uppgifter har medvetet inte angivits i samma omfattning som i en vetenskaplig skrift
för att inte stycka sönder texten. Däremot finns källor angivna för alla uppgifter om olyckan och för
att styrka viktiga påståenden om hypotermi och annat samt för att styrka diskussionen. Anhöriga till
de omkomna männen har bidragit med uppgifter. De anges inte med namn utan bara som anhöriga.
Resonemang om räddningssystemet är hämtade från forskningen inom Centrum för forskning om
räddningssystem och respons som författaren är verksam i yrkesmässigt. Källorna i sin helhet
redovisas längst bak i rapporten. Vid frågor om källor eller andra frågor om texten uppmanas läsaren
vända sig till författaren på redovisade kontaktuppgifter.
Rapporten har skickats till uppgiftslämnarna, företrädare för de berörda organisationerna, den lokala
ledningen och ledare för Friluftsfrämjandet, sakkunniga inom områdena risk och utredning av
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räddningsinsatser, sakkunnig om skridskoutrustning och iskunskap för korrigeringar av sakuppgifter
och synpunkter. Det bör påpekas att rapporten inte är en forskningsrapport och inte har
kvalitetsgranskats från ett vetenskapligt perspektiv.

3. Referensramar
För att begripliggöra kommande resonemang för en vidare målgrupp än enbart
långfärdskridskoåkare eller enbart räddningsverksamma måste en del förklaras i förväg mer
generellt. Vad gäller mått och steg för långfärdskridskoåkning gäller det hur långfärdskridskoåkning
bedrivs, utrustning och aktiviteter för säkerhet på is, klubbarnas säkerhetsarbete och Skridskonätet.
För att kunna få en uppfattning om räddningen behöver man börja med ramverket för
räddningssystemet, lagarna som styr och hur räddning översiktligt är organiserat som är av relevans
för att förstå den här olyckan. Vidare behövs referenser till omfattning och till tidigare olyckor och
utredningar av relevans.

3.1 Långfärdskridskoåkning
Ca 30 000 åk på naturis sker på långfärdskridsko varje år mellan november och maj i Sverige. Klubbar
finns i hela Nordeuropa, USA och Ryssland med en stark koncentration till Sverige, Finland och Norge
och Holland. En trend sedan några år är att man i större omfattning åker till isen vilket kan leda till
stora koncentrationer av åkare under en helg på exempelvis Siljan eller Runn. För dem som åker
mycket är det inte ovanligt att åka upp till 1000-2000 km och 30-40 turer på en säsong. Det stora
flertalet åker dock några få gånger. Många är anslutna till klubbar och åker turer med utbildade
ledare. Där finns tydliga och ganska enhetliga krav på säkerhetsbeteende och på utrustning även om
också säkerheten i klubbåkning kan förbättras t.ex. via mer övning och samövning med
räddningsaktörer (Stenberg 2013). Andra åker privat och uppvisar allt från genomtänkt och
fullständig utrustning och gott beteende till skrämmande riskfyllt och okunnigt. Statistik från
klubbarna (Porsby et al 2008-2016) visar att ca 1 % av åken varje år omfattar en säkerhetsincident i
form av plurr eller skada, de flesta triviala och lätta att hantera utifrån rutiner och utrustning. Det är
samma olycksnivå som för vattensport i övrigt (Stark Edman 2008). Liksom för annan vattensport är
dock mörkertalet för close calls och olyckor man klarar upp själv stort. Resandet till nya isar drar
också med sig att man ger sig ut på isar man inte har hunnit få tillräckliga kunskaper om (The Mjösa
Incident 2015). En iakttagelse är också att ensamåkandet på långfärdsskridsko tycks öka med flera
dödsolyckor på senare år. Flera har inträffat under tiden för denna utredning.
Isolyckor och friluftsolyckor slås alltid upp stort i media eftersom de är lätta att anpassa till medias
dramaturgi (Davidson 2008). Det finns också en moraliserande inställning i samhället till
långfärdsskridskoåkning som risksport där utövarna själva anses försätta sig i livsfara med den ibland
underförstådda åsikten att de i så fall kan skylla sig själva (Stenberg 2009). Samma inställning finns
inte när det gäller andra friluftsaktiviteter och friluftssporter som båtliv eller badliv som har ungefär
samma risknivå statistiskt sett (Stark Edman 2008). Det är svårt att avgöra vad en sådan inställning
betyder för räddning och förebyggande säkerhetsarbete i samverkan.
3.1.1 Säkerhetsutrustning och säkerhetspolicys
Grundkrav för att få åka med på klubbtur, vilket också allt fler privatåkare anammat är isdubbar,
ispik/stav, ryggsäck med grenrem som innehåller ombyte i vattentäta påsar samt en kastlina. I
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klubbarnas introduktion ingår oftast att prova dubbarna och att kasta lina. I många klubbar erbjuds
säkerhetsträning i badhus eller utomhus. Intrycket är dock att det är en mindre del av både ledare
och medlemmar som regelbundet provar hur de flyter och att ta sig upp. Utanför klubbarna är
antalet sannolikt ännu lägre. De nya klubbmedlemmar som kommit till FFN:s årliga inomhusträning
har sällan någon erfarenhet av att prova eller använda sin utrustning. Säkerhetspolicys i klubbarna
grundas på att bete sig säkert på is och utgår från begreppet KUS – Kunskap, utrustning sällskap.
Iskunskapen omfattar att läsa av och löpande bedöma isens bärighet och anpassa åkningen efter det
samt att identifiera riskområden. Anpassning av åkningen omfattar planering av turer utifrån
väderprognoser, inte åka ensam, att inte åka i bredd och att inte klunga ihop sig på tunn is samt att
ständigt ha reträttvägar, för att nämna några centrala aspekter. Ledarutbildning för skridskoledare
omfattar i allmänhet teoripass och omfattande praktikmoment under minst ett år för bygga på den
allmänna iskunskap man haft tidigare som van åkare.
Nästan varje klubb har utsedda funktionärer som driver klubbens säkerhetsarbete och som
kommunicerar med varandra, utbyter information, genomför utbildningar och övningar. I vissa
klubbar har man omfattande samarbete med räddningstjänsten, mycket beroende på inställningen
till ideellt säkerhetsarbete hos den lokala räddningstjänsten. Klubbar och Skridskonätet finns också
representerade i flera av SAR-organisations samarbetsgrupper för Sjöräddning (RSS).
3.1.2 Skridskonätet och israpportering
Sedan 2006 använder i stort sett samtliga klubbar en databas för information och rapportering av
åkbara isar, genomförda turer, avvikelser och klubbdata; www.skridsko.net. Dagsaktuell information
går enbart ut till medlemmar som genomgått en introduktionskurs i långfärdsskridskoåkning med
fokus på säkerhet och utrustning och säkerhetsbeteende. Andra kan ta del av informationen efter sju
dagar. I varje klubb finns hela säsongen ständigt en jourhavande israpportör vars uppgift är att
sammanställa information som underlag för turplanering för klubbens ledare under jourtiden samt
förse medlemmarna med relevant isinformation. Israpportören följer därför färdrapportering,
väderprognoser, andra israpportörers rapporter och annan information som radar- och
satellitinformation och analyserar den. Vem som är israpportör i varje klubb går att se via klubbens
isnytt (https://www.skridsko.net/skridskonet/isnytt/index.html ). Många rapportörer lägger också ut
telefonnummer där för att vara lätta att nå.
Gemensamt för klubbarna finns sedan 2008 en säkerhetsanalysgrupp på Skridskonätet som följer
upp och sammanställer statistik och säkerhetsrelevant information som distribueras i klubbarna
(https://www.skridsko.net/foreningen/sakerhet/index.html ).
3.1.3 Lagstiftning gällande ansvar vid skridskoåkning
Generellt har företag och organisationer ansvar för en säker arbetsmiljö för anställda och verksamma
i organisationens regi enligt arbetsmiljölagen. Likaså finns ett säkerhetsansvar för levererade
produkter och tjänster enligt produktsäkerhetslagen till kunder. Exakt hur långtgående ansvaret är
när det gäller ideella verksamheter är än så länge inte helt klart, men flera avtal som kan ses som
prejudicerande finns för dykning och ridning. Också brottsbalkens är aktuell när det gäller
framkallande av fara eller vållande till skada eller dödsfall. Klart är att föreställningar om att kunna
hänvisa till egen risk inte har någon som helst grund, även om det exakta ansvaret för ideella är vagt.
När det gäller barn och omyndiga i skolan gäller skollagen och annars föräldrabalken för ansvar i
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föräldrars ställe. När det gäller ansvar bör varje klubb bete sig som om man har ett principalansvar
för klubbens ledare. När det gäller anställda är det så, gäller det avtalade är det vagare juridiskt men
minst lika starkt moraliskt. Möjligen har klubbens funktionärer också ett motsvarande ansvar för
medlemmar. Vid säkerhetsfrågor och räddning är funktionärer och medlemmar i princip helt
oskyddade om inte klubben har ansvarsförsäkring för detta så vida man inte kallas in under
tjänsteplikt av en räddningsledare (Holm 2016). I stället kan det vara så att den räddade vid en olycka
där exempelvis en brygga brutits sönder när man försökt nå någon på mycket tunn is, blir
ersättningsskyldig för både bryggan och om räddarna förstört kläder eller utrustning.
3.1.4 Isolyckor
SOS Alarm får in ca 3,6 miljoner samtal under ett år. Av dessa är ca 60 % skarpa samtal och av dessa
gäller en mindre del räddning (SOS Alarm 2014). Sjöräddning står för ca 2000 samtal per år och av
dessa är mycket liten andel isräddning. Den kommunala räddningstjänsten hanterar i hela landet ca
100 isolyckor på kommunala vatten per år (Schyllander 2013). Man kan därför utgå ifrån att detta
inte är en räddningsform som hanteras och därmed övas alls lika ofta som båthaverier, trafikolyckor
och bränder. Allvarliga isolyckor som Vålaröolyckan är exempel på, kräver också nästan alltid
samverkan mellan olika former av räddning, som kommunal räddningstjänst, Sjöräddning och Polis
samt ambulans/prehospital vård, vilka alla har olika uppgifter inom eller i samband med räddning
och vid olika typer av räddning. Isolyckorna sker i gränslandet mellan hav/sjö och land och sker i en
miljö där man dels ofta har svårt att positionera olyckan och att finna de nödställda, och när man
gjort det också har svårt att nå dem, behandla och transportera skadade in till land för avtransport till
sjukvård. För att det ska fungera måste de olika räddningsverksamheterna samverka och klicka i
varandra som kuggar i ett urverk. SOS Alarms agerande i inledningen på en livräddande kedja här är
centralt. Så fort det finns indikatorer på att det kan röra sig om en olycka till sjöss där det är oklart
vems räddningstjänst som ska dras ut, ska SOS Alarms operatör enligt avtal (SOS Alarm, 2013) skicka
larmet både till räddningstjänst och till sjöräddning. För det krävs dock att larmet indexeras som ett
nödläge som föranleder en räddningsinsats.
Tidigare isolyckor som blivit föremål för utredningar av förlopp och räddning är exempelvis
Asköincidenten där 39 personer hamnade på isflak i samband med att våris bröt upp 2003 och det
blev tydligt att varken skridskoorganisationerna eller räddningssystemet hade någon fungerande
strategi för hantering av isolyckor med många nödställda (Kågesson et.al. 2006). Just detta har
senare övats mellan Friluftsfrämjandet och Sjöräddningen (Stenberg & Franzén 2011). 2006
inträffade Ridöolyckan där 15 personer i en organiserad grupp hamnade i vattnet vid en kollapsande
isbrygga i Mälaren med två döda (Sjöfartsverket 2006). Vid denna olycka som skedde både på
kommungräns och länsgräns och där det var mycket svårt att undsätta de nödställda fungerade vare
sig larmkedjan eller räddningssystemets samband. Många samverkansavtal har upprättats efter den
olyckan. Olyckan vid Klintsundet 2013 där en ensamåkande medlem i en skridskoklubb hittades i en
vak har föranlett utredning utifrån felaktig positionering av SOS Alarm (SOS Alarms internutredning
2013) och bedömning som i sin tur ledde hela räddningsinsatsen fel i kombination med tekniska
problem med medlyssning från JRCC (Bergström & Kjell 2014).
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3.2 Referensram 2: Räddningssystemet
Generellt anges i Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) portalparagraf Kap 1:1 att det ska
finnas ett utifrån lokala förhållanden tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. I § 1:2 anges
att räddningstjänstuppgiften består i att vid fara eller olycka förhindra och begränsa skador. För att
göra det anges i § 1:6 att kommunala och statliga aktörer ska samordna insatser och samarbeta med
varandra och andra som berörs. Lagen anger vidare vad som är individens eget ansvar, kommunernas
ansvar och vad som är statens ansvar och Förordning om skydd mot olyckor (FSO 2003: 789) anger
hur lagen ska tillämpas av räddningsaktörerna). I FSO 2003:798 anges exempelvis att
räddningsaktörerna ska ha program för räddningsverksamhet som gör tydligt hur man arbetar med
räddning. Vid större eller mer komplicerade olyckor och kriser samt för krisberedskap som kräver
mer avanceras samordning tillämpas också Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) med därtill kopplade
förordningar för tillämpning. Fler lagar berör räddningsaktörernas agerande. Dit hör exempelvis
Polislagen (Polislag 1984:387), Sjölagen (SFS 1994:1009) samt Hälso- och Sjukvårdslagen och
Arbetsmiljölagen för att nämna några.
3.2.1 Samhällets räddningsresurser
Begränsat till vad som är relevant för denna utredning finns samhällets resurser för räddning både i
det formella, offentliga räddningssystemet, som i kommersiella verksamheter och i verksamheter
inom civilsamhället som är knutna till räddningssystemet. Den bärande tanken i räddningssystemet
är att larmkedjor snabbt ska skapas för den speciella olyckstypen och att dessa ska bli en
räddningskedja där olika aktörers insatser bygger på varandra och kompletterar varandra. Samhällets
egna resurser baserat på kommunal räddningstjänst, statlig räddning vid flyg- och sjöolyckor som
hanteras av Sjö- och flygräddningen som finns inom Sjöfartsverket och Polisens räddningstjänst i
form av att leda Fjällräddningen och Efterforskning av försvunna. Räddning vid extraordinära
händelser hanteras av länsstyrelsen liksom tillsyn av räddningsresurserna lokalt. Också landstingen
engageras via prehospital vård och ambulanssjukvård. Kommersiella aktörer är exempelvis Falks
ambulanshelikopter som finns i vissa landsting samt SOS Alarm som är ett aktiebolag hälftenägt av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten.
Utöver dessa resurser finns 18 frivilligorganisationer som är kopplade till samhällets krisberedskap
och som också larmas ut i räddning. Exempelvis Sjöräddningssällskapet är en primär resurs för svensk
sjöräddning och Svenska Brukshundsklubben utbildar och certifierar räddningshundar för eftersök
både till lands och sjöss. Till det kommer andra ideella verksamheter som Missing People eller Search
and Rescue Sörmland.
Första länken i en räddningskedja är dock ett larm. Vissa nödanrop och larm går direkt till Sjö- och
flygräddningscentralen (JRCC) eller Polisens regionskommunikationscentral (RKC). Till största delen
bygger dock skapandet av en räddningskedja på ett inringt nödsamtal till larmnumret 112 där en SOS
Alarm operatör intervjuar inringaren, och gör en bedömning av hjälpbehovet samt kontaktar relevant
räddningsaktör för olyckstypen och för de lokala förhållanden som är aktuella. Är det försvunnen
person på land gäller det Polisens regionskommunikationscentral (RKC), om det gäller olycka eller
försvunnen på havet och eller de stora sjöarna eller om det gäller ett försvunnet luftfartyg är det Sjöoch flygräddningscentralen (JRCC) som kopplas in. För räddning i land och på kommunalt vatten sker
det via räddningsåtgörare, ambulansdirigenter och räddningsoperatörer och sköts lite olika i olika
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landsting. i Sörmland hanterar SOS Alarm också vilka resurser som ska dras ut utifrån larmets
bedömning när det gäller kommunal räddningstjänst.
3.2.2 Olycksdagens förutsättningar för räddning
Den här utredda olyckan och förhållandena i det här området är inte unika utan speglar en vanlig
verklighet i Sverige bortom storstadskommunerna (Andersson Granberg et. al. 2010). Resurserna är
glesa och tunna samtidigt som räddningssystemet är allt mer inriktat mot att standardisera insatser
för effektivt utfall och låg kostnad utifrån ständigt krympande resurser. Den speglar också vad som
sker när samhällsbärande verksamheter och organisationer signalerar att de inte längre klarar sina
uppdrag av olika skäl, såväl beroende på överbelastning och resurskrävande omorganisationer
(Holgersson 2016) som produktionsstrategier som är delvis kontraproduktiva mot målet (Stenberg
2016).
Därmed läggs den kommunala räddningstjänstens resurser på behov där kommunen är tätbebyggd
eller där lagen kräver att det ska finnas resurser, såsom vissa industrier, flygplatser etc. Strategin
omfattar vanligen också att resurser i första hand satsas på traditionella mängdolyckor som
trafikolyckor och mindre på sällanolyckor (Stenberg 2013). Forskning visar att fastän 88 % av dödsfall
till följd av olycksfall sker på fritiden och i hemmet satsas en fullständigt dominerade del av
resurserna för förbyggande på transporter och trafik (Jaldell et. al. 2013).
När det gäller sjö- och flygräddning är utgångspunkten att resurserna är mycket glesa och att alla
enheter på sjön enligt sjölagen är skyldiga att bistå i räddningsinsatser när så krävs. En viktig del av
sjöräddning är att lokalisera olyckan och därefter att rädda och transportera till land. För det finns
primärresurser som Sjöfartsverkets helikoptrar, Kustbevakningens (KBV) flygplan med värmekamera
samt sjögående enheter och Sjöräddningssällskapets helt frivilliga resurser som båtar och svävare
(Stenberg et.al 2014).
Polisen ansvarar för eftersökning av försvunna personer och har på senare tid börjat samarbeta med
frivilligorganisationer som Missing People Sweden och i det här fallet Search and Rescue Sörmland.
Också polisen måste prioritera var man ska lägga resurser och enligt en obekräftad källa inom polisen
prioriteras brottsbekämpning högre bland polisens uppgifter och räddningstjänst lägre.
Det bör slutligen nämnas att räddningssystemets resurser blev hårt ansträngda till följd av
flyktingkrisen 2015 och fortfarande var det vid tiden för olyckan.

4. Olyckan i Vålarö
Nedan beskrivs först förutsättningarna och därefter har ett förlopp sammanställts utifrån olika
uppgifter som redovisas.

4.1 Förutsättningarna i Vålarö den 2016-01-19
Vålaröskärgårdens isar är populära på vintern både för vandring, skridskoåkare och skidåkare.
Plötsligt samlas hundratals skridskoåkare, som i sin tur lockar ut nya åkare på isen samtidigt som
resurserna för att rädda inte förändras mot när området hyser mindre än tio invånare. Hur plötsliga
förtätningar av antalet personer ska hanteras skyddsmässigt är en fråga för sig. Vid tidpunkten för
olyckan hade isarna växt till sig i kylan och mängder av turer, både privata och organiserade hade
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genomförts på både äldre isar och allt mer på stenhårda färska isar som ännu inte avsaltats och som
sträckte sig långt ut i skärgården. Endast tre plurr i området varav ett på olycksplatsen trots mängder
av turer inträffade veckan innan olyckan. De nyaste åkbara isarna var mycket jämnt frusna i kylan,
ovanligt jämnt för havsis och upplevdes även om de var tunna, som åkbara även om de ibland var
knastriga och sjönk undan för belastning i vad som populärt kallas ”hängmattor”. En mängd
entusiastiska färdrapporter hade lagts in i Skidskonätet efter två år i stort sett utan havsis. De här
isarna stabiliserades allt mer dag för dag men var fortfarande tunna nog att den pågående
köldknäppen som tog slut just den aktuella dagen var en förutsättning för bärighet.
Enbart i Friluftsfrämjaravdelningen i Nyköping (FFN) med 300 medlemmar hade 16 turer skett
veckan före olyckan med 96 deltagare och ett stort antal turer genomfördes också i området av
andra klubbar från exempelvis Eskilstuna, Linköping, Stockholm och Holland. Som israpportör för den
kommande veckan uppmanade jag därför 2016-01-18 i Isnytt på Skridskonätet, till åkning innan det
förväntade väderomslaget med nederbörd som skulle inträffa senare i veckan. Efter ett rapporterat
plurr samma dag och ytterligare en rapport om svag is i sundet mellan Langö och Risö samt en inledd
epostdiskussion om havsisförhållandena på ledarlistan för FFN lade jag dagen efter till en varning och
uppmanade till vaksamhet och uppmärksamhet på havsis i allmänhet. Det pågick då också en epostdiskussion om någon särskild varning skulle ut på Isnytt.
Dagen för olyckan som var en vardag där väderprognosen felaktigt utlovat mulet väder som i stället
blev strålande sol fram till kl. 15, svag NV vind och 8 grader kallt. Det skedde få turer i
Vålaröskärgården den dagen. Den enda organiserade klubbturen kördes av Hollands
Långfärdskridskoklubb (HLSK). Övriga rapporterade turer var privata sällskap. De omkomna männen
tillhörde ingen långfärdskridskoklubb och ska därmed inte ha haft access till Skridskonätets
rapportering men hade det. Här var därmed inga ökade behov av skydd och räddning på grund av
inresta skridskogrupper utan bara behov på en nivå som var rimligt utifrån lokalbefolkningens skydd
och räddning utifrån nyttjande av området vintertid.

4.2 Förloppet i korthet
Olycksförloppet är baserat på färdplan, fotografier med tidkod, vittnesuppgifter samt färdrapporter
och färdspår upplagda i Skridskonätet. Räddningsförloppet är till stor del baserat på uppgifter införda
i Polisens ärendehanteringssystem och loggbok som förs över sjöräddningsärenden i
ärendehanteringssystemet Disco-SAR inom Sjöfartsverket, där identifierbara uppgifter om de
omkomna männen är borttagna. Uppgifter kommer också från ärendehanteringssystem hos
Sörmlandskustens räddningstjänst. Dessa har kompletterats med intervjuer med Sjöräddning och
anhöriga samt med två utredningar som gjorts inom Polisen. Vissa uppgifter har också tagits från
radiointervjuer med företrädare för Polisen och SOS Alarm. För att förloppet ska bli begripligt och
förhoppningsvis ge kunskap om hur räddningsinsatser vid isolyckor kan gå till har loggbokens
uppgifter bearbetats och förklarats.
Tabell 1
11.40

Stängdes den ena telefonen av. (SAR-logg).

12-tiden

Startade männen från Nyköping i avsikt att göra en långfärdsskridskotur på havsis
enligt anhöriga, (SAR-logg).
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12.09

Vände holländsk grupp i sundet mellan Langö och Risö på grund av tunn is som varit
mycket svår att se. Inga andra fanns i sundet. (Färdrapport 55258, telefonsamtal och
epost Marijke de Jong).

12.45

Stängdes den andra telefonen av på ett ”onaturligt sätt” (SAR-logg).
Den holländska gruppen passerade genom Rågsundet ca 200-300 m från olycksplatsen
utan att se eller höra något anmärkningsvärt. (Färdrapport 55258, telefonsamtal och
epost Marijke de Jong).
En privat åkare kommer några minuter senare samma väg och fortsätter västerut
(telefonsamtal 2016-10-21)

12.45

Männen står på stranden vid Svärdsklova och plockar samman utrustning inför sin tur
(Tidskod, fotografi som fanns på minneskortet från den ene mannens kamera).

Ca 13.00

Såg medlem i FFN två personer på väg ut mot Broken. När de kom till Svärdsklova står
ensam bil där som troligtvis var blå. (Färdrapport 55253 + epostfråga Åke Ryberg FFN).

13.35

Befinner sig männen vid iskanten strax väster om Lundskär (Foto med tidskod).

15.00

En holländsk grupp möter och hälsar på ett par åkare som kommer i god fart mot
söder mellan Rågö och St. Äspskär. (Färdrapport 55258, telefonsamtal och epost
Marijke de Jong).

15.30 -16.30 For medlem i FFN fram och tillbaka mellan Svärdsklova och Vålarö två ggr. Blå bil
stod fortfarande kvar i Svärdsklova. (Färdrapport 55232 i Skridskonätet + epost).
16.20

Hustrun till den ene mannen ringer 112. (”Samtalet handlade om försvunna personer
på isen”, (Intervju med presschef Anders Klarström SOS Alarm, Sveriges Radio
Sörmland 2016-01-22).

16.22

Lämnas samtalet över till polis och ges prio 3 ”Rutin”. I intervjun nämner hustrun att
två män i 70- årsåldern skulle åka långfärdskridsko på havsis från Svärdsklova eller
Vålarö och inte hört av sig. Går inte att nå per telefon. (Polisen 2016 b, d).
Tjänstgörande insatsledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst har medlyssning i
ärendet. Under intervjun klassas det som försvunnen person, vilket innebär att det
kopplas över till LKC. (Andreas Blomqvist insatsledare aktuell händelse, Per Wikberg
RCB aktuell händelse epost 2016-11-01)

16.36

Sonen till den andre mannen ringer 112 och blir också kopplad till Polisen (Polisen
2016e). Anhörig uppgav för Polisen att männen skulle ut och åka långfärdskridskor och
fick enligt den anhörige besked att Polisen inte skulle göra något förrän anhöriga hittat
bilen och att man inte hade någon personal att skicka ut och leta. (Epostuppgift från
anhörig 2016-09-11)
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Enligt Polisen ville anhöriga då åka och titta själva efter bil och skulle återkomma till
polisen (Intervju med Thomas Redlund, tillförordnad gruppchef vid polisens
länskommunikationscentral i Sörmland för Radio Sörmland 2016-01-22 med
uppdatering 2016-01-23).
Ca 17.00

Polisens ledningsstöd börjar förbereda tänkbar räddningstjänst (Polisen 2016 b)

17.30

Anhöriga kontaktade polisen. Hade ännu inte hittat bilen. (Intervju med polischef i
Radio Sörmland 2016-01-23).

17.48

Anhöriga hade hittat bilen, ny kontakt med polisen(Intervju med polischef i Radio
Sörmland 2016-01-23). En av de anhöriga uppger att bilen hittades betydligt tidigare,
ca 45 min tidigare, vilket verkar osannolikt utifrån det tidigare telefonsamtalet 17.30.
Men första polispatrull kom 52 minuter senare till platsen (Polisen 2016 c).

17.51

Polisen i Eskilstuna LKC kontaktade Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) och
meddelade att man avsåg att mobilpejla och intervjua anhöriga(SAR-logg). Då först får
Sjöräddningen kännedom om händelsen. (SAR-logg + intervju Sjöräddningsledare).
Sjöfartsverkets räddningsledare vid JRCC, inledde räddningstjänstinsatsen och hade nu
det juridiska ansvaret för att leda sjöräddningsinsatsen utifrån att kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO var uppfyllda. Till sin hjälp hade han en assisterande
räddningsledare. (SAR-logg + intervju Sjöräddningsledare).
Klassning beredskap - den första fasen av räddningsinsatsen inleddes omedelbart med
att inventera möjligheter för räddningshelikopter (SAR-hkp) att lyfta och att få Polisens
helikopter (Polis-hkp) med en överlägsen värmekamera att lyfta. Uppgifter om låg
molnbas gjorde hkp-medverkan oklar. (Lokalt var det dock klart väder). (SAR-logg +
intervju Sjöräddningsledare).

17.55

Jourhavande polischef i beredskap informeras om nöd beredskapsläget och inleder
räddningstjänst, utser räddningsledare. (Polisen 2016 f)

18.10

Sjöräddningsledarens beslut om hur räddningsinsatsen skulle bedrivas i stort (BIS):
Avsikt att söka med både SAR-hkp och polishkp från luften, svävare på isen, fartyg
utmed iskanten tillsammans med polisens mobilpositionering. (SAR-logg).
Polishkp beställs av Polisen (2016 f).

18.19

Sjöräddningsledaren har kontakter med Kustbevakningen (KBV) och SAR-hkp Lifeguard
001 samt polis-hkp om att gå upp trots dåligt väder, göra ett försök. Något senare
meddelades att Polis-hkp inte kan lyfta på grund av dåligt väder (SAR-logg).

18.22

Första polispatrull på plats i Svärdsklova (Polisen 2016d, f). MLSO inleds med INL
metoden, d.v.s. man börjar med intervju med anhöriga (Polisen 2016 f) som sedan får
åka hem (Epostuppgift från anhörig 2016-09-11).

18.25

Frivilliggrupp SAR Sweden rings in av Polisen (2016 d).
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18.30

Polisen uppger att KBV inte kan ge information om isläget. (Polisen 2016 d).

18.32

Sjöräddningsledaren drog svävare Arkösund. Uppskattad ankomsttid (ETA) två tim.
(SAR-logg).

Ca kl. 18.30 -18.40 Insatsledaren I Sörmlandskustens räddningstjänst blir uppringd av JRCC och blir
utfrågad om vilka resurser som finns i närheten. Tips att svävare finns via
Sörmlandstrafiken men att den inte har personal i beredskap. (Andreas Blomqvist
insatsledare aktuell händelse, Per Wikberg RCB aktuell händelse epost 2016-11-01).

18.45

Svävare drogs från Dalarö. ETA 20.10 (SAR-logg).
Anhörig rapporterade att vid Svärdsklova var det stjärnklart (SAR-logg).

18.47

SAR-hkp i luften och avsåg söka av isarna söder om Svärdsklova (SAR-logg).

18.50

Enligt Polisen kan inte SMHI ge information om hur tjock isen är. (Polisen 2016f)

19.01

KBV 503 flygplan på väg från Landvetter. ETA 20.01 (SAR-logg).

19.16

KBV 304 fartyg på väg (SAR-logg).

19.17

SAR-hkp på plats. Tidpunkt för ankomst (ATA) (SAR-logg).

19.18

SOS Alarm informerades och drog ambulans till Svärdsklova (SAR-logg).

19.30

Insatsledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst ringer JRCC och erbjuder personal,
vilket avböjs eftersom det inte finns någon skadeplats. (Andreas Blomqvist
insatsledare aktuell händelse, Per Wikberg RCB aktuell händelse epost 2016-11-01).

19.37

Polisen inleder ledstångssök utmed vägar och stigar mellan Studsviksvägen och vattnet
(Polisen 2016 c)

19.39

SAR-Sweden-gruppen har egen brytpunkt. De har med hundekipage och sjukvårdare.
Ska lämna deltagarförteckning till Polisinsatschef och tilldelas ledstångssök i tilldelat
område. (Polisen 2016 d).
Sjöräddningsledaren skriver att Mobilspårningen visar att den ena mobilen stängts av
11.40, den andra 12.45. Båda telefonerna är avstängda “på ett onaturligt sätt” (SARlogg)

19.41

Polisen fått svar på mobilpejling med att mobilerna stängts av ”över havet” (Polisen
2016 f).

20.08

Polisens räddningstjänstinsats påbörjade strandnära sökande från Ångaviken och
österut. (SAR-loggen).
KBV meddelar polisen att det finns en räddningshelikopter i området. (Polisen 2016 d).
En VHF-kanal anges i Polisens händelserapport (Polisen 2016, d).
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20.22

FFN-medlem identifierad efter inre spaning på Skridskonätet och uppringd av
Sjöräddningsledaren, gav tips (SAR-logg och medlem i epost).

20.30

SAR-hkp hittade de omkomna på platsen för tipset tack vara mycket färgglad jacka på
den ena mannen och den andres ryggsäck som fortfarande är delvis ovanför
vattenytan. (SAR-logg).

20.34

Ytbärgaren vinschades ner från SAR hkp (SAR-logg).

20.39

Svävare från Arkösund sjösatte från trailer och gick mot Rågholmen. (SAR-logg).

20.44 ca

Flera boende hör av sig till polisen med uppgifter om svagställen och iakttagelser. En
man i Vingåker erbjuder fyrhjuling och värmekamera(Polisen 2016 d).

20.52

Svävaren assisterade SAR-hkp med vinschning. (SAR-logg).

20.55

Svävare från Dalarö kunde vända eftersom båda hittats. (SAR-logg).

20.58

Ambulansen skickas åter och männens kroppar och utrustning vinschas upp till SARhkp och transporteras till land. (SAR-logg, intervju med Sjöräddningsledare).

21.06

JRCC meddelar att kroppar är hittade av räddningshelikoptern (Polisen 2016 d, f).

21.15

Polisens räddningstjänst avslutas (Polisen 2016 d).

Dagar senare, när anhöriga var ute för att se hur de skulle få hem bilen utan nycklar (Nycklarna
var på rättsmedicinska) hittade de ett handskrivet dokument med färdrutt (Bilaga A)
och tre utskrivna rapporter från Skridskonätet (Bilaga B) i baksätet på den olåsta bilen.
(Epostuppgift från anhörig 2016-09-11).
Senare - Männens utrustning återlämnas från Polisen till anhöriga (Polisen i Nyköping). Det
Föranleder frågor och kommentarer hos anhöriga (Polisen 2016b). Bland utrustning
finns också kamera och foton som Polisen i Nyköping tagit fram från minneskortet.
(Anhörig i telefon 2016-10-27).

5. Analys av områden och teman av relevans
Nedan redovisas områden/teman som är relevanta att diskutera utifrån händelsen och utredningens
syfte. För att förstå vad som hände, när olyckan inträffade och orsak till olyckan är det viktigt att veta
hur de åkte och i samband med det när olyckan inträffade. Olycksplatsen och isförhållanden liksom
utrustning har betydelse liksom omständigheter kring de omkomna männen och deras
förutsättningar för att klara av att rädda sig eller bli räddade. Larmningsprocessen och de resurser
som sattes in samt vad de gjorde är vikt för att förstå hur väl larmkedjan fungerat i det här fallet och
var det finns förbättringsfaktorer.

5.1 Färdvägen och tidpunkten för olyckan
Färdvägen har betydelse för att förstå när de gick genom isen och varför det hände samt i vilken
utsträckning den försenade räddningen har betydelse för händelsens förlopp och konsekvenser.
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Nedan presenteras olika uppgifter i form av dokument och vittnesuppgifter och diskuterar olika
alternativ.
5.1.1 Färdplan
Det handskrivna dokument anhöriga fann i baksätet på den olåsta bilen läses av anhöriga
(Epostuppgift 2016-09-11) som en tänkt rutt. Det har också granskats av en grupp mycket rutinerade
långfärdsskridskoåkare och israpportörer i Mälardalens långfärdsskridskoklubbar som mycket unisont
ser det som ett färdmeddelande eller färdplan för en tänkt rutt, så som männen tänkt sig att åka sin
tur. Hädanefter kommer det att benämnas färdplan.
Uppställningen kan tydas både som platser
man tänkt passera, (överst). Den nedre delen
är en sammanhängande färdplan. Enligt den
anhörige såg aldrig polisen meddelandet som
låg fullt synligt i baksätet. Det har inte
presenterats någonstans utom i denna rapport.
Anhöriga fann det när de skulle försöka få hem
bilen.
Om det hade varit känt hade det kunnat
användas både för att förstå männens färdväg
och därmed när de gick genom isen, men också
hade man kunnat rikta in sökandet mer. För
sökandet med räddningshelikoptern hade man
troligtvis enligt pilot kunnat använda en annan
strategi som varit mer rakt på den föreslagna
vägen. Sen måste man fråga sig i vilken
utsträckning den följdes.

Bild 1. Färdplan. Källa: Anhörig via epost 2016-09-11
Den planerade vägen i färdplanen angav en rutt i tur och ordning: S Vålarö, Langö, Rågön,
Kråkfjärden senare över österut till Äspskär och ut till Krampö och in i Griskär. Utanför Sackholmen,
ut till småöarna utanför. Utanför Kittelö, Båtsp.leden Lundskär, Risö, Broken, Rensholmen,
Krokholmen tillbaks Syd Hertingö, Fagerö, V Husvarpen, Svärdsklova (Bilaga A där det finns i större
format).
Färdplanen återfanns tillsammans med tre utskrivna färdrapporter från Skridskonätet från 2016-0117 (Bilaga B), alltså två dagar tidigare. I dessa hade både platser och superlativer strukits under på ett
sätt som gör att de kan antas använts för turplaneringen. Samtliga aktuella färdrapporter från
Skridskonätet och utsagor på epost har samlats i bilaga C – färdrapporter, bilaga D Isobservationer
och bilaga E - epost.
5.1.2 Fotografier
Den ene av männen hade med en digitalkamera med tidskod som han tog fotografier med. Två av
dessa är tagna under deras tur från Svärdsklova och ett är taget strax innan de gav sig iväg från
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Svärdsklova. Utredningen liksom sakkunniga har tagit del av dem när det gäller utrustning, tidpunkter
och att identifiera platserna de är tagna på. Via andra fotografier i på samma minneskort och tagits
med samma kamera som omfattat en klocka har det konstaterats att tidskoden går en timme före, i
övrigt anger de tidpunkten för att bilden togs. Platsen för fotografi 3 kan identifieras via att jämföra
med andra bilder i färdrapporter från de aktuella dagarna. Platsen för fotografi 3 kan identifieras som
nästan identisk med bild 232908 i Färdrapport nr 55049 nedan.

Bild 2. Foto: Sven Kronfjäll 2016-01-17. Bilden tagen på samma plats som fotografi 3 i männens
kamera
Tabell 2 Fotografier
Fotografi 1

Den ene av männen med utrustning vid Svärdsklovas brygga

Fotografi 2

Samma man framför några uddar

Fotografi 3

Samma man vid iskanten strax väster om Lundskär

2016-01-19,
kl. 12.45
2016-01-19,
kl. 13.30
2016-01-19,
kl. 13.35

5.1.3 Telefoner
Kl. 18.15 begärde Polisen via Nationella Operativa Avdelningen (NOA) in mobilpositionering av de
försvunna männens mobiltelefoner från Telia. De fick resultatet av positioneringen kl. 19.40 där den
ena mobilen stängts av 11.40, den andra 12.45. Sjöräddningsledaren citerar någon och anger att
”båda telefonerna är avstängda “på ett onaturligt sätt”(SAR-loggen) Sjöräddningsledaren tar det som
en indikation på att det kan ha haft samband med männens olycka samtidigt som man vid JRCC vet
att det är ett sätt att uttrycka sig som inte innebär något annat än att telefonen inte stängts av
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manuellt. I Polisens utredning anger Leif Ejdwinsson 2016-02-09 att ”Pejlingen ger vid handen att
mobilerna befunnit sig ute till havs” (Polisen 2016 f s 22). Han anger vidare på sidan 23 i utredningen
att ”Enligt Telia förefaller mobilen inte vara avstängd på vanligt sätt”. Det är underlaget för att dra
slutsatsen att olyckan inträffade i samband med att mobiltelefon 2 stängdes av 12.45 och att
tidpunkten för räddningsinsatsen inte spelar någon roll.
Han skriver också på s 25 i samma utredning ”Att om uppgiften från Telia stämmer att mobilen
stängdes av onaturligt kl. 12.45 och anhöriga ringer första gången 16.20 till SOS Alarm så hade de
båda männen sannolikt redan avlidit”. Dels finns det inget självklart i att telefonavstängningen har
med drunkningen att göra om det inte kan bekräftas på annat sätt och det kan det inte. Dels bör man
utifrån dessa underlag fråga sig hur säkra Telias uppgifter är eller hur de övertolkas och förändras när
de vidarebefordras mellan NOA, rapportskrivaren/Polisens räddningsledare och Sjöräddningsledaren.
Man kan också se det som att de passar in i en enkel lösning av ett komplicerat problem där allvaret i
SOS Alarms och Polisens misstag bedöms utifrån deras konsekvenser för insatsen.
Telias uppgifter via Polisen att mobilerna stängdes av över havet stämmer inte om tidpunkterna som
Telia uppger stämmer. Där masterna står glest, vilket Vålaröskärgården är ett exempel på, kan man
inte få fram en position. För det behövs uppgift om avstånd från minst två master. Här fanns inte det
utan uppgiften gäller helt enkelt avstånd från masten inom en radie. Kl. 11.40 hade männen inte
lämnat Nyköping och 12.45 hade de inte gått ut på isen. Förfrågan ställdes 2016-11-01 till Telias
Företagssupport 90400 om exakt vad man kan uppfatta av hur en mobil stängs av. Svar från
Företagssupporten och förtydligat av Marcus Haglund, Telias pressavdelning inom Telia, besvaras
med att man kan se om en mobil stängs av manuellt eller om den stängs av på annat sätt, inget
annat. På annat sätt innebär i det här fallet alla andra sätt som en telefon kan sluta fungera på: Att
den är trasig, batteriet tar slut och den stänger av sig själv eller tappas i sjön. Att den skulle stängas
av på ett onaturligt sätt är ett sätt att uttrycka sig på som här leder till något av en övertolkning.
Därmed kan betydelsen av uppgifterna som baseras på Telias uppgifter om tidpunkt och hur
telefoner stängts av tas med en nypa salt. I det här fallet lades de till grund för en fullständigt felaktig
slutsats.
5.1.4 Vittnesuppgifter
Samtliga vittnen har kontaktats och talats med. De har tillfrågats om färdväg och om de sett eller
mött några. För de två grupper som lagt in färdspår har trackreply används för att identifiera var de
befann sig vid olika tidpunkter. Ytterligare en sådan med kommentarer har erhållits från den
holländska gruppen. De vittnesuppgifter som finns gäller:
A. En holländsk grupp utgick från Hälgö och åkte mellan Stendörren och Ångaviken och vände i
sundet mellan Langö och Risö kl. 12.05. De rapporterade om svårupptäckt snabbt
uttunnande is i sundet och mycket tunn is sydöst mot Risö och vände efter ett fotplurr. De
passerade Rågösundet mellan Langö och Vålarö kl. 12.45 alltså ett par hundra meter från
olycksplatsen och såg inte till några personer vare sig 12.05 eller 12.45 men i Rågösundet
fanns spår av andra åkare. Kl. 15 mötte denna grupp två välutrustade åkare på väg söderut
med god fart mellan St. Äspskär och Rågön. Man noterade också att den mest sydliga isen
längs kanten har börjat bryta upp. (Marijke de Jong 2016-01-19 färdrapport 55258. Bilaga C
och E).
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B. Ett par utgick från Svärdsklova kl. 9.30 och först åkte till Rensholmen och sedan till
Stendörren. De åkte åt bägge hållen på utsidan av Risö och kom från öster tillbaka till
Svärdsklova kl. 16, vilket troligtvis betyder att det var dem den holländska gruppen mötte kl.
15.00 även om paret inte såg holländarna. På epostfråga uppger de att de sett den blåa bilen
i Svärdsklova och att de mött en pappa och en pojke när de kom tillbaka till Svärdsklova kl.
16, inga andra. De hade sol fram till 15.00 när det började bli disigt och vinden ökade. De
rapporterar också om uppbruten is längst in i Kråkfjärden under senare delen av dagen
(Peter Larsson 2016-01-19 färdrapport 55237). Bilaga C och E.
C. En man med sällskap utgick från Svärdsklova kl. 10.30 ut mot Broken och öarna utanför.
Därefter åkte de till Risö och fikade, åkte lite till för att sedan åka till Svärdsklova där de var
kl. 13.20. På väg mot Svärdsklova var de enligt uppgift i epost 2016-10-23 ”… ungefär i höjd
med Risö i närheten av olycksplatsen och såg två åkare på väg söderut mot Broken”. På
parkeringen i Svärdsklova stod en bil han trodde var blå (de omkomna männens) och deras
egen bil. (Åke Ryberg, 2016-01-19, färdrapport 55253. Bilaga C och E).
D. En man och hans son utgick från Svärdsklova kl. 15.30 och åkte två gånger fram och tillbaka
mellan Svärdsklova och Vålarö brygga. De var tillbaka vid Svärdsklova kl. 16.30 och varken
såg eller hörde något speciellt under tiden. Det var disigt. Senare under kvällen ringde JRCC
upp mannen som erinrade sig att dagen innan hade det varit ett plurr vid Rågön och gav
koordinaterna till JRCC. (Janne Augustsson, 2016-01-19 färdrapport 55232. Bilaga C och E).
E. En privatåkare 2016-01-18 utgick från Brannebol och åkte österut utmed fastlandet förbi
Vålarö fyr vid lunchtid och ut mot sundet mellan Langö och Risö på Langösidan. Han upplever
att han fick tvärvända vid snabbt uttunnande is i höjd med Rågholmen. Han åkte samma
sträcka 2016-01-19 någon gång mellan kl. 10-12 och såg plurrplatsen efter gruppen från Flen
från dagen innan. Då fanns ingen mer plurrplats eller andra personer i sundet. Han åkte
därefter norr om Langö genom Oxbåset till Saltskär där han tog lunchrast och åkte sedan
tillbaka samma väg. Han har ett vagt minne av en snabb grupp som åkte åt samma håll som
han själv på tillbakavägen, vilket skulle kunna vara den Holländska gruppen som var i
Rågsundet på nordsidan av Langö kl. 12.45. Han bör ha anlänt till Rågsundet någon gång
mellan kl. 13.00 och 14.00 enligt egen bedömning. Möjligen så tidigt som 12.50 om
hågkomsten av snabba åkare på väg åt samma håll som åker förbi stämmer. Därefter
fortsatte han tillbaka längs fastlandet till Brannebol utan att se något eller några han kommer
ihåg.
Ett försök till sammanställning som tidserie i nedanstående tabell
Tabell 3 Tidsserie 2016-01-19
TID

VEM

VAR

10-11

Privat åkare

10.30

Åkes grupp

11.20

Telefon 1

Kommer från Brannebol åker fram till
Flensgruppens plurrplats och vänder genom
Oxbåset mot Rågö
Startar från Svärdsklova, åker söderut och
snurrar mellan öarna utanför Broken. Fikar
på Risö
Stängs av över Nyköping, inte havet

KOMM.
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11.10 11.50
11-12 tiden
12-tiden
12.09

Holländska
gruppen
Privat åkare

Observerar isdrift vid Sackholmen vid fika

Åker genom Oxbåset till Saltholmen där han
fikar och har en brasa.
De två männen Åker från Nyköping.
Holländska
Vänder i sundet Langö/Risö efter fotplurr
gruppen

12.45

Telefon 2

12.45

Holländska
gruppen
De två männen Plockar fram utrustning i Svärdsklova
Holländska
Passerar Husvarpens sydsida på väg söderut
gruppen
Åkes grupp
På väg från Risö till Svärdsklova. Ser två
personer åka söderut, mot Broken.

12.45
12.50
Ca 13.00

13.20
12.30 13.30 ??
13.35
15.00

Vid denna
tidpunkt är sundet
tomt

Stängs av ”på ett onaturligt sätt” (dvs upphör
fungera av något ej fastslaget skäl) i området
Ståpaus vid Vålarö Brygga

Tillbaka på parkeringen i Svärdsklova. Då står
männens bil där. I övrigt är det tomt.
Privatåkare
På väg tillbaka mot Brannebol samma väg
som han kom. Tror att han kan ha blivit
omkörd av snabb grupp.
De två männen Befinner sig strax väster om Lundskär

Åke ganska säker
på att det var två
personer

Åkes grupp

15.00

Holländska
gruppen
Svenskt par

möter två snabbåkare på väg från Rågö på
väg mot syd som man morsar på
Kommer v Rågö och rundar Sackholmen. Ser
ingen alls.

15.30 16.30
15.42

Pappa och
pojke
Svenskt par

16.20

Anhörig 1

Åker Svärdsklova - Vålarö brygga och tillbaka
2 ggr.
kommer in i Svärdsklova och hälsar på
pappan och pojken
Larmar 112 och blir felhänvisad till Polisen

16.36

Anhörig 2

Vag minnesbild
som kan vara fel.

Bör vara det
svenska paret
Bör vara dessa
som Holländarna
ser och hälsar på

Larmar 112 och blir också felhänvisad till
Polisen

Samma data uttryckt som kartdata nedan:

Kartbild 2 Färdspår 2016-01-19 i rött och männens färdväg i svart. Tidpunkt för foton på
männen med tidskod i gult. Andra tidsangivelser i svart. För de turer som inte haft färdspår
finns föreslagna sådana utifrån vittnesuppgifterna. De är streckande. Den inre cirkeln kring
olycksplatsen anger hur långt ett rop på hjälp hypotetiskt kan tänkas höras. Den yttre cirkeln
anger hur långt personer i vatten kan siktas under goda omständigheter.
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5.1.4 Att se eller höra de nödställda
Möjligheterna för de åkare som befann sig i området att uppmärksamma två män i en vak även om
de ropade och rörde sig kan tyckas goda men begränsas ungefär i enlighet med de angivna cirklarna i
kartbild 2. Den inre, något förskjutna cirkeln avser hörbarhet med lätt nordvästlig vind. En tumregel
(Arbetsmiljöverket) säger att ljud minskar med 6 Db för varje dubblering av avståndet. Ett riktigt högt
skrik (100 Db 1 m avstånd 1 m) hörs på 350 m håll inte mer än ett lågt samtal på nära håll (50 Db)
(www. Horselboken.se). Ljud över vatten eller klar is när det inte blås eller är hus eller växtlighet i
vägen hörs långt men skridskoåkare i rörelse skapar eget ljud, man har mössor etc. som hindrar ljud.
Den yttre cirkeln gäller sikt. Att se en person i vatten (PIW) finns tabeller för (IAMSAR vol. III, sec
3:19). Där gäller tabellerna sikt från båt där den som letar alltså befinner sig upp till flera meter högre
än isytan/vattenytan. Det gör stor skillnad. Därmed har det avstånd som anges för sämsta tänkbara
sikt använts trots att det under olycksdagen fram till kl. 15 var mycket goda siktförhållanden. Ändå
kan det ha varit ännu svårare att upptäcka männen på håll än vad som anges. Här spelar färger,
kontrast liksom rörelse in för vår perception.
De åkare som siktades på väg ut mot Broken runt kl. 13 kan ha varit männen men också delar av den
holländska gruppen. Vittnet uppfattade det dock som två personer. De åkare den holländska gruppen
mötte vid Rågö kl. 15 kan också varit männen men troligare är att det är det svenska paret som enligt
färdspåret befann sig just där, just då. I båda fallen kan det inte heller uteslutas att det kan varit
andra som varit området men inte identifierats. Därefter ökade vinden och började skymma så att
innebörden i att pappan och sonen inte såg eller hörde något kl. 15.30 -16.30 är svårbedömd.
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Färdvägen
Färdplanen angav vad männen tänkt sig för tur. Beroende på färdvägen kan de ha kommit till
olycksplatsen vid olika tidpunkter, antingen på utvägen eller på hemvägen. Tidpunkten för olyckan är
viktig för hur räddningsinsatsen ska bedömas. Om man som polisen utgår ifrån att olyckan skedde ca
12.00–12.30 utifrån att den ena telefonen stängdes av 12.45 ”på ett onaturligt sätt” (Källa
radiointervju med Sjöräddningsledare Lars Nilsson i intervju 2016-01-23 (som inte arbetade den
aktuella kvällen) respektive Poliskommissarie Thomas Redlund (Radio Sörmland, 2016-01-23) utgick
man ifrån att männen gick genom isen vid 12-tiden, direkt de kom ut på isen. Det motsägs av
vittnesmål från anhöriga om att männen inte lämnade Nyköping förrän vid 12-tiden och den
Holländska gruppen som befann sig i sundet 12.09 och inga andra på väg mot sundet inom synhåll.
Den gruppen vände i sundet och åkte i princip bara runt Langö för att ta sig västerut via Backa
Holmar och Rågösundet i stället. Rågösundet nådde de kl. 12.45. Inte heller då uppfattade de något
ovanligt eller såg någon på väg mot sundet. Inte heller privatåkaren som kom via Oxbåset och
fortsatte förbi Svärdsklova såg eller hörde något och kl. 13.20 fanns männens bil på parkeringen i
Svärdsklova och de själva var utom synhåll.
Tidskoden på fotografi 1 Svärdsklova anger att de inte kommit ut på isen än vid kl. 12.45. Fotografi 3
togs kl. 13.35 och är Point last seen. Platsen är strax väster om Lundskär. Det finns alltså inte minsta
möjlighet att den plats och de förlopp Polisen hävdat i sin utredning (Polisen 2016f) skulle stämma.
Färdväg Svärdsklova – Broken – Lundskär (Stendörren) – Rågö - Olycksplatsen
Utifrån vittnesmål där de siktades på väg söderut mot Broken och den identifierade platsen för det
sista fotografiet vid Lundskär verkar det som de följde delar av sin färdplan baklänges, i samma spår
som många andra åkt dagarna innan och samma dag vilket skulle fört dem vidare till Kittelö. Därefter
mot Sackholmen och vidare mot Rågö – eller tillbaka mot Svärdsklova via Vålarö. Det beror på hur
långt de tänkte sig. Den tidigaste tiden de kan ha kommit till sundet mellan Risö och Langö från
Kittelö är om de åkt direkt till sundet. De grupperna som lagt upp färdspår den här dagen har åkt på
ca 15 minuter mellan Lundskär och L:a Äspskär men de har åkt fort.
En mer jämförbar grupp som åkte sträckan Lundskär - Langö dagen innan (Färdrapport 55194) har
tagit ca 40 min på sig till Langö, fikat i dryga halvtimmen, tagit en extratur mot Backa holmar på 14
min för att därefter åka genom sundet mellan Risö och Langö och plurra vid Rågholmen, mycket nära
land. Hela sträckan från Lundskär till olycksplatsen tog den gruppen 1 timme och 42 minuter. Utan
fikapaus och extratur tog sträckan 49 minuter vilket kan sägas vara ett rimligt tempo för att åka
sträckan, inklusive att stanna till några gånger och åka lite ut mot iskanten. Det är inte troligt att de
omkomna männen åkte sträckan snabbare, i stället kan de mycket väl stannat till för fotografering
och fika eller åkt längre innan de vände västerut. Därmed är en rimlig hypotes att männen som
tidigast kom till olycksplatsen 49 minuter efter den tidpunkt det sista fotografiet tog kl. 13.35, vilket
ger en tidigaste tidpunkt för olyckan kl. 14.24.
Det skulle kunna varit dem den holländska gruppen hälsade på kl. 15.00 vid Rågö men är troligare att
det var det svenska paret eftersom åkarna beskrevs i termer av goda åkare från ett holländskt
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perspektiv i en grupp som själva var goda åkare. Trots att det svenska paret inte minns att de mötte
några, korsar deras och holländarnas färdspår kl. 15.00 Tidsmässigt stämmer det men det svenska
paret såg inga på tillbakavägen medan den holländska gruppen utbytte snabba hälsningar med ett
par åkare de mötte. Mellan kl. 15.30 och 16.30 åkte pappan och sonen mellan Svärdsklova och Vålarö
brygga i begynnande mörker. Tillsammans med den ökande vinden kan det ha inneburit att man inte
säkert kunnat se eller höra om någon fick svårigheter i sundet mellan Risö och Langö.
Vid en olycka på hemvägen från en tur kan två olika faktorer enskilt eller tillsammans påverkat att de
kom genom sundet senare. Dels gäller det isdriften i den ökande vinden som vittnena observerat
exempelvis i Kråkfjärden vid Rågö. Det kan ha gjort att männen valt att gå en mer skyddad rutt
närmare fastlandet tillbaka mot Svärdsklova. Den andra gäller tidsfaktorn. Vid en längre tur kan
tilltagande mörker spelat in, eventuellt tillsammans med väderförändring och isdrift som gjort att
man valt en mer skyddad väg och i mörker till och med valt att följa båtsportledens markeringar. Den
19 januari gick solen ner 15.42 (http://www.astroinfo.se). Om det var männen som siktades kl. 15 vid
Rågö bör det definitivt varit skymning när de kom in i sundet mellan Langö och Risö.
Den rutt som anges i färdplanen är lång, orealistiskt lång för en halvdagstur som kan jämföras med
färdrapporterna från den holländska gruppen och det svenska paret som i båda fallen var snabba
åkare som åkte heldagsturer. I vittnesmålen ovan angav den holländska gruppen att de observerade
hur isen börjat driva ut under tiden de fikade på Sackholmen ca kl. 11. Det svenska paret anger att
det fanns område med flak också i inre Kråkfjärden. Det kan ha inneburit att männen tagit sig öster
om Kråkfjärden som planen var, kan det ha blivit allt svårare att ta sig tillbaka och ta vägen norr om
Rågö på betydligt sämre is. Att komma genom Langö/Risösundet är då en rimlig väg tillbaka, närmare
land där man slappnar av lite mer.
Kartbild 3 Den streckade svarta linjen är vad som beskrivs som en sammanhängande rutt i färdplanen
som fanns i bilen. Den röda linjen till olycksplatsen anger den kortaste vägen männen kan ha tagit
utifrån tillgängliga data. Tidsuppgifter angivet på gult. Turen kan mycket väl blivit längre men gått
väster om Rågö eftersom Kråkfjärden håll på att bryta upp. Källa: egen bearbetning av
Skridskonätets kartfunktion.
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Den färdvägen är i stora delar samma som en mängd skridskoåkare tagit tidigare i veckan och som
det funnits spår efter att följa förutom just att flertalet tagit vägen söder om Risö, vilket alltså kan ha
valts bort med tanke på att isen börjat bryta upp. Iskakan de åkte på var också förrädiskt jämntjock,
så långt den låg kvar, vilket kan ha invaggat i falsk säkerhet om att den också skulle varit lika tjock
närmare land.
Om det var hemvägen kan de också varit trötta och de hade motvind. I antingen disigt motljus eller
begynnande mörker hade det varit lätt att missa en omvittnat hastig uttunning. Det finns också en
uppgift från den holländska gruppen om att österifrån var det nästan omöjligt att se den försvagade
isen.
5.1.5 Tidpunkten för olyckan och dess konsekvenser
Som angivet kan olyckan skett tidigast ca 14.24 med hänsyn taget till kända tidpunkter, statistisk
genomsnittlig fart och kortaste rimliga färdväg utan pauser till olycksplatsen. Däremot kan de
kommit dit senare. Mellan kl. 14.30 och 15.00 var den holländska gruppen på väg tillbaka österut till
Hälgö via Broken, sydsidan av Risö och norr om Kittelö. Efter kl. 15.00 hade de passerat St. Äspskär
och var på väg norrut längs Rågö. Det svenska paret kom söderut från Rågö, passerade Kittelö ca kl.
15.12–15.18 och rundade Risös västspets kl. 15.30. för att gå norrut mot Svärdsklova där de mötte
pojken och hans pappa som åkte mellan Svärdsklova och Vålarö fram till 16.30. Det innebär att under
hela tiden från den tidigaste tidpunkten de kan ha gått genom isen till det första larmet ringdes in till
SOS Alarm fanns åkare mindre än 2 km från olycksplatsen. Det ska poängteras att som ovan beskrivits
befann de sig ändå bortom hör- och synhåll.
Det innebär också att mellan den tidigaste tiden männen kan ha gått genom isen och larmsamtalet
har det gått nästan två timmar och hade ingen betydelse att räddningsinsatsen drog ut på tiden. Om
de som skridskoåkare vanligtvis gör hade stannat och fikat samt åkt längre, i enlighet med vad de
tänkt sig och kommit fram till olycksplatsen senare, kan däremot effektiviteten i larmkedjan och
räddningen varit avgörande.
5.1.6 Slutsats
Det går med nuvarande information att till stor del fastställa färdvägen fram till olyckan och
därmed den tidigast tänkbara och rimliga tidpunkten för olyckan till kl. 14.24. Det utesluter det
alternativ Polisen hävdat, d.v.s. när telefonen stängdes av ”på ett onaturligt sätt”, kl. 12.45. Att
förlita sig på mobilpejling som enda uppgift för utredningsslutsats här bör ifrågasättas.
Ett rimligt förslag är en tur där de vänt på färdplanen med tanke på väder och vind för att åka
längre in mot land på hemvägen. Det stöds av ett vittnesmål som kan ha gällt männen på väg mot
Broken ca kl. 13 och fotografiet från v Lundskär kl. 13.35. Till följd av omplanering, försening t.ex.
på grund av uppbrytande is eller helt enkelt missbedömning av turlängden har man kommit åter in
i sundet österifrån i motljus och motvind eller sent, kanske till och med i mörker med mycket
dåliga förutsättningar att upptäcka den omvittnat svårupptäckta uttunnande isen, innan det var
för sent. Under hela den tidsrymd som är aktuell fram till det första larmsamtalet fanns grupper
mindre än 2 km från olycksplatsen men utom både hörhåll och synhåll. Om männen gick genom
isen vid tidigast tänkbara tidpunkt har effektiviteten i larmkedjan och räddningsinsatsen inte haft
betydelse för utfallet av insatsen.
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Om de i stället gick igenom isen senare, exempelvis på tillbakavägen från en längre skridskotur kan
man hävda att det kunde ha funnits en teoretisk chans för att de skulle kunna ha räddats om
larmet indexerats rätt och räddningsinsatsen kommit gång i samband med det först inringda
larmsamtalet 16.20. Om det gäller en så lång tur som kan uttolkas ur den planerade färdrutten,
skulle det till och med kunna vara så att männen ännu inte ens kommit fram till olycksplatsen vid
tidpunkten för det första larmsamtalet.
Om färdplanen hittats så skulle den kunnat avgränsa sökområdet betydligt och förkorta
räddningsinsatsen, speciellt när det gäller räddningshelikopterns sökande. Möjligheterna att man
hade kunnat rädda männen vid liv måste dock ses som mycket teoretiska ens om man hittat
färdplanen omedelbart och direkt påbörjat en räddningsinsats. Kl. 16.20 vid det första nödsamtalet
var det mörkt, blåste och var låg molnbas innebärande att det varit problem att se något från
luften eller att se eller höra något från marken. Eftersom isen börjat röra på sig var det inte heller
en jämn slät isyta att söka av utan också i inre vikar områden av uppbruten is (Bilaga C Färdrapport
55237).

5.2 Olyckplatsen
Den position som uppges där männen hittas är enligt SAR-loggen är (VGS84 DDM): 58 43, 040N 017
16, 409E. Den platsen är identisk med olycksplatsen. Den ena personen återfanns flytande i vattnet
och den andra delvis under isen i en gemensam plurrplats nära farledsmarkeringen (röd prick) söder
om Rågholmen i sundet mellan Langö och Risö.
Bild 2 Holländsk grupp ca 200 m sydost om olycksplatsen 2016-01-19 kl. 12.09. Foto Joris Westendorp.
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Som synes på bild nr 3 är det inte lätt att upptäcka den uttunnande isen förutom när man tittar
längre bort mot Örnklubb som är mitt i bilden där man ser olika typer av ytor.
Dagen före olyckan fick den privata åkaren som åkte mycket långsamt och försiktigt tvärstanna för en
uttunning som inte alls syntes. Gruppen från Flens helplurr och fotplurret samma dag vittnar om
samma sak. Dagen för olyckan lyckas den holländska gruppen rädda sig i sista stund vid ett varnande
fotplurr och vände tillbaka. De vittnar också om att uttunningen var mycket svår att se.
Enligt en anhörig uppgav räddningshelikopterpersonal att de siktade männen via den ene mannens
lysande gröna jacka som syntes rakt genom isen trots att han låg under isen. Med tanke på att havsis
inte är klar innebär det att isen måste varit mycket tunn. Ytbärgaren gick också omedelbart igenom
isen när han vinschades ner enligt anhörig som talat med ytbärgaren.
Efter olyckan gav en okulärbesiktning av olycksplatsen 2016-01-23 ingen information om isens
kondition då den var helt uppbruten efter räddningsinsatsen. Däremot är olycksplatsen mycket nära
farledsmarkeringen som upplevs som mitt i sundet när man kommer utmed fastlandet från
Svärdsklova. I den riktningen har isen fortfarande fyra dagar efter olyckan synbara vindbrunnar och
svagheter som vid detta tillfälle indikeras av mörkare färg. Den uppbrutna isen har frusit samman och
är bärig.
Olycksplatsen och sundet är för många ett känt besvärligt område som framgår både av
färdrapporter dagen innan olyckan och som nämns i den epostkonversation som förs mellan ledare i
FFN i samband med israpportörens fråga om speciella svagheter att varna för (Bilaga E).
Slutsats: Den uttunnande isen var omvittnat svår att se men fanns i ett känt besvärligt område.
Männen gick genom isen samtidigt ner i samma vak. Det går inte att se på isen om de brutit is för
at ta sig upp eftersom isen varit totalt sönderbruten efter räddningsinsatsen men på fotot från den
holländska gruppen samma dag som olyckan kan man på lite håll se olika isytor och generationer.
Men om man åker på ”rulle” nära varandra i motvind, eventuellt i mörker, kommande från öster är
det rakaste vägen mot parkeringen.

5.3 Isförhållanden på platsen och israpportering i Skridskonätet
Isförhållandena på platsen hade under veckan varit goda med tunna is ar av god kvalitet som var
stabila i kylan som höll i sig, så kallade hängmattor som har en hård yta men ännu inte stabiliserats
utan är sega och elastiska och ger efter för åkarens tyngd. Så fort kylan försvinner eller det blåser upp
och blir större rörelser i vattnet riskerar isen att bryta upp, vilket den också gjorde. Sådana isar
påverkas hastig och mycket också av mindre väderförändringar. Prognosen för veckan var omslag till
varmare väder och snö och i söndagens isnytt uppmanade undertecknad till åkning innan snöfallet.
Men redan på måndagen, dagen före olyckan hade temperaturen gått upp och underfrätningen av
isen på exponerade platser i samband med rörelser i vattnet bör ha accelererat både under
måndagen och olycksdagen. Kl. 10.30 gick det fortfarande att passera yttre Kråkfjärden men isdriften
söderut noterades redan kl. 10-11 av den holländska gruppen när de befann sig vid Sackholmen. Kl.
15 hade också vinden ökat.
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Under veckan innan olyckan hade det enligt rapporteringen av organiserade turer i Skridskonätet
genomförts en mängd turer i Vålarö skärgård. Till dessa kommer oregistrerade privatturer. I det
absoluta närområdet för olycksplatsen, Risöområdet, har 17 turer registrerats i Skridskonätet från
2016-01-15-2016-01-19. Fler har genomförts men kan ha registrerats på andra område som ingått i
turen.
Samtliga färdrapporter som nämns nedan finns bilagda i bilaga C. dessvärre har det inte varit så
enkelt att få med färdspåren som ibland är viktiga för att förstå rapporten därför finns länkar till var
och en av rapporterna. Dessa kan också sökas upp med hjälp av färdrapportens nummer i
Skridskonätets sökfunktion.
2016-01-17 genomfördes två turer med färdspår genom sundet mellan Langö och Risö: färdrapport
55023 och färdrapport 55042. Båda turerna gick intill Langö och Rågholmen genom sundet. Ingen av
dem rapporterade något om isförhållanden i sundet.
Bild 4. Plurr dagen före olyckan ca 100 m nordväst olycksplatsen, inne vid Rågholmen. Källa: Thor
Andersson, färdrapport 55194.

Tre turer gjordes dagen före olyckan, 2016-01-18. Färdrapport 55170 som rapporterade att det var
tunt i sundet och färdrapport 55194 som rapporterade att en person plurrade söder om Rågholmen i
sundet och färdrapport 55165 som vände i sundet men anger ingenting i rapporttexten om
isförhållandena där. Som israpportör noterade jag sent att det dock fanns en kommentar av en
turdeltagare (ledare) med varning för att det tunnat ut i sundet mellan Risö och Langö.
Kommentaren hänvisar ospecificerat till två plurr samma dag varav den ena var ett orapporterat
fotplurr i samma grupp och det andra det plurr som anges i rapport 55194. För att se denna varning
var man tvungen att scrolla ner långt och den var alltså lätt att missa. Till denna rapport fanns dock
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en isobservation där det anges att det är tunt i sundet, för övrigt den enda observationen från
området den dagen.
Samma kväll, dagen före olyckan påbörjades en epostdiskussion mellan skridskoledarna i FFN om
isförhållandena, inledd av en ledare som särskilt nämnde Rågholmen och varnade för risken av
snabba förändringar till följd av temperaturskillnader och en annan ledare berättade om fotplurr i
närheten av olycksplatsen. Både varningen och platsangivelsen uppfattades då av undertecknad som
något vaga vilket föranledde undertecknads fråga, innan olycka var känd, om någon speciell
information borde läggas ut i Isnytt. Den hann inte resultera i något beslut förrän efter olyckan
(Bilaga E).
Dagen för olyckan gjordes få rapporterade turer i området. De som rapporterats är färdrapporten om
tur från Vålarö till Risö och tillbaka, färdrapport 55253, och färdrapport 55232 om åkning utmed
fastlandet mellan Svärdsklova och Vålarö två gånger. Ingen av dessa turer gick genom sundet mellan
Langö och Risö och båda rapporterar mycket fina isar. Färdrapport 55258 som omfattar en tur av en
holländsk grupp som vände tillbaka österut i sundet på grund av svag is: ”… between the islands
Langö and Risö but there was a weaker part of the ice along the shore and when we went back and
tried to cross to Risö. There was also thin ice but difficult to see because the surface was the same,
probably caused by "unterfrettnung" (I got one wet foot)” (Marijke de Jong HLSK, SkriN färdrapport
nr 55258). Också I telefonsamtal med Marijke 2016-01-30 betonas hur svårt de hade att se att isen
tunnade ut.
Trots att männen inte var medlemmar i någon Skridskoklubb har de haft tillgång till tre färdrapporter
från Skridskonätet och inspirerats av dessa. Bilaga B innehåller tre rapporter som återfanns i
männens bil med understrykningar. Samtliga rapporter är från 2016-01-17 och entusiastiska,
inklusive en skriven av undertecknad. Ingen av dessa turer var dock i närheten av sundet mellan Risö
och Langö.
Sedan personlig inloggning infördes har det blivit mer ovanligt att man spritt sin egen inloggning till
andra. Troligen har männen fått rapporterna av någon med access men de har inter själva haft egen
access. Varningar för den svaga isen i sundet fanns inte förrän dagen innan olyckan, men då både i en
färdrapport, en rapportkommentar och i en isobservation (dagens enda för området). Troligen hade
de inte tillgång till varningarna.
Det ska betonas att rapportörer och medlemmar på intet sätt kan anses ansvariga för ickemedlemmars läsning. De som inte är medlemmar ska inte ha access till Skridskonätet förrän med sju
dagars fördröjning. Att ”slira” mellan partiell access via andra till viss information men inte full
information ter sig som mer riskfylld än ingen information alls. Samtidigt kunde varningarna varit
ännu tydligare för medlemmar. Med mycket bilder och text är det lätt att en varning försvinner i
”bruset” av annan information.
I instruktioner för avvikelserapporteringen på Skridskonätet anges att fotplurr inte tas med som plurr
i statistiken. Därför halkar sådan information lätt bort i färdrapportens text. I det här fallet fanns dock
både ett plurr (som rapporterade)och ett fotplurr (som inte rapporterades) dagen före olyckan och
ett fotplurr samma dag som olyckan. De var tydliga varningssignaler för att det var svårt att se
uttunningen i tid. Det finns därför skäl till att nämna fotplurr i färdrapporterna.
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Under räddningsinsatsen sökte polisen uppgifter först från KBV och sedan från SMHI om istjockleken
utan att få några (Polisen 2016 d). Så småningom dyker det upp en SMHI-uppgift på fem cm i SARloggen via Polisens Nationella Operativa Avdelning. Grundad i vad är oklart. Om israpportörer för de
klubbar som åkt i området kontaktats hade man snabbt kunnat få uppgifter på lokala isförhållanden i
olika delar av området.
Slutsats: Isen i området hade veckan innan varit tunn men väl åkbar till följd av lugnt väder och
kyla. Efter helgen väntades väderomslag och redan på måndagen före olyckan hade
isförhållandena förändrats och sundet mellan Langö och Risö rapporterade som tunt. De
omkomna männen hade tillgång till rapporter från Skridskonätet som var två dagar gamla, men
inte de dagsaktuella varningar som faktiskt fanns. Med israpportering är det viktigt att ta del av
den absolut senaste informationen eftersom is är ett så dynamiskt material. Att ha partiell
information men inte full information ter sig riskfyllt. Instruktionen att inte nämna fotplurr i
Skridskonätets avvikelserapportering har eventuellt lett till att fotplurr inte nämns alls, varvid
potentiellt viktiga varningssignaler saknas i rapporteringen.
Vid räddningsinsatsen söktes information om istjockleken som var svår att få dessutom möjligen
ett statistiskt genomsnitt. Via kontakt med Israpportörer hade man kunnat få snabb och precis
information.

5.4 Utrustning
Den ena telefonen slutade fungera 11.40 över fastlandet och den andra stängdes av 12.45 ”på
onormalt sätt” i området. Här finns dock bara en telefonmast varvid det inte går att krysspejla utan
enbart konstatera att telefonen stängts av i området. Med tanke på tidsaspekterna är ett alternativ
till att telefonen dog i vattnet, att den ena stängdes av vid avfärd från Nyköping och den andra
laddade ur i kylan/eller stängdes av på annat sätt när de gick ut på isen. Viktiga uppgifter den här
utredningen inte har tillgång till är var telefonerna återfanns - var de förpackade vattentätt?
Åtkomligt? Hade männen med sig GPS eller något annat stöd för navigation?
Den ena mannen hade en skridskoryggsäck som höll honom flytande, sannolikt med ombyte i
vattentät påse. Enligt SAR-loggens hänvisning till anhöriga uppgav de att ingen av männen ombyte
med sig. Detta dementeras dock av anhöriga till den ena mannen som hade ombyte i vattentäta
påsar i ryggsäcken.
”… de hade isdubbar och lina, även ispik. Min pappa hade även ryggsäck med packad plastpåse
med extrakläder. Skicket på isdubbarna verkade vara bra, ispiken och lina fick vi aldrig
tillbaka”. Epostuppgift från anhörig 9 februari 2016.
Den andre mannen hade en liten utflyktsryggsäck utan ombyte och utan flythjälp. Det är oklart om
den hade grenrem och bröstrem. Båda männen hade aktiverade isdubbar enligt Sjöräddningsledaren.
Dubbarna som syns på bild 2 är av äldre modell och hänger för lågt. Det är lätt att man får dem i
ansiktet om man ramlar framåt. I övrigt hade de linor och pikar där den ena piken var böjd. På
fotografi 2 och 3 framgår att det inte finns någon koppling mellan midjeremmen och linan. I själva
verket kan den enligt sakkunnig inte kastas alls utan att ryggsäcken först tagits av. Det fanns inte
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heller någon karbin att koppla en lina i. I det här fallet spelade linan dock ingen roll då de gick i
samtidigt i samma vak och ingen fanns kvar på isen. Pikarna var av en mycket vanlig typ som dock
enligt sakkunnig egentligen är för klena för att bedöma havsis.
Slutsats: Tiderna för telefonernas avstängning stämmer dåligt som underlag för när männen antas
ha hamnat i vattnet om man sammanställer dem med andra tidsuppgifter från dokumentet med
färdplanen, anhöriga och vittnen. Avstängda telefoner gjorde att männen inte kunde larma om sin
belägenhet och sin position. Glesheten på mobilmaster i skärgården gjorde också att mobilens sista
position inte kunde bestämmas utifrån krysspejling mellan master. Ryggsäck med flytkraft höll den
ena mannen flytande och färgglada kläder gjorde den andre mannen lätt att upptäcka trots att han
låg under isen. Han hade inget ombyte eller flythjälp i säcken. Männen hade med sig säkerhetslinor
och pikar. En pik återfanns böjd. Båda hade försökt använda isdubbar.

5.5 De omkomna männen
Uppgiften att männen var vana skridskoåkare stöds av uppgifter om utrustning gällande den ena
mannen. En grundläggande del av utrustningen för långfärdsskridskoåkare är just flytkraft. Det talar
för att åtminstone en av männen var ganska van långfärdskridskoåkare men utrustningen hade inte
varit godkänd för att få följa med på klubbtur utan att fästa linan och sätta en karbinhake på axeln att
fästa en lina i. Den andre mannen hade ingen ordentlig ryggsäck eller flythjälp. Deras val av två dagar
gammal isinformation, speciellt inför ett stundande skifte av väderläge (som angavs i isnytt) talar
dock för allt för stor tilltro till isen som en statisk faktor i stället för en dynamisk som ständigt
förändras och som hela tiden påverkar förutsättningarna för åkningen, speciellt på havsis.
Anhöriga anger också för Polisen (SAR-rapporten) att männen hade god lokalkännedom. Besiktning
av platsen 2016-01-22 gav inte svar på om de brutit is för att ta sig upp eftersom all is på platsen var
bruten efter insatsen. Eftersom männen var äldre är risken större än hos yngre personer för att
någon av dem drabbades av akuta hjärtproblem i samband med ansträngning och hypotermi som
påverkade förmågan att rädda sig (Brändström m.fl. 2003). Uppgift från anhöriga är dock att inget
särskilt framkom vid obduktion. Utredaren vet inte idag något om dödsorsak.
En central och känslig fråga som ändå måste ställas är också om hade funnits någon möjlighet att
rädda männen. Den kan inte besvaras utan viss spekulation om när de råkade ut för olyckan. Den
tidigaste rimliga tidpunkt de kan ha kommit till olycksplatsen och gått genom isen är extrapolerad på
Point last seen, genomsnittlig åkfart, omständigheter och satt till 14.24. Gick de igenom isen då
spelade den försenade räddningen ingen roll, men om de fikade och tog en något längre tur i
enlighet med sin plan blir det betydelsefullt.
Människor kan överleva längre utan syre i kallt vatten än på land. (Brändström m.fl. 2003). Under
senare år har man utökat överlevnadstiden i kallt vatten i samband med drunkning rejält (Claesson
2013). Kylan gör att kroppen klarar av frånvaro av syre under längre tid. I det mycket kända fallet
med flickan ”Stella” på västkusten 2013 låg flickan 1,5 timme i vattnet och återfanns med is i svalget
men kunde återupplivas med en kroppstemperatur på 13,8 grader (Romlin et.al. 2015). Det finns
också exempel på när en vuxen person återupplivas efter 80 min under vatten och is (Cox 2013) med
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en kroppstemperatur på 13,7 grader. Avgörande här enligt Cox är om personen först blivit nerkyld
innan hjärtat stannat.
KBV 503:s värmekamera gav inget värmeutslag på männen, bara ett kylutslag på den delen av
ryggsäcken som var ovanför vattnet på mannen som flöt synligt i vaken. Här är dock inte känt vilka
temperaturskillnader som krävs för att den värmekameran ska visa utslag. Inte heller är det känt om
det gjort någon skillnad för tiden till att männen hittades om Polishelikopterns värmekamera kunnat
användas, som kan fånga upp mindre temperaturskillnader. Vatten kyler 25 gånger snabbare än luft.
Slutsats: Männen kan ha varit vana långfärdskridskoåkare och den ena medförde den
grundutrustning men med vissa anmärkningar som utgör ett absolut krav för att få följa med på en
organiserad tur. Den andre mannen kan ha varit betydligt sämre utrustad och utan flythjälp. De
baserade sin tur på två dagar gammal isinformation. De gick i genom isen samtidigt i samma vak.
Det kan inte fastställas vad de gjorde för att ta sig upp mer än att isdubbarna hade använts och att
en pik var böjd. Dödsorsak och tid för dödsfall är okända men tidpunkten för olyckan kan baserat
på vittnesuppgifter möjligen flyttas fram i tid. Utifrån rön om överlevnad i samband med
drunkning i kallt vatten vet man idag att personer kan överleva trots väldigt låg kroppstemperatur
och lång exponering. Männens ålder påverkade dock överlevnadsmöjligheterna och KBV:s
värmekamera gav inget utslag för värme när de hittades.

5.6 Nödsamtal till SOS Alarm
Anhörigas inringning av larm till SOS Alarm loggades på SOS Alarm kl. 16.20 respektive 16.36.
Anhöriga uppgav att männen skulle åka långfärdskridskor i Vålarö eller Svärdsklova och inte kommit
tillbaka enligt intervju med chefen för Polisens länskommunikationscentral i Radio Sörmland 201601-23 och när inringningen till SOS Alarm skedde var det på väg att bli mörkt ute. Att döma av
samtalet med företrädare för SOS Alarm bifogat till utredningen Polisen gjort (Polisen 2016b)
uppfattade inte operatören inringaren som orolig. En viktig fråga är varför detta ärende ändå
loggades som en fråga om försvunna, i stället för risk för nödställda till sjöss, på SOS Alarm, inte bara
en gång utan två. SOS Alarms central i Norrköping har kontaktats men som inofficiell utredare har jag
inte rätt att få sådan information om det specifika fallet. Varför samtalet inte kopplades till
Sjöräddningen framgår inte av samtalet som bilagts Polisens utredning och SOS Alarm har enligt
samma uppgift inte gjort någon egen utredning av detta ärende.
Polisen har uppgett för Radio Sörmland att SOS ”inte följt med i samtalet vilket de enligt polisen
brukar göra vid allvarligare incidenter” (intervju med chefen för Polisens länskommunikationscentral
i Radio Sörmland 2016-01-23). Samstämmigt säger både företrädare i SOS Alarm och
Sjöräddningsledaren när jag talar med dem att inringda larm där det kan misstänkas att personerna
försvunnit på havsis ska leda till att JRCC kontaktas. Det är också vad Lagen om skydd mot olyckor
anger i Kap 4:3. Trots att anhöriga angav att männen skulle ut på havsis i skärgården klassificerades
ändå ärendet som ”försvunna personer” först hos SOS Alarm och därefter hos Polisens
länskommunikationscentral i Eskilstuna.
Det är inte här känt i vilken omfattning nödsamtal felindexeras generellt. Rapportering av det som ett
problem finns redan i Törnqvist (2004). Från skridskoåkarperspektiv som ringer 112 är två välkända
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problem hos SOS Alarm dels att avgöra vad som är kommunalt vatten eller statligt vatten
räddningsmässigt, dels att positionera en olycksplats. Det först nämnda problemet ska vara löst via
avtal om att SOS Alarm drar både räddningstjänst och Sjöräddning när det är oklart vems vatten det
är. Det finns dock flera exempel på att det inte fungerat optimalt just när det gäller isolyckor under
de senaste åren utan varit problem med både positionering och indexering. Det har t.ex. gällt
isolycka på Görveln 2014 (Bergström et al. 2014) och på Vänern (Solstaskärets säkerhetskommitté
2016).
SOS Alarms felaktiga hantering av samtalen, felaktig indexering och felaktig prioritering, undlåtenhet
att larma Sjö- och flygräddning och snabba nedkopplingen av egen medlyssning förefaller mycket
märkligt och inte i enlighet med den uppgift SOS Alarm har.
Alarmeringsutredningarna, både regeringens och riksrevisionens pekar just på behov av utveckling,
och samordning (Stenberg 2016) för att som det uttrycks i den första alarmeringsutredningen s. 13:
”… att säkerställa den enskildes möjlighet att komma i kontakt med samhällets räddningsorgan
och få snabb hjälp i en nödsituation. En annan utgångspunkt har varit att en samordnad
alarmeringstjänst ska eftersträvas för att främja stärkt samverkan, minimera hanteringstider
och skapa förutsättningar för ett optimalt nyttjande av samhällets samlade resurser inom
allmän ordning, säkerhet och hälsa”.
SOS Alarms handläggning i det här ärendet förefaller så långt bort från ovanstående som man kan
komma. Trots det och trots att förändrade rutiner utlovas (Radio Sörmland 2016-04-08) har enligt
uppgift till polisen från SOS Alarm, ingen utredning av händelsen skett eller varför den skett, eller
varför det så ofta blir fel med isolyckor. I stället ska händelsen användas som exempel på vikten av
att ”tänka i vidare banor” vid utbildning av nuvarande och blivande operatörer.
Frågan är då: Vidare banor än vad? Än att bedöma samtalets art efter graden av upprördhet hos
inringaren? Än att indexera samtalet i strid med LSO? Dessutom anger Polisens egen utredning
(Polisen 2016b) att två personer ringt 112 och kort efter varandra kopplats vidare till olika mottagare
hos Polisen. Därmed skulle alltså antingen två olika larmoperatörer båda gjort samma fel gällande
bedömning och indexering eller samma person gjort fel två gånger. Det förefaller anmärkningsvärt
och ännu mer anmärkningsvärt att inte utreda, såvida man inte tycker det är en godtagbar nivå på
SOS leveranskvalitet eller anser det omöjligt att förbättra kvaliteten från denna nivå. Här skulle det
upplevas som mer tillförlitligt med utredning med bedömning och eventuella åtgärdsförslag gjorda
av en tillsynsmyndighet. Emellertid saknas sådan vad det gäller räddningshantering hos SOS Alarm.
Inspektionen för vård och omsorg kan granska vårdhanteringen men inte larm- och
räddningshantering. Därmed är det upp till SOS Alarm AB att själva tillse kvalitet i verksamhet eller
möjligen att kräva ansvar i enlighet med produktsäkerhetslagen vilket vore relevant men upplevs
som en aning främmande.
Slutsats: Larmoperatören gjorde en serie fel och undlät att säkerställa en relevant respons på
larmet skapades. Det bidrog i hög grad till att räddningsinsatsen fördröjdes med minst 1,5 tim.
Utifrån ovan föreslagen färdväg och senarelagd tidpunkt för olyckan kan det inte uteslutas helt,
även om det inte är troligt, att fördröjningen av sjöräddningsinsatsen haft betydelse för
räddningsinsatsen och männens överlevnad. När det gäller isolyckor kan flera exempel på misstag
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vid utlarmning ges från de senaste åren. Någon utredning av larmhanteringen vid olyckan gjordes
inte och ingen tillsynsmyndighet har i sitt uppdrag att granska larm- och räddningshantering.

5.7 Utlarmning
När det gäller Anhörigas kontakt med Polisen går uppgifterna isär. Enligt chefen för Polisens
länskommunikationscentrals uppgift i Radio Sörmland (2016-01-23) ville anhöriga själva leta efter
männens bil medan en son till den ene mannen beskriver hur han uppfattade situationen i epost
2016-09-11 till mig:
”Det besked jag fick av den som hanterade ärendet hos polisen var att de inte skulle göra
någonting förrän vi hade hittat bilen. Jag vet att jag frågade ” Så ni gör ingenting?????
Jag förklarade att de kunde vara två platser de kunde ha utgått ifrån, Svärdsklova eller Vålarö
brygga. De hävdade ändå att de inte hade någon personal att skicka för att leta. Jag antar att
larmsamtal spelas in så det borde gå att lyssna på konversationen. Efter samtalet åkte jag till
parkeringen vid Stenkulla och hämtade upp den andre mannens fru/sambo för att åka ut och
leta.”
17.30 ringde de till Polisen igen utan att ha hittat bilen. Nu var det nedmörkt men begynnande
månsken. Polisen klassificerade fortfarande ärendet som ”försvunna personer”. 17.48 uppger Polisen
att anhöriga hittat männens bil på parkeringen i Svärdsklova och ringde Polisen igen. Enligt en
anhörig fann de bilen tidigare och tidpunkten anger när den första polispatrullen kom till platsen.
Först då, 17.51 kontaktade Polisen Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). Sjöräddningsledaren
inledde omgående en sjöräddningsinsats och tog 17.53 kontakt med Norrtäljebasen för
Sjöräddningshelikoptern för bedömning av sökmöjlighet utifrån väder och 18.03 kontaktade man
Polishelikoptern som har en bättre värmekamera. Vädret var inte gynnsamt enligt rapport men
Sjöräddningshelikoptern ville försöka. 18.10 togs beslut om hur insatsen skulle genomföras i stort
(BIS)med avsikt att använda sjöräddningshelikopter, polishelikopter med värmekamera och
undersöka möjligheten att få fram svävare samt en båt som kan följa iskanten. Polisen skulle också
mobilpositionera.
Polisens klassificering av larmet får därmed stor betydelse för att en räddningsinsats fördröjdes i 1,5
timmar eller mer varefter en Sjöräddningsledare mycket snabbt beslutade om sjöräddning grundat
på samma information som inkommit vid det första larmet, frånsett en återfunnen bil. Var polisens
bedömning av larmets allvarlighetsgrad och typ av ärende rimlig utifrån de uppgifter man fått? Två
saker står ut i Polisens egen utredning (Polisen 2016b). Dels trodde polisen att JRCC kontaktats av
SOS Alarms operatör samtidigt som man inte såg det som sin egen uppgift att ens kontrollera det.
Dels överlät man tolkningen av allvarlighetsgraden till hur man tolkade anhörigas grad av upprördhet
samt undlät att sätta in försvinnandena i kontexten försvunna på havsis.
”Hon (hustrun) var inte direkt orolig och ville inte att polisen skulle slå på stora trumman, utan
ringde mest för att få råd”
Det först nämna kan sägas stå i strid mot intentionerna i LSO:s samverkansparagraf Kap 1:6 och får
kritik i Polisens egen utredning. Det sistnämnda kritiseras ännu hårdare i samma utredning samt i
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beslut grundat på utredningen (Polisen 2016c) men ses ändå som en ringa förseelse, möjligen utifrån
antagandet att bedömningarna inte haft någon betydelse för männens överlevnad. Det kan baseras
på antagandet att männen avled nästan omedelbart de gått ut på isen. Utifrån att det kan anses
bevisat att männen gick genom isen betydligt senare, kanske tom efter det första larmsamtalet till
112 kan det antagandet och beslut grundat på det ifrågasättas.
”När det gäller att rädda liv eller om fara för människors hälsa föreligger ska insatserna inledas
omedelbart. Att avvakta med att inleda räddningstjänst innebär att externa sökresurser inte
kallas in och att hela räddningsinsatsen fördröjs – något som i sin tur kan äventyra människors
liv eller hälsa” (Rikspolisstyrelsen 2012 s17).
På detta är den här olyckan ett mycket bra exempel. Men när det gäller polisen finns inte
samverkansavtal med på samma sätt som för räddningstjänsterna.
Mellan SOS Alarm, Sjö och flygräddning och kommunal räddningstjänst finns sedan 2012 avtal om att
när det är svårt att bedöma om det är ett kommunalt landlarm eller ett statligt flyg- eller sjölarm ska
SOS-operatören larma bägge så får ansvarsfrågan klaras ut senare (SOS Alarm 2013-11-05). Detta för
att sjölarm mycket ofta kräver snabb respons. Som jämförelse indexeras drunkning som ett
prioriterat larm hos den kommunala räddningstjänsten, s.k. stort larm där man bör dra ut enheter för
fullt direkt och ofta drar förlarm så att närmare position för larmet klaras ut medan man redan är på
väg (Bergström & Kjell, 2014).
När det gäller Sjö- och flygräddningens organisation bygger den helt på samverkan och är ett
naturligt inslag som också beskrivs i programmet för Sjö och flygräddning(Stenberg et. al 2014).
Mellan Sjö- och flygräddning och Polisen finns inget sådant avtal enligt chefen för MBS:s
rättsenhet Torkel Schlegel:
”Andra myndigheter som kommunal räddningstjänst är enligt lag skyldiga att samordna med
polisen, men polisen har inte någon sådan motsvarande skyldighet. Han säger att
lagstiftningen inte är så konkret att det går att säga rätt eller fel, det är många faktorer som
avgör. Däremot tycker han att utifrån det han fått höra så vore det rimligt att polisen borde ha
försökt att samordna med flera resurser på ett tidigt stadium.” Intervju med Per Thyrén, Radio
Sörmland 2016-01-28.
I Polisens program för hur räddningstjänstuppdraget ska uppfyllas angav exempelvis ingen av
polismyndigheterna runt Mälaren att man avsåg samverka med Sjö- och flygräddning. (Thyrén
2016, muntlig uppgift).
Utifrån ovan föreslagen färdväg och senarelagd tidpunkt för olyckan kan det inte uteslutas helt,
att fördröjningen av sjöräddningsinsatsen haft betydelse för räddningsinsatsen och männens
överlevnad. Polisens senfärdighet att starta en räddningsinsats, bedömningar och bristande
samverkan främst då med JRCC när det gäller larmningen, kan kritiseras och kritiseras hårt
också i polisens egen utredning. SOS Alarm utreder inte olyckan vilket här förefaller ytterst
märkligt.
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5.7 Insatsen
Polisen genomförde mobilpositionering som inte gav något mer än att den ena mobilen stängdes av i
området 12.45. Antalet master är för glest i området för att kunna se mer än så. I övrigt genomförde
Polisen en helt och hållet separat räddningsinsats där man följde huvudstrategin; Managing Land
Search Operations (MLSO) (Rikspolisstyrelsen 2013, Polisen 2016) som Polismyndigheten tagit beslut
om ska gälla vid eftersök av försvunna enligt LSO. Enligt polisens egen utredning (Polisen 2016 b)
började ledningsstödet till vakthavande förbereda en eventuell räddningsinsats någonstans kl. 17–
17.30 med att inventera resurser. Hon fick Räddningsledaruppdraget när händelsen klassificerats
som räddningstjänst i samband med att bilen hittats officiellt och gjorde en bedömning av ärendets
angelägenhetsgrad som ”beredskap”, dv en 2:a på en tregradig skala från 1 = nödläge till 3 = ovisshet.
I enlighet med myndighetens beslut följdes MLSO-strategin som räddningsledaren också är utbildad i.
Därmed inleddes med att söka information om de försvunna personerna och att invänta resultat av
att anhöriga sökte de försvunnas bil. Det är helt i enlighet med strategin för eftersök på land, men
kan liknas vid ett systemfel när det gäller försvunna på is, eftersom det fördröjer sökandet. Man
intervjuade anhöriga, inledde mobilpositionering men man undersökte inte männens olåsta bil där
dokument som anger en tänkt färdväg fanns fullt synligt placerad i baksätet. I Polisens handbok för
efterforskning (Polisen 2016) anges i p 11.2 en övergiven bil som exempel på Last known position
som ska undersökas och anges i kartan men det står ingenting om att den kan innehålla viktig
information trots att det från den försvunnes perspektiv rimligen är en plats där man kan ge
information till andra.
Ledstångssök inleddes 19.37 mellan Studsviksvägen och vattnet. Kl. 20.08, informerade man
Sjöräddningsledaren om att man skulle påbörja ett s.k. ledstångssök med start i Ångaviken och
riktning österut d.v.s. att man följde vägar, stigar och naturliga gångstråk längs stranden från Ånga
och österut (SAR-loggen). Polisen anlitade också en frivillig organisation; ”Search & Rescue Sörmland”
för bedriver eftersök. Det är oklart var de sökte men de hade en egen brytpunkt och ett eget område.
De medförde hundekipage och sjukvårdare.
Polisens räddningstjänst avslutades kl. 21.15 av när man kl. 21.06 meddelats att männen hittats av
Räddningshelikoptern. Enligt uppgift från utredaren hos Polisen i Katrineholm var det absolut klart
(utifrån arbetsmiljöskäl) att varken frivilliggruppen eller poliser skulle gå ut på isen vid eftersöket.
Varför drogs inte Sörmlandskustens räddningstjänst med ytbärgare och dykare, vilka ju så
småningom erbjöds Sjöräddningsledaren? De är betydligt närmare olycksplatsen och området än
exempelvis svävarna var. Sjöräddningsledaren ansåg att Räddningstjänsten inte skulle haft någon
funktion så länge man inte hittat männen men som ytbärgare hade de kunnat gå ut på isen. Om man
dessutom behövs snabb assistans av dykare när männen återfunnits hade man fått vänta ytterligare
15-20 min för att få ut dem på plats. I Polisens insats kunde och eventuellt borde den kommunala
räddningstjänsten ha dragits:
”Vid såväl fjällräddning som efterforskning av försvunna personer i andra fall förekommer det
att den kommunala räddningstjänsten deltar med personal och utrustning. Det kan till exempel
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vara för att söka med båt i strandlinjer, insatser på svaga isar eller motsvarande.”
(Rikspolisstyrelsen 2012 s 12).
18.16 kontaktade JRCC KBV:s flygplan med värmekamera som befann sig vid Landvetter. 18.27
meddelade polishelikoptern att man inte kunde lyfta på grund av dåligt väder. Svävare drogs 18.32
från Arkösund med två timmars tid till ankomst. Sörmlandskustens Räddningstjänst tipsade om att
Länstrafiken i Sörmland skulle ha en svävare men Länstrafiken har ingen jourverksamhet och
telefonnumret stämde inte. 18.45 drogs också svävare från Dalarö för med ca 1, 5 timmars körtid.
KBV:s fartyg 304 med möjlighet att bryta möjligen mycket tunn is gick också mot området.
Det innebär att de totala resurserna för sökande och räddning utanför land var en
räddningshelikopter som kom inom 30 minuter, ett KBV-flygplan med värmekamera som tankade på
Landvetter med 40 minuter till platsen, två SSRS-svävare med en och en halv, respektive två timmars
väg till platsen samt en KBV-enhet utanför iskanten som bara kunde gå genom mycket tunn is. Det
innebär att den första enheten, Sjöräddningshelikoptern, kom på plats 19.17 och var den enda
sjöräddningsenheten fram till 20.27 och Polisens eftersök förutom intervju av anhöriga och
positionering av bil inte kom igång förrän 19.37 (Polisen 2016 d). Det kan ifrågasättas om det var
tillräckliga resurser för denna kuststräcka för att uppfylla lagens krav om räddning och skydd för
medborgare.
Under den pågående insatsen gjordes också försök att få fram mycket relevant information till
Polisen via 114 14 av skridskoåkare som varit i området dagen innan. Han kom aldrig fram till någon
operatör innan männen hittats (Hedblom 2016). Det talar för att 114 14 inte fungerar som det var
tänkt. Det ställer en rad mycket allvarliga frågor om hur kommunikation med allmänheten ska gå till.
Slutsats: Insatsen bedrevs som två separata insatser utan större samordning mellan Polisens
eftersöksinsats på land och Sjöräddningsinsatsen till sjöss. Polisen grundar sin sökmetodik i logiken
för Managing Land Search Operations (MLSO). För Polisens del innebar det att inget egentligt
sökande kom i gång förrän anhöriga funnit de omkomna männens bil och att ett ledstångssökande
inleddes tre timmar efter anmälan. En skridskoåkare med mycket relevant information om tänkbar
olycksplats kom aldrig fram på 114 14. För Sjöräddningen innebar samma anmälan grund för beslut
om omedelbar räddningsinsats men med mycket glesa resurser. Sörmlandskustens räddningstjänst
drogs aldrig på insatsen trots att de hade ytbärgare som kan gå ut på is och att de fanns betydligt
närmare än exempelvis de dragna svävarna. I sjöräddningsinsatsen deltog i praktiken endast en
Räddningshelikopter som med tiden backades upp av KBV flygplan med värmekamera och svävare
från Arkö samt en KBV-enhet utanför iskanten. Det kan diskuteras om dessa resurser är tillräckliga
för att uppfylla lagens krav om skydd och räddning för medborgare i nöd utmed Sörmlandskusten.

5.8 Ansvaret, juridiken och samverkan
På SOS Alarm har man kommenterat mina frågor mer hypotetiskt och sagt att om inringaren uppger
att man befarar att personer befinner sig på havsis och i nöd så ska JRCC kontaktas. Samtidigt uppgav
Polischefen i radiointervjun i Radio Sörmland 2016-01-23 att inringarna hade uppgett att man trodde
att männen skulle på en långfärdsskridskotur och att området Svärdsklova - Vålarö hade nämnts.
Ändå bedömde både larmoperatören på SOS Alarm och Vakthavande befäl på Polisens
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länskommunikationscentral i Eskilstuna att det rörde sig om ett försvinnande på land ända fram till
att de anhöriga hittade de eftersökta männens bil i Svärdsklova. Först då, 1, 5 timme efter det första
larmet kontaktade man JRCC. Bedömningen förefaller mer ha grundats på inringarens stämningsläge
än på sakuppgifter om försvinnandet.
Både i lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Kap1:6, i förordningen om hur den ska tillämpas
(SFS 2003:789), i polislagen (1984:387)samt Lag (2014:588) betonas samverkan för att utföra den
egna myndighetens uppdrag. I Polismyndigheten i Södermanlands program för redovisning av dels
förmågan att utföra räddningstjänstuppgiften samt dels vilken samverkan man avser med andra
myndigheter och berörda organisationer (Ejdvinsson 2013) anges också samverkan. I samma
dokument punkt 16 anges enligt vilket lagrum andra myndigheter och organisationer ska samarbeta
med polisen men när det gäller polisens externa samverkan anges endast försvarsmakten och
kommunerna via SOS Alarm. Sjöräddningen nämns inte, trots att det i den inledande texten i
dokumentet, p 1, s 3 beskrivs hur länet är ”omgivet av stora vattendrag som Östersjön, Mälaren och
Hjälmaren”, varav de två första är den statliga Sjöräddningens område och den tredje har en fast
station som bemannas av Sjöräddningssällskapet.
I samtal med den polis i Katrineholm som författat dokumentet som citeras uppgav han också att
räddningsinsatserna av Sjö- och flygräddningen och Polisens insatser bedrevs fristående från
varandra och med separata räddningsledare. Frågan om hur man ska hantera räddningsledarfrågan
när man har insatser både till sjöss och på land diskuteras i en pågående forskningsstudie om
utvärdering av samverkansövningar med förstärkningsresurser (Stenberg 2016b). Där hävdas att det i
enlighet med LSO endast får finnas en räddningsledare vid en och samma räddningsinsats och att det
blir för fragmenterat ur effektivitetssynpunkt att ha parallella insatser med olika räddningsledare på
vad som i verkligheten är samma insats. Också i Rikspolisstyrelsens inspektionsrapport (2012)
betonas vikten av fungerande samband och samordning. För isolyckor som ofta är i gränslandet
mellan de olika räddningstjänsternas ansvarsområden är det extra viktigt att det sambandet
verkligen fungerar.
Slutsats: Hypotetiskt är alla inklusive en entydig lagstiftning eniga om att vid befarade nödlägen på
havsis ska Sjö- och flygräddningscentralen kontaktas för bedömning och eventuell räddningsinsats.
Varför SOS Alarm och Polisen gjorde en annan bedömning i det här ärendet är oklart. När
Sjöräddningsledaren kontaktades, efter 1,5 timme, bedömdes ärendet omedelbart som ett
sjöräddningsärende. Likaså framgår mycket tydligt i relevant lagstiftning som LSO, FSO, Polislagen
att man ska samverka kring räddningstjänst. Vikten av samordning och samverkan anges i
Polismyndighetens i Södermanlands eget program för hur eftersök av försvunna ska gå till. Där
nämns dock inte samverkan med Sjö- och flygräddning trots att man i den inledande beskrivningen
av sitt område anger att det är omgivet av vatten som delvis är Sjöräddningsområde.
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5.9 Eftersökstrategier för is
Både polisen och Sjö- och flygräddningen baserar sina sökstrategier på att söka systematiskt, att
sätta in rätt resurser för rätt sorts sökande och att identifiera och söka där det är troligast att
personen kan hittas. Inom Sjöräddning utgår man från International Aeronautical and Maritime
Search and Rescue Manual (IAMSAR vol. I-III) som omfattar planering av eftersök och management i
vol. II och sökmönster/strategier i vol. III. Polisen utgår från logiken i Managing Land Search
Operations (MLSO) som omfattar en internationell standard för systematiskt eftersök baserad på
informationsinsamling för att skapa en profil av personen som kan avgränsa eller begränsa
sökarealen och utgår från var personen sist blev sedd (Polisen 2016). I båda fallen har en SAR-insats
tre faser: Ovisshet, Beredskap och Nöd (IAMSAR vol. II, Polisen 2016). Tillämpningen skiljer sig dock
åt mellan aktörerna när det hur faserna betraktas och hur lång tid de får ta.

Managing Land Search Operations
När det gäller MLSO grundas bedömningen på att sju olika parametrar bedöms på en skala. (Polisen
2016). Dessa ska inte presenteras här men utredaren uppfattar dem som delvis felaktiga när det
gäller bedömning av försvunna på vatten eller is. Exempelvis är det lika illavarslande om flera
personer saknas som att en person saknas när det gäller is.
Sökområdet delas upp i sektorer där en beräkning för sannolikheten för att finna spår och
sannolikheten för att finna personen utgör underlag för i vilken ordning sektorerna söks igenom.
(Mosesson & Nykvist 2015). Både Polisens och frivilliggruppen, Search & and Rescue Sörmlands
sökande baserades på MLSO. Där börjar man söka information, utför närsök och söker utmed s.k.
”ledstänger” (Polisen 2016). Under insatsen innebar det att man följde vägar, stigar och naturliga
gångstråk dels mellan Studsviksvägen och vattnet, (Polisen 2016 d) dels längs stranden från Ånga och
österut (SAR-loggen).

Helikoptersök med räddningshelikopter
Strategin för helikoptersök vid sjö- och flygräddning baseras på både information och de resurser
man har tillgängliga utifrån JRCC:s beslut. Har man information om en rutt eller en tänkt rutt görs ett
färdlinjesök med utgångspunkt från startplatsen och sedan utmed rutten. En känd färdplan kan på så
sätt rikta in sökandet mer effektivt. Har man ingen inledande information eller inte får ut resultat av
färdlinjesöket börjar man söka i sökmönster baserat på JRCC:s beslut om prioritering av sektorer.
Sådana kan vara ”expanding square”, ”rising ladder” eller liknande mönster så att man kan skriva av
områden som avsökta efterhand. (Epost svar från Johan Lindgren, Ytbärgare, SAR-samordnare
Mälaren/Landsort, Sjöfartsverkets Helikopterverksamhet).
Med enbart en räddningshelikopter som sökenhet och utan att känna till färdplanen är det troligt att
helikoptern först gjorde ett Z-format svep över området (Föreläsning om Helikoptersök, Olsen 2013)
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för att få överblick och därefter använde andra sökmönster vid eftersök med fokus på isarna söder
om Svärdsklova enligt ovan.
Samverkan om eftersök
Repertoaren och logiken för olika sökstrategier och mönster som används av Sjö- och flygräddningen
och av Polisen och frivilliggruppen är som synes likartad men anpassas hos Polisen till de
eftersöksprofiler som verkar rimliga för ärendet och hos Sjö- och flygräddningen mer till de resurser
man förfogar över, geografiska och vädermässiga förhållanden och andra omständigheter.
Ändå förekom mycket begränsad och fördröjd informationsförmedling mer än kommunikation om
hur man skulle samordna sökandet i stort mellan Sjöräddningsinsatsen och Polisens insats. Om man
läser de loggförda uppgifterna i SAR-loggen och i Händelserapporteringen hos Polisen bredvid
varandra framgår t.ex. att information om att räddningshelikoptern var framme i området och
började söka inte kom till Polisen förrän kl. 20.08 från KBV (Polisen 2016 d) liksom uppgift om vilket
VHF-kanal som gällde. (Räddningshelikoptern har ännu inte RAKEL) medan räddningshelikoptern
enligt SAR-loggen var på plats 19.17. Likaså fann räddningshelikoptrarna de drunknade männen kl.
20.30 enligt SAR-loggen men i Polisens händelserapport kommer uppgiften in kl. 21.06. I vilken
utsträckning det speglar verkliga brister i kommunikation och information eller har att göra med olika
rutiner för att skriva in rapportuppgifter kan inte utredaren uttala sig om.
Inte förrän Sjöräddningsledningens inre spaning på Skridskonätet fick fram en person som
rapporterat in en tur i samma område samma dag och dessutom kunde tipsa om rapporterade
svagheter och tunn is i sundet mellan Langö och Risö, kunde männen hittas. Polismyndigheten i
Södermanlands egna dokument om eftersök (Nyström 000305) framhåller vikten av att avgränsa
området via aktiv inre spaning. Här hade mer kunnat göras snabbare om Skridskonätet använts och
den lokala långfärdskridskoklubben kontaktats långt tidigare.
Om färdplanen som återfanns i männens olåsta bil dessutom upphittats hade sökandet varit möjligt
att inrikta mer, räddningshelikoptern hade kunnat använda andra sökmönster, man hade kunnat
sortera bort Ångaviken som prioriterat sökområde. Också kontakt med israpportören hade eventuellt
kunnat bidra till snabbare och mer insatt informationsinsamling från Skridskonätet. Alla klubbar i
landet har israpporter som turas om att ha ”jour” för sitt område hela issäsongen och löpande
sammanfatta isläget och utlysta turer för medlemmarna.
Is-eftersök
Med tanke på att skridskoåkare befinner sig i gränslandet mellan hav och land och som i det här
fallet, resurserna är mycket glesa, är det troligt att samordning mellan sökinsatserna vore mer
effektivt, speciellt som det i grunden är baserade på liknande logik och därmed ganska lätt borde
kunna kommuniceras och koordineras. För eftersök på is behöver också MLSO modifieras. Vid
eftersök på is bör man, liksom vid andra fall av befarad risk för drunkning, prioritera upp tidsfaktorn
och förkorta inledande inre spaning eller ta dem samtidigt. Det framgår också att Sjö- och
flygräddningscentralen kände till Skridskonätet som källa för information vid inre spaning medan
Polisen inte gjorde det. Tiden innan Polisen lämnade över räddningsuppdraget till Sjö- och
flygräddningscentralen påverkade därmed möjligheten till relevant inre spaning. Vidare är det
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kontraproduktivt att vänta in var personen sist sågs som utgångspunkt för eftersök av skridskoåkare.
Långfärdskridskoåkare kan inom loppet av några timmar ta sig 50 km bort. Bäst utgångspunkt ger en
kombination av en startplats eller ett tänkt område och senaste dagarnas färdspår i området från
Skridskonätets databas. En sammanställning av färdspår 17-19 januari 2016 visar att
ledstångstänkande är relevant också för is men under kortare tid och påverkas snabbt av
väderfaktorer.
Kartbild 4. Skridskonätet: Färdspår 17jan-19 jan. Notera att i ganska stor omfattning sker samma vägval
baserat på att isen är bäst att åka på just där. Områden med mycket snö, öppet vatten eller för tunn is har inga
färdspår. Längst in i en vik som Ångaviken kan man anta att det ligger tjockt med snö. Där borde det alltså bli
ett mycket lågt POD-värde i ett eftersök. Att det inte finns några spår på nordsidan av Risö, mitt i åkområdet är
mer värt att uppmärksamma.

Slutsatser: Som enda metod och utan någon lämplig profil för eftersök på is har Polisens metodik
för eftersök på land utifrån MLSO allvarliga brister när det gäller eftersök på is så länge den inte
kombineras med andra eftersöksstrategier. Dock är Polisens och Sjö- och flygräddningens logik för
eftersök enligt IAMSAR och MLSO likartad, trots nästan motsatta strategier. De bör kunna
samordnas och anpassas för eftersök på is och Skridskonätet kan användas för inre spaning.

6. Slutsatser och rekommendationer
Rapporten ovan har besvarat frågan om vad som hände med undantag för uppgifter som inte gått att
få. Det gäller Search and Rescue Sörmlands uppgifter och SOS Alarms uppgifter.
Nedan dras slutsatser om olyckans orsaker och om räddningen där så varit möjligt och frågor som
kvarstår noteras. I varje del presenteras först slutsatser och därefter förslag till lärande, utveckling
eller förändring. Kapitlet utgår från samma frågor som anges i syftet:
•
•
•

Varför inträffade olyckan?
Hur kom det sig att männen inte kunde rädda sig själva?
Hur gick eftersöket och räddningen till?
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•
•

Vad kan läras förbättras från händelsen?
Vilka frågor är viktiga att utveckla/driva

6.1 Varför inträffade olyckan?
Inspirerade av rykten och två dagar gamla rapporter om fina isar i Vålaröskärgården och utan
kännedom om aktuella varningar för området gav sig männen den 19 jan i strålande sol, lätt NV vid
och 8 grader kallt ut på en skridskotur med start i Svärdsklova vid 12-tiden där de också ställde sin bil
och lade en färdplan i baksätet. Utifrån fotografier med tidkod och enlighet med vittnesmål åkte de
söderut mot Broken och därefter sydsida Risö utmed iskanten till Lundskär och vidare mot Rågö och
möjligen Stendörren. De har åkt tillbaka närmare fastlandet än vad som planerats, kanske till följd av
ökande vind, uppbrytande is och när de kom till sundet mellan Risö och Langö har antingen haft
motvind och motljus eller begynnande mörker då solen gick ner före kl. 16. Den här färdvägen stöds
av färdplan, fotografier och en vittnesuppgift. Det är också troligt att längre in mot land slappnade
uppmärksamheten av, de fick ökande motvind och åkte för nära varandra. De hade hela turen kört
på ganska stabila jämntjockt frusna isar och förväntade sig troligen inga större förändringar närmare
land. De märkte inte att de kom ut på tunnare is eftersom uttunningen var mycket svår att upptäcka
när man kom från öster. I närheten av farledsmarkeringen mitt för Rågholmen brast isen under
bägge.








Tillgång som de inte skulle haft till Skridskonätets rapportering och felaktigt baserat tur på
gammal information.
Männen hade inte tillgång till dagsfärska varningar i färdrapporter och isobservationer.
Traditionellt svagställe som sund och grund har inte uppmärksammats men mycket svårt att
upptäcka
Mycket jämn havsis invaggade i falsk trygghet i stället för den uppmärksamhet havsis kräver.
Ej tagit hänsyn till känt väderomslag med ökande vind, vattenståndsförändring som
tillsammans givit isdrift och accelererande underfrätning på olycksplatsen.
Åkning för nära varandra
För entusiastisk rapportering på Skridskonätet, varningar försvinner i ”bruset” och
varningssignaler från fotplurr har inte blivit tillräckligt synliga.

Rekommendation
Tidpunkten för olyckan kan fastslås till 14.24 eller senare utifrån fotografier med tidskod, vittnen och
färdplan. Färdvägen har betydelse för när olyckan skedde och vad fördröjningen av
räddningsinsatsen betydde.
Havsis är mer föränderlig och svårare att bedöma än insjöis. Det kräver kunskap om havsis och
förhöjd vaksamhet. Speciellt med extremt små eller extremt stora grupper måste mått och steg för
säkerhet följas noga. I ett sällskap på två personer bör man absolut undvika att åka i bredd eller på
”rulle”.
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I vissa fall kan långfärdskridskoåkning jämföras med bilkörning. För att inte bli fartblind och trött
rekommenderas raster så att inte uppmärksamheten sänk när man åkt långa sträckor på is med
likartade förhållanden.
För skridskonätets medlemmar bör färdrapporter alltid åtföljas av en isobservation och
färdrapporten bör omfatta isförhållanden under färden i själva rapporttexten. Det är möjligt att man
bör utforma en varningsfunktion. Vid många rapporter och mycket information är stor risk att
varningar försvinner i bruset. Fotplurr av samma karaktär som ovan bör noteras i texten eller egen
ruta som ”early warning” men kanske inte anges som avvikelse.

6.2 Olyckan och försök till självräddning
På havsis ställs högre krav än annars på säkerhet och fullständig utrustning. En av männen
rapporterades ha ryggsäck med ombyte och flytkraft. Den andre mannen hade en väl synlig jacka
men inget ombyte och ingen flythjälp i ryggsäcken. Den ena av männens telefoner hade stängts av i
samband med transport från Nyköping till Svärdsklova kl. 11.40. Den andres telefon hade stängts av
kl. 12.45 sannolikt i samband med att de gick ut på isen, oklart hur. Det enda Telia kan säga är att den
inte stängdes av manuellt utan på annat sätt. Det uttrycks som att det skett ”på ett onaturligt sätt”.
Detta har sedan övertolkats till en mer bokstavlig betydelse som inte har någon täckning.
Avstängda telefoner gjorde att männen inte kunde larma om sin belägenhet och sin position.
Ryggsäck med flytkraft höll den ena mannen flytande och färgglad jacka som var lätt att upptäcka
bidrog till att de kunde lokaliseras. Männen hade med sig säkerhetslinor och pikar. En pik återfanns
böjd. Båda hade isdubbar som de använt.
De gick genom isen samtidigt i samma vak. Det kan inte fastställas vad de gjorde för att ta sig upp
mer än att isdubbarna hade använts. Det är dock svårare att ta sig upp med dubbar än många
föreställer och sakkunniga anser att många som åker långfärdsskridsko inte kan ta sig upp själva utan
teknik och utan att öva. Det går inte att se på isen om de brutit is för at ta sig upp eftersom isen varit
totalt sönderbruten efter räddningsinsatsen. Dödsorsak och tid för dödsfall är okända men
tidpunkten för olyckan kan avgränsas baserat på vittnesuppgifter och fotografier troligen flyttas fram
i tid avsevärt till efter kl. 14 och möjligen till och med till efter kl. 16.30.
Männens ålder påverkade överlevnadsmöjligheterna i kallt vatten och KBVs värmekamera gav inget
utslag för värme när de hittades kl. 20.30. Därmed är det inte troligt men kan samtidigt inte helt
uteslutas att männen var vid liv betydligt senare än vad som tidigare antagits.






Den ene mannen hade fullständig utrustning men inte den andra som inte hade någon
flythjälp. Hans pik hittades böjd.
Ingen av männen hade en påslagen telefon att larma på
Färgglad jacka underlättade att finna personen.
Det går inte att fastställa varför de inte kunde rädda sig själva eller i dagsläget fastställa
dödsorsak, men det är svårare att ta sig upp med isdubbar än många väntar sig.
Information om ”onaturligt” avstängda telefoner ”över havet” har uppstått i traderingen av
information mellan olika aktörer.
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Rekommendation
Adekvat och genomgången, fungerande utrustning är en förutsättning för säkerhet liksom övad
kunskap om när och hur man ska använda sin utrustning. Det räcker alltså inte med att ha en
utrustning och nedladdade appar för positionering och annat som finns. En tumregel är att den enda
fungerande utrustningen i skarpt läge med adrenalin i kroppen är den man övat med. Vid övningar i
skridskoklubbar är det viktigt att inte bara öva hur man tar sig upp på isen igen utan att öva just
användning av telefon, positionering och första hjälpen anpassad för is.
På havsis ställs än högre krav på utrustning och kontroll bör ske av att utrustningen verkligen
fungerar, att telefonen är med och vattentätt förpackad m.m. Havsis ställer också delvis andra krav
på exempelvis en pik som inte skär isen utan trycker undan den på grund av havsisens beskaffenhet.
Regelbundet provplurrande, t.ex. i bassäng, med utrustning förbättrar chansen till att kunna ta sig
upp ur en vak och är en bra kontroll av utrustning och egen förmåga. Lokala klubbar uppmanas
erbjuda deltagare och kanske ännu inte deltagare att provplurra. Ledare bör provplurra regelbundet.
Telefon ska finnas påslagen, vattentätt förvarad varmt nära kroppen och tillgänglig. Vid kyla bör
extraladdade batterier eller powerbank tas med. Många smartphones går inte att komma in i med
kalla eller blöta fingrar. Också vattentäta telefoner kan bli tillfälligt oanvändbara på grund av vatten i
mikrofonen.
Vid mobilpejling passerar information om plats och hur telefonen stängts av många olika personer.
Det bör säkerställas att informationen är pålitlig och inte förvrängs på vägen.
Om olyckan är framme är det viktigt att hittas snabbt. Nödsändare, PLB eller liknande, färgglada
kläder och ryggsäck samt reflexer underlättar. Ytterligare förslag är vindsäck i avvikande färg
(fungerar bara i dagsljus) nödbloss (lyser mycket begränsad tid) eller flare med dioder som har längre
brinntid.
Nödställd kan ge position via sin telefon med vilket vanligt positioneringssystem som helst. Alla de
vanliga systemen för positionering kan tas emot av SOS Alarm. Att positionen verkligen förståtts bör
kontrolleras intill övertydlighet. Det har förekommit uppgifter om automatisk överföring av position
till larmoperatören. Sådan möjlighet finns dock inte i dagsläget då det kräver förändringar i
operativsystem i vissa typer av mobiltelefoner, vilket man på producentnivå anser är kostsamt.
Utifrån rön om överlevnad i samband med drunkning i kallt vatten vet man idag att personer kan
överleva trots väldigt låg kroppstemperatur och lång exponering. För den som hamnar i kallt vatten
och inte kan ta sig upp själv utan ska invänta räddning gäller att inte ta av vantar och mössa och att
krypa ihop och röra sig så lite som möjligt (Dorch 2013). För den som vistas mycket på is, exempelvis
leder grupper på is är kunskaper om symtom, risker och åtgärder vid hypotermi viktiga liksom aktiv
kunskap om HLR. För den som räddar i samband med drunkning i kallt vatten är hanteringen av
personen avgörande för eventuell överlevnad.
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6.3 Hur fungerade larmkedjan?
De anhöriga som ringde in till SOS Alarm vände sig till rätt instans men uppfattades vara ”för lugna”.
Larmoperatören gjorde en serie missbedömningar både när det gällde prioriteringen, typ av olycka,
vem som ansvara för räddningen samt eget ansvar för att följa med i samtalet. Antingen skedde det
två gånger eller samma sak hände med två olika operatörer. Utifrån den information som gavs och
enligt alla källor fanns vid anmälan skulle larmet kopplats till Sjöräddningen i enlighet med lagen om
skydd mot olyckor och skulle prioriterats som minst beredskap eller nödläge. Här har både SOS Alarm
och Polisen gjort en serie fel som försenade räddningsinsatsen med minst 1,5 timmar. Inte förrän
anhöriga fann männens bil kontaktades Sjö och flygräddningen som omgående bedömde ärendet
som ett sjöräddningsärende. Med så glesa resurser borde också Sörmlandskustens Räddningstjänst
dragits på larmet. Utifrån ovan föreslagen färdväg och senarelagd tidpunkt för olyckan kan det inte
uteslutas att fördröjningen av sjöräddningsinsatsen haft betydelse för räddningsinsatsens framgång
och männens överlevnad.




Polisen avvaktade tills bilen återfanns av anhöriga.
Larmet felindexeras och felprioriteras först två gånger av SOS Alarm och därefter av Polisen.
Resurser för att söka fanns som inte drogs på insatsen.

Rekommendationer
Inringare ska alltid vända sig till SOS Alarm eftersom SOS Alarm ska bedöma och indexera samtalet
vilket får konsekvenser för fortsättningen, t.ex. prioritering och tillskapande av talgrupper för
kommunikation mellan räddningsresurserna. Anhöriga gjorde helt rätt här och gav relevant
information men det är viktigt att vara ytterst tydlig in till övertydlighet med vad det är för sorts larm,
hur det bör prioriteras och vart det ska skickas. Det borde inte vara inringarens ansvar och är det inte
formellt, men i verkligheten har operatörer mycket varierande referensramar. Det har inträffat att
ett ärende om försvunna personer skickats till hittegods (Törnqvist 2004). Så långt möjligt bör
inringaren försäkra sig om att operatören verkligen förstått. Därmed är det mycket viktigt att förstå
hur räddningssystemet är uppbyggt. Samtidigt ska självklart inte bedömningen av ett ärende vila på
hur man uppfattat att anhöriga tycker att det ska hanteras eller om man uppfattar inringaren som
”lugn”. Även om det hade varit så att anhöriga erbjudit sig leta, vilket anhöriga tillbakavisar i det här
fallet, är det inte alls säkert att de är de lämpligaste att leta. Ansvaret för hanteringen av ett anmält
försvinnande eller ett inringt nödläge får inte glida över på inringaren.
Det är viktigt att få svar på orsaken till felindexeringen, liksom varför SOS Alarm släppte ärendet
eftersom det tycks vara återkommande problem hos SOS Alarm utifrån flera nämnda exempel också
när det gäller den avtalade medlyssningen mellan SOS Alarm och Räddningstjänst. Här är det
angeläget att få svar på hur misstagen kunde hända på ett sådant sätt att man kan undanröja
orsaken till att de sker. Här måste SOS Alarm ta ansvar för att vara en lärande organisation som inte
bara ger rättelse i det enskilda fallet utan arbetar med orsaken till att misstagen alls uppstår. Det
gäller därmed lärande på organisationsnivå och exempelvis bättre fråge- och handlingsstöd för
operatörer när det gäller ovanliga olyckstyper där exempelvis i form av räddningsindex. Som första
länk i larmkedjan efter inringaren har larmoperatörens agerande strategisk betydelse som påverkar
hela larmkedjan. Därför är det en central samhällsviktig verksamhet som kräver tillsyn. Sådan finns
inte för SOS Alarms hantering av larm- och räddningsfrågor.
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6.4 Räddningsinsatsen
Räddningsinsatsen kom igång sent beroende på larmhanteringen och beslut i anslutning till den. Det
gällde både Sjöräddningsinsatsen som kom igång minst 1,5 timme efter det inringda larmsamtalet till
SOS Alarm och Polisens sökning på land som startade kl. 19.37 för att utvidgas kl. 20.08 efter
intervjuer med anhöriga och tre timmar efter den ursprungliga anmälan. Insatsen bedrevs som två
helt separata insatser: Polisens eftersöksinsats på land och Sjöräddningsinsatsen till sjöss. Forskning
och tidigare erfarenheter kan ifrågasätta effektiviteten i att driva separata insatser med separata
räddningsledare. Likaså behöver metoder och strategier för eftersök på is utvecklas eftersom ingen
profil för eftersök vid och på is finns och MLSO-metodiken här är kontraproduktiv och snarare ökar
faran för den nödställde genom fördröjning.
Sörmlandskustens räddningstjänst drogs aldrig på insatsen trots att de hade ytbärgare som kan gå ut
på is och att de fanns betydligt närmare än exempelvis de dragna svävarna och man erbjöd personal.
I sjöräddningsinsatsen deltog i praktiken endast en räddningshelikopter som med tiden backades upp
av KBV plan med värmekamera och svävare från Arkö samt en KBV-enhet utanför iskanten. Förutom
räddningshelikoptern och KBV-planet kunde ingen av dessa nå området före kl. 20.25. Under nästan
hela sjöräddningsinsatsen var därmed Sjöräddningshelikoptern som kom till platsen redan kl. 19.17
den enda SAR-enheten och fram till kl. 19.37 var Sjöräddningshelikoptern den enda enheten
överhuvudtaget som sökte efter männen. Det uppfattas här inte vara tillräckliga resurser för att
uppfylla lagens krav om skydd och räddning för medborgare i nöd utmed Sörmlandskusten.
Det framgår mycket tydligt i relevant lagstiftning som LSO, FSO, Polislagen att man ska samverka
kring räddningstjänst. Vikten av samordning och samverkan anges i Polismyndighetens i
Södermanlands eget program för hur eftersök av försvunna ska gå till. Där nämns dock inte
samverkan med Sjö- och flygräddning.







Räddningsinsatsen försenandes med minst 1,5 tim.
Räddningstjänsten drogs aldrig på ärendet
Separata räddningsinsatser kan ifrågasättas utifrån lagen och effektivitet.
Uppdatering av rutiner och nya avtal för samverkan mellan Polisen och Sjöräddningen krävs
Eftersöksmetoder för is måste utvecklas
Alldeles för glesa resurser vid Sörmlandskusten

Rekommendationer
Utifrån räddningsinsatsens genomförande förordas utredning om hur räddningsinsatserna gått till
och samordnats, som underlag för utveckling av räddningstjänstsamverkan, både mellan
blåljusorganisationerna men också mellan blåljus, frivilligorganisationer och ideella organisationer
som är relevanta. Det är viktigt att organisationernas sätt att arbeta kompletterar varandra och att
man snabbt kan mobilisera extraresurser som exempelvis frivilliga för eftersök, men också att man
både stöttar bättre självskydd och utbildar för ökad förmåga att hjälpa till vid insatser. Det måste
baseras på kunskaper om regionens och områdets behov och resurser. Källor för inre spaning som
exempelvis Skridskonätet och systemet med jourhavande israpportörer bör vara kända och kunna
användas som stöd för exempelvis inre spaning. För detta krävs ett nav som när det gäller
vattenrelaterad räddning och skydd kunde knytas till RSS-grupperna som ju bygger på regional
samverkan.
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För polismyndigheten i Region Öst är det viktigt att uppdatera programmet för eftersök med
samordning kring SAR-uppdrag med Sjöräddningen med tanke på de geografiska förutsättningarna
men långa kuststräckor som är förhållandevis välbesökta både sommar och vinter.
På regional nivå alternativt som fråga för Transportstyrelsen, är om räddningsresurserna för den
Sörmländska kusten kan anses tillräckliga med tanke på utvecklingen av förtätad bebyggelse och
friluftsliv utmed kuststräckorna eller om man behöver utveckla nya lösningar. Ett konkret förslag på
det akuta problemet är att Räddningstjänsten Sörmlandskusten utarbetar rutiner för att kunna
använda Länstrafikens svävare vid behov samt skaffar en egen svävare eller motoriserad hansabräda
som komplement till Sörmlandskustens enda svävare i Trosa och/eller att Sjöräddningssällskapets
station i Trosa utrustas med svävare och svävarförare.
Isolyckor är få men kan förväntas öka till följd av minskande kunskaper i befolkningen parallellt med
klimatpåverkan som ändrar förhållanden tillsammans med stora nya befolkningsgrupper utan
vattenvana. Det är också en typ av olycka som nästan alltid kräver samverkan. Det verkar det svårt
att finna rutiner för hur de ska hanteras samtidigt som det inte övas. Därmed föreslås återkommande
övningar där också tänkbara frivilligresurser bjuds in att medverka eller observera.

6.5 Eftersökning på is
Vid isolyckor är det brådskande. Anhöriga kan sällan ge särskilt adekvat information, ens om
utrustning. Området som det åks i kan vara mycket stort. Vidare är förutsättningarna för eftersök,
som i utredningen, att det sällan går att pejla personers position eftersom mobilmasterna står glest i
skärgårdarna och i glesbygd, att skridskoåkare kan ta sig fram långa sträckor vilket ger gigantiska
sökområden samt att det är en fientlig miljö för teknisk utrustning som gärna fallerar på grund av
fukt eller kyla. Vidare kan det vara mycket svårt att se en nödställd på håll (IAMSAR vol. III 2013) och
med värmekamera blir perspektivet mycket smalt (Polisen 2016) vilket gör det mycket svårt att hitta
personer, speciellt om de gått genom isen och om de försvunnit i en tät skärgård. För marksök kan
den kommunala räddningstjänstens ytbärgare ta sig ut på isen men för längre sträckor är egentligen
bara skridskoåkare och svävare som kan ta sig fram, utom möjligen sökhundar som dock kan gå
genom isen med svårigheter att ta sig upp. Eftersom det precis som vid segling kan det svara svårt att
ange exakt tid för återkomst från en skridskotur, eller en fisketur på isen är det många gånger inte
heller någon som saknar personen förrän det börjar bli mörkt, vilket adderar till svårigheten att
eftersöka personen.
Polisens och Sjö- och flygräddningens grundläggande logik för eftersök bygger på samma
tankegångar om systematiskt eftersök i sektorer grundat på sannolikhet för framgång och bör kunna
samordnas bättre vid eftersök på is. Sjö- och flygräddningen bygger på IAMSARs föreskrifter och
Polisen bygger på MLSO standard i en egen handbok. Men där Polisen använder inre spaning för att
identifiera en tillämplig profil för ett eftersök som inleds i liten skala med NIL-sök och sedan utvidgas,
använder Sjö- och flygräddningen en till viss del motsatt strategi där man först arbetar med översikt
och överblick samt simultan informationsinsamling för att därefter försökas avgränsa sektorerna och
avsöka områden i detalj.
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Räddningshelikopterns sökande hade påverkats av om man haft tillgång till den tänkta färdplanen
som återfanns i männens bil. Då hade det initiala söket med stor sannolikhet utgått från
bilen/startplatsen och sedan följt färdplanen. Hade man inte hittat något och inte fått in några nya
ledtrådar hade man övergått till andra strukturerade sökmönster utifrån vart JRCC bedömt som
”heta” områden. Det kanexempelvis gälla ”expanding square”, ”rising ladder” eller liknande mönster
så att man kan skriva av områden som avsökta efterhand.
Polisens eftersök efter de två männen grundades helt på metodik för eftersök i enlighet med (MLSO).
Utan anpassning till skillnaderna mellan ett landsök och sök efter försvunna på is visade sig den vara
kontraproduktiv för olyckan, även om en annan strategi troligtvis inte förändrat operationens
resultat i det här fallet. Metodiken bygger på en inledande fas av informationsinsamling via intervjuer
med anhöriga och kopplas till att identifiera en PLS (Point Last Seen) samt sökning i närområdet. Som
enda metod och utan att ha en profil för eftersök på och vid is riskerar man att förlänga ett nödläge
utan att positioneringen därför blir mer effektiv.









Personer på is kan röra sig över mycket stora områden och saknas när det blir mörkt
Anhöriga har sällan koll på utrustning
Mycket svårt finna personer som gått genom isen i en tät skärgård
Polisens och Sjöräddningens strategier nästan motsatta
Färdplanen kunde förändrat sökstrategin
Som enda strategi för is-eftersök är Polisens strategi i dagsläget inte effektiv
Det saknas en isprofil
Tillgängliga frivilliga resurser utnyttjas inte tillräckligt

Rekommendationer
Polisen bör skapa isprofil och metodik för eftersök på is tillsammans med Sjö- och flygräddning där
de olika eftersöksstrategierna kan komplettera varandra. Det talar för försök att utveckla
gemensamma räddningsledarfunktioner men kräver mycket bättre kunskaper om varandras
arbetssätt och strategier visar utvärdering av samverkansövningar.
En isprofil skapas, förslagsvis i samråd med Issäkerhetsrådet och grundat på de data Polisen,
Issäkerhetsrådets avvikelserapportering och Transportstyrelsens RSS-statistik förfogar över.
Aktuella mycket framgångsrika försök med lokalisering av nödställd vid drunkning med hjälp av UAV
(obemannad luftfarkost) av Karolinska institutet och Svenska Livräddningssällskapet (SLS 2016) ger
också möjligheter att utveckla metodik för både eftersök och eventuell räddning.
För den inre spaningen som båda sökstrategierna omfattar kan Skridskonätet med fördel användas
för sådan inre spaning när det gäller försvinnanden på is. När det gäller räddningsaktörerna som kan
komma i fråga när det gäller eftersök på is är det därför viktigt att de känner till och har access till
Skridskonätet samt har en aning om hur det fungerar. Skridskonätet kan många gånger ge betydligt
mer adekvat information än anhöriga om både personer, isar och eventuella tänkbara vittnen som är,
eller har varit nyligen på samma isar.
Självklart bör också lokal räddningstjänst och sjöräddningsstationer uppmuntra samverkan med och
övning i skridskoklubbar.
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Hur Skridskonätet skulle kunna användas för inre spaning
Man kan utgå från färdspår för dagarna innan ett försvinnande, men hänsyn taget till väder och vind
och hur de kan tänkas ha påverkat istäcket och få ”ledstänger”, dvs. naturliga stråk de flesta i
området valt, man kan få fram oåkbara områden med exempelvis snö eller skravelis som ingen ger
sig in i frivilligt både genom att se på färdspår vilka områden som undvikits men också genom att
kombinera kartinformation med instrument för analys av satellitdata. Via skridskonätet kan man, när
det gäller medlemmar, också få fram vilka turer personen åkt tidigare och få en uppfattning både om
förmåga och om preferenser. Slutligen kan man få fram andra som åkt i området och kan ha gjort
observationer samt deras kontaktuppgifter liksom används för denna rapport.
Samtal med israpportör kan också ge mycket bakgrundsinformation både om tänkbar tur och om
isförhållanden lokalt.
Liksom den mycket framgångsrika försöksverksamheten med SMS-livräddare, dvs. privatpersoner
med kort utbildning i HLR som dras via SOS Alarm på hjärtstopp och ger respons om de kan och är i
området, kan på sikt en liknade funktion utvecklas för intresserade skridskoåkare som vill lära sig att
hjälpa till vid eftersök och räddning på is och som har dokumenterade kunskaper om is.

6.6 Skridskoklubbarnas verksamhet
Männen i den här olyckan var inte medlemmar i någon långfärdsskridskoklubb men hade ända fått ut
tre entusiastiska rapporter från Skridskonätet, som var två dagar gamla. Det är troligt att de inte
hade tillgång till varningarna som fanns i färdrapporter och isobservationen för dagen innan olyckan.
Skridskonätets rapportering ska inte baseras på en allmän läsning men man bör vara medveten om
att informationen sprids i vidare kretsar.
En viktig del i avancerad långfärdsskridskoåkning är att ha god kontroll på faktorer som kan förändra
förutsättningarna, speciellt om de påverkar säkerheten. Ett skäl till att stänga ute allmänheten från
Skridskonätets aktuella information är just att det krävs kunskaper för att kunna tolka och värdera
informationen. Två dagar gammal information med ett väntat väderomslag inom det närmaste
dygnet är inte tillräcklig information. Samtidigt har i vissa isnyttar och färdrapporters isinformation
tonats ner till förmån för att dela med sig av åkglädje, det gäller också vissa av undertecknads
rapporter. Här behövs en ordentlig reflektion kring vem vi skriver för och vilken information som är
viktig.
Allmänheten har skrämmande dålig kunskap om is. Glädjande nog blir dock många inspirerade att
åka långfärdsskridsko, om inte annat av förföriska reportage i media. I det läget bör det vara lätt att
få tillgång till en grundkurs om is men det är det inte. Klubbarna bevakar kursutbud och ger det
enbart till egna medlemmar, kurser går ofta på försäsong och är omöjliga att få tag på efter jul, när
julklappsskridskorna äntligen packats upp. Detta är en brist som behöver åtgärdas. På samma sätt
som SLS lär ut simkunnighet ska det gå att ta del av iskurser. Det ligger också i klubbarnas långsiktiga
intresse att tillhandahålla såda eftersom det är ett sätt att rekrytera medlemmar eller ”hang
arounds” som kanske inte vill vara medlemmar men gärna åker med klubben för att lära sig mer.
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Alla människor är inte beredda att bli medlem i en klubb, men bör ändå erbjudas möjlighet att åka
med på turer till en liten avgift eller motsvarande. Här ställer produktsäkerhetslagen till problem
eftersom den höjer kraven på ansvar på ett sätt som skrämmer många klubbar, vilket gör att man
inte är beredd att ta med icke-medlemmar.
Tidigare har många sett det som en friskrivning från ansvar att ange att personer åker ”på egen risk”.
Juridiskt sätt är det endast en rökridå som förutsätter att personen i så fall är införstådd med risken
och har blivit tydligt informerad om densamma på ett sådant sätt att det kan bevisas. Argumentet
håller alltså inte utan klubbarna bör organisera sin verksamhet att produktsäkerhetslagens krav på
tjänstesäkerhet uppfylls.








Männen var inte medlemmar men fick tillgång till viss information från Skridskonätet. Att
inte ha full information kan ses som riskfyllt än ingen information alls.
Turen var baserad på två dagar gamla rapporter och missade aktuella varningar
Varningar kan göras tydligare
Vad en färdrapport eller isnytt ska innehålla för typ av information behöver förtydligas
Det måste bli lättare att få tag på en iskurs
Juridiskt godtagbara former för hang-around”åkning måste utvecklas
Egen risk är en myt

Rekommendationer
Det bör utvecklas en mall för vad som ska ingå i färdrapporter och isnyttar. Det gör det enklare för
den osäkre och säkrar att vital information kommer med. Funktioner för varningar så att de syns
genom bruset bör utvecklas. Fotplurr bör tas med i färdrapporter. Ibland är det de enda tecknen på
att man bör vara vaksam.
Det behöver finnas en vetskap om att information från Skridskonätet sprids i vidare kretsar och
ideellt eller kommersiellt behöver iskurser tas fram och erbjudas marknaden och då flera gånger
under säsongen. I den mån klubbarna erbjuder det eller medåkning för personer som inte är
medlemmar bör en juridisk modell tas fram som fungerar för att välkomna icke–medlemmar i
verksamheten.
Det är värt att notera att under hela den aktuella tidsperioden fanns andra åkare mindre än 2 km
från olycksplatsen. Det talar för vikten av system för att skridskoåkare ska kunna rädda skridskoåkare
och andra på isarna. Redan nu är det självklart att rädda personer vid behov. Svårigheten är i en tät
skärgård där man inte ser eller hör varandra. Liksom den mycket framgångsrika försöksverksamheten
med SMS-livräddare, dvs. privatpersoner med kort utbildning i HLR som dras via SOS Alarm på
hjärtstopp och ger respons om de kan och är i området, kan en liknade funktion enkelt etableras och
utvecklas för intresserade skridskoåkare, liksom israpportörer kan vara en resurs för eftersök på is,
både genom att snabbt få fram information men också genom att bidra till bedömningar av
sökområdens relevans.

7. Sammanfattade slutsatser
Två män i 70-års åldern planerade en långfärdskridskotur i Vålaröskärgården baserat på två dagar
gamla mycket positiva rapporter från Skridskonätet. De var inte medlemmar och hade inte egen
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access till Skridskonätets information utan har fått den av någon annan. En färdplan återfanns av
anhöriga i männens olåsta bil i Svärdsklova som Polisen inte undersökt. Färdplanen angav en mycket
lång tur först österut, mot Stendörren, sedan västerut, till Rensholmen. Betydligt längre än vad som
är rimligt för en halvdagstur.
Männen lämnade Svärdsklova efter 12.45 enligt tidskoden på foto från Svärdsklova där de ännu inte
fått på sig sin utrustning. De siktades i på väg ut mot Broken och den sista säkra positionen är vid
iskanten väster om Lundsskär kl. 13.35. Därmed förefaller det som att de körde delar av sin färdplan
baklänges. I så fall har de fortsatt till Kittelö och eventuellt vidare mot Sackholmen. Här kan de ha
vikt av liksom andra gjort och åkt mot Langö. Det verkar dock lite kort tur med tanke på att de kom ut
på isen ca kl. 13. Troligare är att de fortsatt, att de fikade någonstans och kom tillbaka betydligt
senare.
Väderförändringar och uppbrytande is kan ha påverkat den ursprungliga planen för tillbakavägen så
att de valde att åka längre in i skyddad skärgård och det kan ha tagit betydligt längre tid än planerat.
Därmed kom de genom sundet mellan Risö och Langö kanske till och med i mörker. Detta blir dock
spekulationer. Man kan fastslå den tidigaste tidpunkten de kan ha gått ner sig i sundet om de följt
samma tur som många andra, d.v.s. vikt av direkt efter Kittelö och åkt rakt till sundet. (Att åka ner till
sundet på östsidan av Lundskär hade placerat dem på nordsidan av Risö med is som var minst lika
tunn som den de gick igenom vid Rågholmen, enligt rapport från den holländska gruppen som
försökte åka den vägen). Tidtagning av färdspår från jämförbara grupper som åkt Lundskär-Langö
anger att utan att stanna alls men med normalt snirklande bland öar kan männen tidigast ha gått
genom isen kl. 14.24.
Olyckan inträffade beroende på en kombination av faktorer. Väderomslag som ändrade
förutsättningarna och påverkade isförhållandena men som männen inte var på det klara med. De
använda två dagar gammal information och saknade uppdaterad information om isförhållandena i
området och de varningar som fanns. Havsis är generellt svårare att läsa och om männen tog den här
föreslagna färdvägen hade de inledningsvis åkt på stabil jämntjock is som dels successivt tappade sin
bärighet och bröts upp där den var exponerad för den ökande vinden. Den påverkades också av
ökande rörelser i vattnet. Det är troligt att de fick ändra sin färdrutt jämfört med färdplanen till följd
av vind och isdrift och kan ha kommit tillbaka till sundet i motljus eller skymning eller mörker. Även i
dagsljus var just det här svagstället svårt att upptäcka. De var bara två personer och de åkte för nära
varandra. Tidpunkten för olyckan var senare och möjligen betydligt senare än vad som antagits
utifrån den andra telefonens avstängning. En anmärkning är att som enda indikation på tidpunkt för
olyckan är en avstängd telefon ganska otillförlitlig och i det här fallet felaktig. Här fäster Polisen stor
vikt vid att telefonerna stängts av på ett onaturligt sätt över havet. När den andra telefonen stängdes
av hade männen inte ens kommit ut på isen. Telia uppger att det endast går att se om en telefon
stängts av manuellt eller inte. Att de stängts av ”på ett onaturligt sätt” är ett standardmässigt sätt att
uttrycka sig om att en telefon inte stängts av manuellt som här tas bokstavligt och blir i detta fall
endast vilseledande.
Det går inte att fastställa varför männen inte kunde rädda sig själva. En av männen hade ganska
fullständig utrustning med flythjälp i ryggsäcken. Den andre mannen hade en lite utflyktsryggsäck
utan ombyte och utan flythjälp. Han återfanns under isen men siktades utifrån en jacka i stark färg.
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Båda hade isdubbar som de använt, pik och lina. Men de var långt ut på tunn is och under
räddningsarbetet hade isen brutits upp så mycket att det inte gick att se om de försökt bryta sig väg
till tjockare is. De hade inga fungerande telefoner att larma på. Det år också betydligt svårare att
komma upp på isen med dubbar än många föreställer sig. Det kräver teknik och övning.
Från larm till räddning tog mycket lång tid beroende på att larmet felindexerades som ett ärende om
försvunnen person först två gånger hos SOS Alarm och därefter hos Polisen. Där felprioriterades det
som ”beredskap”, där man avvaktar. En orsak till det var inringarnas stämningsläge där de inte
verkade tillräckligt upprörda och oroliga enligt Polisens uppfattning. Orsaken till de upprepade
misstagen hos SOS Alarm har inte klarlagts eftersom SOS Alarm inte utrett olyckan. Polisen följde
rutiner för hantering av försvunnen person vilket inte alls passar för försvinnanden på is. Detta
fördröjde klassningen till nödläge och att Sjö- och flygräddningen kontaktades av Polisen med minst
1,5 timme. Sjöräddningsinsatsen påbörjades omedelbart när Sjö- och flygräddningen kontaktats.
Sörmlandskustens räddningstjänst drogs inte alls för att hjälpa till med sökandet trots att man erbjöd
sig och det rekommenderas i Rikspolisstyrelsens rekommendationer.
Polisens egen räddningsinsats på land genomfördes fristående från sjöräddningsinsatsen med
ledstångssök öster om Kråkfjärden ca tre timmar efter larm och ett utvidgat sökande utmed
ledstänger vid Ånga som kom igång ca 30 minuter senare. För Sörmland med omfattande
kuststräckor och stora sjöar krävs utveckling av rutiner för samverkan mellan Polisen och
Sjöräddningen i enlighet med Polisens program för efterforskning av försvunna. Separata
räddningsinsatser kan ifrågasättas både utifrån lagen och effektivitet. Under större delen av
sjöräddningsinsatsen var räddningshelikoptern ensam enhet då den enda räddningssvävaren utmed
Sörmlandskusten var tagen ur drift och länstrafikens svävaroperatör inte gick att nå på grund av fel
telefonnr. Närmaste operativa svävare fanns 1, 5 timme bort. För en välbesökt kuststräcka är det
mycket glesa resurser och det kan ifrågasättas om LSO uppfylls.
En notering vid jämförelse av SAR-loggen och Polisens händelserapport är att det finns stora
skillnader i tidsuppgifter för olika händelser Polisens som antingen visar olika inrapporteringsrutiner
eller är en indikation på bristande samverkan. Det gäller exempelvis tidpunkten för när
räddningshelikoptern anländer som skiljer sig 45 min och där uppgiften kommer från KBV, inte
Sjöräddningsledaren, och skillnaden i tidpunkten för när männen hittades som skiljer sig åt 36 min
mellan SAR-rapporten och Polisens händelserapport.
För framtiden behöver fungerande SAR-metodik utvecklas för samverkan om eftersök och räddning
på is där användning av UAV bör undersökas. Med tanke på att ca 60 % av isincidenterna sker på
kommunalt vatten där Polisen är ansvarig för eftersök måste metoder utvecklas från dagens
strategier till mer anpassade till problemet. Vid is-eftersök är förutsättningarna att det sällan är en
person som är vilse eller vill hålla sig undan men mycket ofta är bråttom. Därmed kan man inte
avvakta på samma sätt som vid ett landsök. En isprofil måste utvecklas för Polisens eftersök. SOS
Alarms operatörer behöver öka sin leveranskvalitet bland annat med hjälp av bättre räddningsindex
för ovanliga olyckor och tillsyn av SOS Alarms verksamhet som idag saknas. I eftersök och räddning
behöver frivilligresurser inventeras och övas. För inre spaning är Skridskonätet en utmärkt resurs
liksom för att snabbt få kontakt med israpportörer som kan sitt område och har uppdaterad
information om åkning, isar och avvikelser.
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Här gjordes som framgår i det inledande e-brevet ett försök av en skridskoåkare att få fram aktuell
och ytterst relevant information till Polisen via 114 14 men han kom aldrig fram. Det ställer en rad
mycket allvarliga frågor om hur kommunikation med allmänheten ska gå till.
Långfärdsskridskoklubbarna behöver göra det enklare att bli medlem och åka med på turer och att få
access till utbildningar om is. Säkerhetsövningar bör omfatta både plurrövningar med möjligheter att
prova ny utrustning och övningar i samband och positionering. Säkerhetsövningar och träning bör
stöttas av lokal räddningstjänst. Klubbarnas säkerhetsutveckling bör stöttas av Issäkerhetsrådet och
grundas på validerad kunskap.
Färdrapporteringen och isobservationer på Skridskonätet är till för att underlätta spridning av
relevant isinformation mellan skridskoåkare. Det innebär att isförhållanden är en vital del av
informationen och alltid ska finnas med i huvudtexten. Hänsyn ska inte tas till att också andra tar del
av Skridskonätets information men för medlemmar ska relevant information finnas med. Det innebär
både att utlysningar ska omfatta relevant information om vilka krav på förmåga en tur ställer och att
varningar tydligt ska framgå i isobservationer och färdrapportering för att snabbt kunna läsas av.
Fotplurr bör anges i färdrapportens text eller få en egen ruta eftersom de anger tidiga signaler på
besvärlig is, i det här fallet en av få signaler. Förslag är också att utveckla en särskild funktion för
färdmeddelanden, för angelägna varningar och meddelanden, att ge räddningsorganisationer fri
access och introduktion i Skridskonätet.
Under hela den aktuella tiden som männen kan ha gått genom isen och drunknat fram till nödnumret
ringdes fanns skridskoåkare mindre än två km bort. Från det avståndet ser eller hör man inte olyckan
men om man fåt ett sms om att någon behöver hjälp 500 m bort finns det goda möjligheter att hjälpa
till. Det skulle bli möjligt om man efter modell från SMS-livräddarprojektet kunde ansluta sin telefon,
få lite utbildning och därefter få ett sms om nödlägen på isen i närheten. Det rekommenderas att en
sådan funktion utvecklas för skridskoåkare och andra som befinner sig på isen.
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Bilagor
Bilaga A Färdplan

Färdmeddelande lämnat fullt synligt i baksätet på den olåsta bilen männen kommit till Svårdklova i.
Upphittat av anhöriga när de dagarna efter olyckan skulle ta hem bilen.
Källa: Anhörig, 11 september 2016.
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Bilaga B rapporter från Skridskonätet som återfanns i bilen
Kopior på rapporter från Skridskonätet som låg i bilens baksäte.
Källa: Anhörig, 11 september 2016.
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Bilaga C Färdrapporter på Skridskonätet

Färdrapporter 2016-01-19

Färdrapport Skridskonätet 55258

https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55258&_query=+Visa%21+

2016-01-19

Ice on the move at Kråkfjärden
Marijke de Jong
(HLSK)

Hälgö, 09:00 - Hälgö, 15:30
At the final day of our fantastic skate experience in Sweden we started at Hälgö. The plan was to
go as much eastern as possible along the shore towards Stendörrens naturreservat. The weather
was very good, sunny and almost no wind, although the weather forecast was most of the day
cloudy.. so we where very lucky! The ice conditions were fine, but some times more snow
covered ice. After a short while we saw that the ice was disappeared at the south of Äspskär
Island, we couldn't go further an had to go back. We went towards the western part, between the
islands Langö and Risö but there was a weaker part of the ice along the shore and when we went
back and tried to cross to Risö. There was also thin ice but difficult to see because the surface
was the same, probably caused by "unterfrettnung" ( I got one wet foot)
At the outside of the ice area we saw ice was moving to the sea, so the tracks of the day before
where not possible anymore. It was a very nice day with a lot to learn! Ice disappearing caused
by stream and wind, weaker parts and some times difficult ice. Thanks to Joris that I could
practice safe with guiding on salt water! We ended our tour with a fire and felt ourselves
privileged to skate in Sweden again!
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Färdrapport Skridskonätet 55232
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55232&_query=+Visa%21+

2016-01-19

Skymmningstur med tilltagande månsken
Jan Augustsson
svärdsklova, 15:30 - samma, 16:30
Fantastiska isar mellan svärdsklova och vålarö.
En kanontur att börja med för sonen.

Färdrapport Skridskonätet 55 237
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_query=%A0S%F6k%A0&_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55237
2016-01-19

Heldagstur i finväder.
Peter Larsson
Privat

svärdsklova, 09:30 - svärdsklova, 16:00
En dag som för många andra, riktigt bra! Lite flak på drift på inre kråkfjärden! Hade tur med klar
himmel till 3. sedan kom diset! 4 havsörnar skrämde vi tyvärr, i sundet vid klovskär, ett rådjur på
isen. Korvgrillning vid stendörren. Lena Karls oxå med på turen.

Färdrapport Skridskonätet 55253
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55253&_query=+Visa%21+
2016-01-19

Färdrapport av Åke Ryberg, 2016-01-19
Åke Ryberg
0 km 0 0

Gubbtur vid Svärdsklova
Vi var tre
Som åkte utan att komma på sne
Underbara isar för gamla Gubba
Som inte ville plurra
Intog fika på Ö av Ris
Toppen på alla vis
Km. blev tretton
Vi var nöjda som sjutton
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Färdrapporter 2016-01-18

Färdrapport 55165
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55165&_query=+Visa%21+
2016-01-18

En fin dag i Vålarö skärgård
Björn Erixon
0 km 1 0
Grupp V

Svärdsklova, 10:20 - Svärdsklova, 15:30
Vi startade vid Svärdsklova. Temperaturen var lite mer beskedlig än föregående dagar vilket vi
uppskattade. Isen var mestadels stabil och belagd med en del isrosor. Vi sökte den svart och
slääta isen och den fanns oftast strandnära och i området runt Kittelö, Äspskär och söder om
Rågö.
Jag plurrade med underkroppen vid ett grunt sund. Fick föredömlig hjälp av två deltagare med
klädbytet.
Vi såg några havsörnar och en del sjöfågel där det var öppet vatten.
En kanondag i skärgården som avslutades med att vi njöt av en vacker solnedgång.
Kommentar som man får skrolla ner förbi bilderna till:
Mats Hedblom
2016-01-18 18:18
Varning för sundet mellan Risö och Langös sydvästra udde. Där har isen försvagats sedan
gårdagen vilket medförde två plurr. Kolla vårt färdspår där vi valde att ändra färdväg och istället
gå över Langö till norra sidan.

Färdrapport 55170
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55170&_query=+Visa%21+
2016-01-18

Bland kobbar och skär på hemmaisar
Karina Widén
2 33 km 0 0
Privat (FF SA)

Svärdsklova, 09:30 - Svärdsklova, 14:30
Jobbet fick vänta. När isarna ligger i skärgården hemmavid får man passa på. Start vid
Svärdsklova. Fina släta isar, ibland lite trögt i frostrosorna. Bästa isen utanför Sackholmen. Tunt i
sundet mellan Risö och Langö. -9 ° C vid start och -4°C vid mål. Västlig vind, halvklart.
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Färdrapport 55180
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55180&_query=+Visa%21+
2016-01-18

Färdrapport av Anders Johansson, 2016-01-18
Anders Johansson
7 20 km 0 0
Privat

Svärdsklova, 10:30 - Svärdsklova, 13:30
Start från Svärdsklova, vidare till Rensholmen. Där mötte öppet vatten ut mot Idkobbarna.
Sedan till Broken för en fika i Solen. Därefter åkte vi utsidan av Risö, lungskär, Fårklubben och
uttergrytsklubben, vidare runt Sackholmarna.
Åter mot Svärdsklova genom Oxbåset. Där var drevad snö, i övrigt mycket fina isar. Man får dock
se upp med en del vindbrunnar.

Färdrapport 55194
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55194&_query=+Visa%21+

2016-01-18

Vålarö skärgård
Hilding Back
6 30 km 1 0
Grupp IV (Flen)

Svärdsklova, 10:25 - Svärdsklova, 15:40
Från Svärdsklova i sol och på blanka isar med och utan frostrosor. Snirklade längs öar som
Hertigö, Broken, Lundskär, Kittelö, Långö. Rast på Stora Mårdsholmen och östra Langö. Isen
kändes stabil med synliga råkar. Mot slutet när bara någon kilometer återstod blev det
överraskande ett odramatiskt plurr på sydvästsidan av Langö. Men slutbetyget blev en härlig dag
i skärgården.
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Färdrapporter 2016-01-17
Färdrapport 54907
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=54907&_query=+Visa%21+

2016-01-17

Så mycket bättre kan det nog inte bli...
Thomas Ydrenius
8 52 km 0 0
Grupp III

Studviks brygga, 09:35 - Stendörren, 15:00
Efter gårdagens spaningstur ville vi först kolla av området utanför Studsvik hur lång ut mot Ringsö
man kunde komma så starten blev Studsviks Brygga. Vi kunde rätt omgående konstater att vi inte
skulle komma så längt då vi packade åter mot vårt huvudmål som var Stendörren. Natten
tillfrysningar av områden som under lördagen var svaga hade nattkylan tagit hand om och
inpackat med miljarder av isrosor. Startade motsols ner mot Dragsvik där vi bitvis kände på den
motvind som vi visste skulle ge en njutning för oss på hemresan. Vår vändstation blev
Backafladen eftersom vi inte trodde att vi kunde runda Rågö. Från Rågösundet till Bergö
sydspets ligger ett bitvis täckt område med lite styrande snö. Men lite kämpande gav det oss en
härlig belöning med stora helt blanka områden på Kräkfjärden.. Det var bara att njuta i
medvinden. Tack alla som var med och njöt av den här turen.

Färdrapport 54940
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=54940&_query=+Visa%21+
2016-01-17

Suntrip 2
Jan Strand
29 23 km 0 0
Grupp V

Svärdsklova, 10:30 - Svärdsklova, 15:35
Kul att vi var så många idag på våran havsis. 29st och trevligt besök från Bråvalla skrinnarna som
hängde med. Start vid Svärdsklova sedan rätt ut till iskanten vid Broken. Därefter tog vi sikte mot
Lundskär där vi mötte kalasis. Fika intogs vid Lundskär. 4 personer vek av hemåt efter fikat.
Sedan mot Kittelö där vi vände och siktade kosan mot Hertigö där vi snurrade lite och korvbuffen
intogs i lä och solnedgång. Hemfärd njöt vi i medvind och solen i ryggen. Summan av
kardemumman blev det en fullträff i våran skärgård. Stort Tack till Björn x 2 , Eva & Mari-Ann för
hjälpen & alla andra glada deltagare
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Färdrapport 54999
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=54999&_query=+Visa%21+

2016-01-17

Till högkvarteret från Vålarö-Pyrans kantpatrull
Rebecca Stenberg
Gilla1
2 32 km 0 0
Privat

Svärdsklova, Buskhyttan, 09:30 - samma, 15:45
Kantpatrullen tog sin uppgift mycket seriöst och försökte ständigt komma så långt det gick ut mot
KANTEN med viss avvägning mot at inte driva i väg med den. Start Svärdsklova och ut till kanten
utanför Risö, rundade Lundskär och fortsatte ut mot alla nåbara öar som fi kunde tänkas gör
brofästen av. Till slut var vi ganska ensamma ute i en isöken utan minsta spår av vare sig vänner
eller fiender. Den enda fienden här var vinden NV som käkade upp västsidorna av isfladerna och
en och annan örn. Å andra sidan finns bonusflader mot Kråkfjärden som ännu inte var åkbara.
Isen var från polerade salsgolv med en och annan rosett till fras genom hårda frostrosor. De förra
kunde knastra en del men kändes stabila. De senare var lite trögåkta om man ska vara väldigt
petig. I genomsnitt var isen.mycket bra och dagen superb i solen. I bland är patrullering the right
thing to do.
Följaktligen fortsatte vi leta brohuvuden i Marsviken med utgångspunkt vid bryggan i Buskhyttan.
NÅGON hade landstiget och kvarlämnat en DN-jakt som vi inte tog i beslag. En lämpligt placerad
flyktbil stod inne på land men vi såg inga invaderande skridskoåkare. Troligen blev de avskräckta
av fras, taskigt stöpt snöis som var allmän onjutbar. Over and out.

Färdrapport 55023
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55023&_query=+Visa%21+
2016-01-17

Äntligen skärgårdsisar - Vad vi har väntat - Vad vi har
längtat
Katarina Moberg
3 gillar
3 63 km 0 0
Privat

Vålaröbrygga, 10:00 - Vålaröbrygga, 17:00
En klassisk tur i Sörmlands skärgård. Anmärkningsvärt mycket is (stora ytor) på väldigt kort tid. Vi
får se hur vädret utvecklar sig framöver ... vad som kommer till och vad som dras ifrån.
Vi önskar just nu att Örsbaken "lägger sig" liksom kopplingen fråm Stendörren till Hartsö/Ringsö
arkipelagen. En riktig köld knäpp till (gärna flera ) står på önskelistan.
Med på turen var även Jonas Moberg.

79

Färdrapport 55042
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55042&_query=+Visa%21+
2016-01-17

St Anna at it´s best!
Erik Brunnberg
Gilla0
2 61 km 0 0
Privat (SSSK)

Helgö, 09:20 - Helgö, 15:30
Underbar tur på gamla hemmavatten!

Färdrapport 55049
https://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapportv.asp?_order=datum+DESC%2Cgrupp&freetext=&ID=55049&_query=+Visa%21+
2016-01-17

Mycket iskant i Vålarö
Sven Kronfjäll
Gilla5
Privat (SSSK)

Vålarö, 09:40 - Vålarö, 15:50
Med en bister NV vind och 12 minusgrader kändes Vålarö skärgård i väst-östlig riktning som en
lagom projekt för dagen. Vi började västerut längs med fastlandet för att få så mycket vindskydd
som möjligt. Det var blandat släta och knottriga kärnisar/stöpisar om vart annat. Vid Ångaviken
tyckte vi gammelisen var för snöbemängd och trög så istället följde vi finisen ut till Rensholmen
som dock inte gick att runda på utsidan. Vi ville längre västerut mot Horn så vi gick tillbaka
innanför Rensholmen på äldre is och på andra sidan kom nya isar igen. Vi följde den senare
generationen västerut till Romholmen där det sen var öppet vatten på utsidan in mot Horn. Nu
vände vi österut, fick medvind och en iskant att följa. När vi var åter vid passagen förbi
Rensholmen passade vi på att ta första fika i solen men snart var vi ute vid iskanten igen. Vilken
ynnest att få glida fram i medvind i maklig takt längs med öppet vatten, se frostrosorna glittra i
solen och höra vingslagen från passerande Viggflockar. Hur underbart som helst!
Vi snirklade vidare längs med kanten bara för att ibland stanna och beundra de stora
Viggflockarna som simmade i kanten mellan öppet hav och is. Vid det stora fågelskyddsområdet
öster om Risö blev isarna tunnare och vi fick gå in mot Sackholmen innan vi kunde ta oss ut till
Rågö Stångskär som var så långt det gick åt sydost. Kråkfjärden gick som vanligt öppen så vi
följde kanten norrut in mot Hälgö där vi tog en andra fikat på ön Stångskär. Vi blev nyfikna på om
det gick att ta sig vidare mot Stendörren och den inre passagen vid Sanda Holme fungerade men
av spåren i snön att döma hade också många andra hittat den vägen förbi. Vi gjorde en liten
runda på Dragviksfjärden innan vi vände åter mot Vålarö och bilen.
Äntligen en riktig skärgårdstur! Såååå vi har längtat efter skärgård och i Vålarö får man alltid
utdelning!
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Bilaga D Isobservationer av relevans som lagts ut på Skridskonätet
Måndag 2016-01-18
Risöområdet (Hertigö - Hamnskär) [Södermanland]

Väl åkbar Väl åkbar Björn Erixon 2016-01-18

Kommentarer: egen skridskoåkning. I huvudsak stabil kärnis. Några vindbrunnar finns. Tunn is
i sundet mellan Risö och Lagnö
Söndag 2016-01-17
Risöområdet (Hertigö Kråkfjärden [Södermanland]

-01-17
Väl åkbar Väl åkbar Hans Werner 2016-01-17

Dragsviksfjärden [Södermanland]

Väl åkbar Väl åkbar Hans Werner 2016-01-17

Flaggfladen [Södermanland]

Åkbar Åkbar Hans Werner 2016-01-17

Sjöboviken [Södermanland]

Åkbar Åkbar Hans Werner 2016-01-17

Backafladen [Södermanland]
Ringsöfjärden [Södermanland]

Väl åkbar Väl åkbar Hans Werner 2016-01-17
Oåkbar Oåkbar Hans Werner 2016-01-17

Risöområdet (Hertigö - Hamnskär) [Södermanland]
01-17

Väl åkbar Väl åkbar Rebecca Stenberg 2016-
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Bilaga E Epostkonversationer
Epostmeddelande 2016-01-20 Janne Augustsson

Från: Jan Augustsson [mailto:jan@etg.nu]
Skickat: den 20 januari 2016 09:56
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: olycka
Hej Rebecca
Jag åkte igår vid svärdsklova när den tragiska olyckan hände.
20.30 blev jag uppringd av sjöräddningscentralen i Göteborg och dom undrade om jag hade
sett nåt. Jag hade jag inte.
I måndags kom vi ju strax efter Flengänget som plurrde utanför sundet vid Lagnö, så jag
tipsade sjöräddningen om det och han dirigerade helikoptern dit.
15 min senare ringde han igen och sa att de hade legat precis där jag sa. Dom hade missat
vid första kollen.
Idag ringde de igen och tackade för hjälpen och vi pratade om hur skridskonätet skulle kunna
användas bättre.
Mitt förslag , som dom också tyckte var bra var att upprätta en förteckning på kända
plurrställen från olika föreningar i Sverige.
Eller ha nån som resursperson från varje distrikt som har bra lokalkännedom ?
Med vänlig hälsning / Janne Augustsson
Epostsvar Åke Ryberg 2016-01-22
Från: Ryberg [mailto:goa.ryberg@telia.com]
Skickat: den 22 januari 2016 15:11
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: Re: Håller på at sammanställa olycksrapport - saknar exakt färdväg och tidsangivelser
Hej Om det gäller tisdagsturen Så starta den 10.30 gick ut mot Broken sen ner mot Risö och ut
på ytorna utanför så tillbaka efter Risölandet och rätt mot Svärdsklova. Då såg vi 2 skridskoåkare
på väg ut mot Broken. Vi var i land ca. 13.20.Jag tror att det bara stod en bil på parkeringen
utöver vår.
Kan nog inte ge närmare besked.
Åke
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Från: Ryberg [mailto:goa.ryberg@telia.com]
Skickat: den 23 oktober 2016 15:23
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: Re: Sista frågorna
Vi fikade på Risö tog ytterligare en runda och var ungefär i höjd med Risö i närheten av
olycksplatsen och såg två åkare på väg söderut mot Broken.
Åke

Epostsvar Lena Karls 2016-10-14
Från: Lena Karls [mailto:lena.karls@live.se]
Skickat: den 14 oktober 2016 01:41
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: SV: Letar vittnen till 19 jan
Hej
Vi har pratat om dagen och det ända vi kan komma på är att bilen stod parkerad när vi kom och
när vi åkte.
De ända vi träffa var en far och son som var på väg ut när vi avslutade vår tur
Med vänliga hälsningar Lena

Epost från Marijke de Jong 2016-02-03

Från: Marijke de Jong [mailto:marijke@wanninkhof.com]
Skickat: den 3 februari 2016 23:17
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: Fwd: Fwd: VERY important to get in tuch with You concerning death accident investigation
in Vålarö
---------- Forwarded message ---------From: Joris Westendorp <jowes@upcmail.nl>
Date: 2016-01-31 19:44 GMT+01:00
Subject: Re: Fwd: VERY important to get in tuch with You concerning death accident
investigation in Vålarö
To:
Cc: Marijke de Jong <marijke@wanninkhof.com>, Leontine Kranendonk
<leontine.kranendonk@xs4all.nl>, birgittakortmann@gmail.com, dick.betlem@wimbosman.com,
Tom Nieuwenhuijsen <tom.nieuwenhuijsen@xs4all.nl>, Rob Mulders <r.mulders@furore.com>
Hello Rebecca,
Your questions regarding the death accident 19 jan 2016 in Vålarö were forwared to me by
Marijke de Jong. We skated together.
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What a tragic news. It is quite shocking for us to realise that we were so close to the location of
the accident. We put together a map and some remarks that hopefully answer your questions.
You can find it here: http://arcg.is/1nwWw81
Also we noticed another report on skridsko.net - probably from the two skaters we met. This is a
link to it: http://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapport-v.asp?ID=55237
If we can help you with anything else please let me know.
kind regards
joris westendorp

Från: Mats Hedblom [mailto:mats.hedblom@gmail.com]
Skickat: den 31 oktober 2016 17:47
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>
Ämne: Re: Vålaröolyckan
Veckans israppare borde kunna stå med telefonnummer på den oinloggade förstasidan. Är
problemet att vi skulle bli nedringda av folk som inte är med i Skridskonätet och vill ha
isinformation?
Det kunde stå att det är ett rent journummer t.ex för anhöriga som bilvit oroliga och inte kunnat
nå sina anhöriga. Värt att prova?
/Mats

Ledarkonversation i FFN på epost 2016-01-18-2016-01-19 med senaste posten överst

Från: Katarina Moberg [mailto:Katarina.Moberg@tdc.se]
Skickat: den 19 januari 2016 11:30
Till: Rebecca Stenberg <rebecca.stenberg@liu.se>; ffn-ledare@skridsko.net
Ämne: RE: [Ffn-ledare] En reflexion på våra isar _Vålarö
Hej Rebecca!
Det är inte riktigt så enkelt med skärgårdsisar….. Plurret som Björn råkade ut för var ett
”olycksfall i arbetet”. Ett litet sund,som är en plats som det kan vara svagt, brukar vara svagt.
Eftersom jag åkte där själv 3 min innan så vet jag att exakt hur det såg ut. Okulärt kunde man
göra bedömningen att det var svagt…… ser man ett hål i isen med vatten som rör sig (vågor) då
gör man den bedömningen. (det kan hända alla att man inte ser eller trampar fel)
Även ett ”halvplurr ” gör att man blir blöt. Ingenting med den isen som det är värt att gå ut att
varna för, man kund ha valt en annan väg.
Däremot har du en helt annan situation med den plats och den is => Se hängmattor
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Som Gruppen från Flen råkade ut för, samt Åke som hamnade i hängmattan……Det var snarare
fallrisken som var otäck i deras fall. Tur att det gick bra, det kunde mycket väl ha blivit ett
benbrott(eller hjärnskakning om inte haft hjälm) och det är inte bra.
Just nu verkar det inte vara ”fallluckor under snön” ….. den is som har snö på sig (inte rimfrost) är
den som ligger längst in i skärgården och är den som är äldst. Det är de blanka ytorna som ligger
längre ut som lockar! För att komma dit måste man passera flera infrysningslägen, och de måste
man kunna tyda/bedöma. Flera infrysningslägen kan ge upphov till att det skapas hängmattor på
vissa ställen men inte på andra …… och det är omöjligt att tala om exakt VAR dessa platser är
just nu. Vindbrunnarna är en annan indikation, de är just nu ganska tydliga eftersom flera är
öppna och har skvalpande vatten (observera underfrätningen och att vindbrunnarna snabbt kan
bli större och därmed försvaga isen). Blir det kallt och dessa fryser på och det faller lite snö ……
kan de snabbt ”försvinna” för ögat i den stora lockande vita ytan man vill ut på. Det finns en viss
erfarenhet vad det ”brukar bli, men man måste alltid bedöma isen utifrån dagens förutsättning.
Det är utmaningen! Det är också tjusningen!
Hela skärgården är full av olika infrysningsskeenden. Du måste bedöma och hitta din väg ut, och
du måste hitta/bedöma din väg in (med möjligheter för reträtt väg). Nu råkade udden vid
Rågholmen vara den plats man plurrade på (Flensgruppens plurr), vilket inte är förvånande alls.
Det ÄR alltid tunnare vid uddar! Just den udden är känd för att vara en ”riktig rövare”. Väldig
sällan man kan passera just där. Det anmärkningsvärda är att förändringarna sker så snabbt…..
att det är lätt att bli lite fartblind när det glittrar och glimmar. (Vi har ju längtat i 3 år!! på att åka i
skärgården, vi alla måste ”trimma in” piken och lära oss tyda tecknen)
Skärgårdssisar ska man alltid varna för, de är alltid tvångsfrusna och förändrar sig dag för dag.
KUS är det som gäller: Udde grund och sund gäller definitivt!!! Alltid!!! Våra ledarledda turer med
ledare som har kunskapen är väl en bra ingång. Disciplinerad åkning med lucka, tunnla ,
turplanering (plan A, plan B och en plan C (coffey) eller K (korvgrillning). Att vi åker på ett ”säkert
sätt, om vi nu gör det.
Vänliga hälsningar
// Katarina
From: Rebecca Stenberg [mailto:rebecca.stenberg@liu.se]
Sent: den 19 januari 2016 10:50
To: Ryberg; lars.wogel@trafikverket.se; Katarina Moberg; ffn-ledare@skridsko.net
Subject: SV: [Ffn-ledare] En reflexion på våra isar _Vålarö
Tur att det gick under omständigheterna bra. Var hände detta? Vilken typ av is? Var det samma
ställe som Björn? Har inte riktigt fått klart för mig via rapporten vilken isgeneration det gäller och
om det var insnöad is? Om det är fallluckor under snön är det bra om det går att varna för det i
isnytt.
Med vänlig hälsning
Rebecca
Från: ffn-ledare-bounces@skridsko.net [mailto:ffn-ledare-bounces@skridsko.net] För Ryberg
Skickat: den 18 januari 2016 20:19
Till: lars.wogel@trafikverket.se; Katarina.Moberg@tdc.se; ffn-ledare@skridsko.net
Ämne: Re: [Ffn-ledare] En reflexion på våra isar _Vålarö
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Hej
Eva och jag avbröt turen med Björn för att återvända till Svärdsklova via Langö upptäckte att det
blev svagt styrde mot land. Plötsligt gick V skridsko förmodligen igenom och jag vurpade
våldsamt slog i V tinning men TACK OCH LOV jag hade HJÄLM.
När jag satt där blev jag blöt i rumpan då förstod jag och rullade därifrån och fick hjälp av Evas
lina. Ombyte och promenad till fastare is.
Åke

Från: ffn-ledare-bounces@skridsko.net [mailto:ffn-ledare-bounces@skridsko.net] För Katarina
Moberg
Skickat: den 18 januari 2016 17:58
Till: ffn-ledare@skridsko.net
Ämne: [Ffn-ledare] En reflexion på våra isar _Vålarö
Hej alla!
Visst är det härligt att vi äntligen har fått en vinter med skärgårdsisar. Det är 3 (eller 2) år sedan
sist. Min reflexion så här långt (om man nu ska jämföra infrysningen år från år) är att det är väldigt
mycket is , på väldigt kort tid. ”Allt” kom med en gång. Så brukar det inte vara.Vad som normalt
brukar hända är att all nyis tas av vindarna och alla hängmattor som inte vara bäriga då vi var ute
och kikade har blåst bort och vi börjar från ”0” igen. Så är det inte just nu. VI har många, stora
fina glansiga ”salongs golv” med förföriskt vacker is att åka på : ömsom mjuk, ömsom hård.
Utanför Kittel Ö
Utanför Sackholmarna
Kråkfjärden ligger
Dragsviksfjärden ligger
Krampöfladen ligger
Pyran (mellan Kittelö – Langö-St Äspskär-Sackholmen) har fantastiska salsgolv
osv , listan kan göras lång. (Vi väntar på Örsbaken och suktar efter att kunna ta oss över till
Ringsö/Hartsö ….) Visst ska vi glädjas åt detta och njuta av fulla drag, men jag vill höja ett
varningens finger!
Var observanta på förändringarna, det sker snabbt (oftast snabbare än vad man tror) och havs is
är ALLTID tvångsfrusen. Rörelsen i vattnet, värme (+3,+ 4 grader), vindar som växlar riktning,
vågor, temperaturförändringar mm. Alla tecknen som vi måste vara observanta på finns ute i
skärgården redan nu. det är bara det att ”kylan” håller ett litet grepp som gör att vi varken ser eller
hör (?!). Kanske någon av er ”trampade igenom” på klassiska svagställen, eller tog en allt för djup
”lur i hängmattan”?!
Jag hoppas att ni ledare som var ute på tur idag (Björn, Bengt, Jan, Mats, Eva, Åke, Jag själv….)
lade märke till att vi hade en ganska stor temperaturskillnad från gårdagen. Igår – 15grader idag
– 5 grader, dvs 10 grader ”varmare”!! Prognosen framåt kommer att vara ”växlande”, både kallt
och lite varmare och kallt igen (?)… Både nordliga och sydliga vindar.
Det ser ju bra ut för våra skärgårdsisar trots allt, men håll ögonen på vindbrunnarna, svingan runt
kobbar och skär, och var uppmärksam på eventuella ”hängmattor”.
Med risk för att slå in en öppen dörr (det finns trots allt vissa klassiska svagställen) => Udden på
Langö ”Rågholmen” är ett av dem. Men jag kan ändå inte låta bli att notera det snabba
förändringen. Igår var den svarta isen med de fina is-rosorna tyst och stabil, idag knastrade
samma is som en kex-choklad och rejäl hängmatta ett faktum! (Man brukar få gå över Langnö
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och jag tror de flesta av er känner till den genvägen?!) Idag fick jag ta av mig skridskorna, liksom
”Widenarna” fick göra. Trots det tror jag att någon gick igenom hängmattan utanför ”Krillas
brygga”!
Om vi ändå är inne på klassiska plurrställen(Vålarö) ska ni få några till att vara uppmärksamma
på:
Udden på Rågholmen (där man(Flen) plurrade idag)
Örnklubbs fyr
Oxbåset
”Risö fladen” …..många vindbrunnar och underfrätt.
Tror att samtliga faller under vårat gemensamma mantra => ”udde – grund – och sund”
Fortsätt och mumsa i er godsakerna från ”iskalaset” , så länge det varar.
Håll bara ögon och öron öppna och notera förändringarna. Det är bara att konstatera,
att vi alla blir både förförda av, och förälskade i ”isdrottningen” varje säsong!
Väl mött!
// Katarina
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Bilaga: Svensk författningssamling 2003:778

Lagen om skydd mot olyckor
Tillämpliga delar för utredningen

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd
mot olyckor.
2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom eller miljön.
Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-4 §§ utan att det har
inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka.
6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall
samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.

4 kap. Statens skyldigheter
Sjöräddningstjänst
3 § Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som
regeringen bestämmer ansvara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan
befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag,
kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Efterforskning av försvunna personer i andra fall
4 § I andra fall än som avses i 1-3 §§ skall den eller de myndigheter som regeringen bestämmer
efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det
föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa.
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