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Plogad sjöisbana på Långsjön 

Välkommen till vår sjöisbana 

Surahammars Kommuns tekniska enhet kommer att ploga en skridskois på Långsjön 

Den beräknas stå klar i början av februari 2021.  

Så här arbetar vi med sjöisbanan 

Det kommer endast att plogas för skridskoåkning vid rätt väder- och isförhållanden. Vid 

nederbörd så prioriteras i första hand gator och vägar, isbanan röjs när detta arbete är klart. 

Isbanan plogas med lättare maskiner när det är cirka 10 cm bra kärnis. Isen tål då ganska mycket 

vikt, men kan ändå spricka vid stor belastning.  

Vi rapporter inte hur tjock isen är för hur säker en sjöis är beror på många olika saker. Isen är olika 

tjock på olika platser och vid olika tillfällen. Isförhållanden kan ändras snabbt. Råkar, vindbrunnar 

och vårsolen innebär att det som från början var ett stabilt och tryggt underlag kan bli det 

omvända. 

Var rädd om dig på isen 

Om du har utrustning, kunskap och sällskap erbjuder vår sjöisbana härlig skridskomöjlighet om 

isen är tillräcklig tjock. De rekommendationer som gäller gällande detta är: 

Kunskap  

Kunskap innebär kunskap om isens egenskaper, typiskt svaga ställen och påverkan av väder 

och vind. 

Utrustning 

Utrustningen består av hjälm, en ispik eller annat redskap för att prova isens bärighet, en livlina 

för egen och andras räddning, isdubbar samt någon form av flythjälp som kan vara en ryggsäck 

med vattentätt packat ombyte, en flytväst eller en flytoverall. Mobiltelefonen skall vara vattentätt 

packad så att du kan larma 112 om det skulle behövas. 

Sällskap 

Sällskap är viktigt på is. Går du igenom isen är chansen att du tar dig upp på egen hand mycket 

liten om du inte är stark och vältränad. 

Information om hur du är säker på sjöisar hittar du bland annat på Issäkerhetsrådets webbplats. 

https://www.issakerhet.se/ 
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Om du hamnar i vattnet: 

• Vänd dig om mot det håll varifrån du kom. 

• Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram 
dina isdubbar. 

• Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp. 

• När du väl är uppe - res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen. 
 
 

Om du behöver rädda  

Riskera aldrig din egen säkerhet. Personen som har gått igenom isen kan drabbas av panik och det 

finns risk för att du blir neddragen under vattnet om du kommer för nära. Använd den förlängda 

armen, det vill säga ett föremål mellan dig och den nödställde. Det allra bästa är om den nödställde 

kan slänga upp sin egen livlina till dig. Då kan du dra samtidigt som personen i vattnet har båda 

sina händer fria för att jobba med isdubbarna. 

Hämtat från DinSäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB. 

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/sno-och-is/sakerhet-pa-isen/ 

 

Corona 

Det är mycket viktigt att besöket på skridskoisen genomförs så smittsäkert som möjligt.  

• Stanna hemma om du har förkylningssymtom. 

• Håll avstånd till andra. 

• Var beredd att ändra dina planer om det är mycket folk där du hade tänkt att vara. 

Övrigt 

Respektera privat tomtmark - Undvik att rasta på tomtmark och bryggor.   

Parkering -På grusplaner i direkt anslutning till riksväg 66 

Rapportera fel, brister och synpunkter med isbanan genom att kontakta  

Tekniska enheten 0220 – 392 64 vardagar 07.00-16.00 

 

All åkning på vår sjöisbana sker på ditt eget ansvar. Så ta ansvar och ha en 

härlig, och säker, skridskoåkning! 

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/sno-och-is/sakerhet-pa-isen/
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