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Förord 
 
Snøskredfare angår både Norge og Sverige. Snøskred er en konstant trussel i 
mange deler av våre land og er den naturfaren som tar flest menneskeliv i 
Norge. Snøskred truer også veg, jernbane og bebyggelse. Flere av våre 
innbyggere forulykker i skred i utlandet. 
 
Sammenlignbare land, som for eksempel New Zealand, Frankerike, Sveits, 
Østrike, Canada og USA, har operative snøskredvarslingstjenester etter 
internasjonal standard. Dette er en viktig del av landenes samfunnsikkerhet. 
Dette har manglet i Sverige og Norge. På tross av at ulykkesstatistikken 
aldri har vært tristere. På tross av at bruken av bratt terreng er øker. 
 
Begge landene har de siste tre årene gjort store fremskritt ved å utvikle 
nasjonale tjenester for snøskredvarsling. Det er viktig at staten tar ansvar for 
dette og at det utvikles etter internasjonalt regler og standarder. På dette vis 
kan vi effektivt redde liv. 
 
Det har de siste tre årene vært et godt svensk-norskt samarbeid. Vi deler de 
samme skredproblemene og fjellene. Våre innbyggere besøker hverandres 
land og utsett for den samme skredproblematikken. Skuterturister fra Norge 
til Sverige, skiturister fra Sverige til Norge og så videre. 
Skredproblematikken er også viktig for nabolandenes forsvar. 
 
Skredvarsling setter fokus på skredproblemet, gir innbyggerne et redskap 
for å bedre bedømme farene og gjøre gode vegvalg. Skredvarslingen 
inspirer våre innbyggere, som er relativt skredkunnskapsfattige, til å lære 
mer og bli flinkere til å gjøre sikre valg. 
 
Det har fra norsk side vært inspirerende å ha samarbeid med det svenske 
prosjektet, et samarbeid preget av åpenhet, kunnskapsdeling og samkjøring. 
Et eksempel på dette er regobs.no samt varsom.no, som er et felles system 
for feltobservasjoner som brukes i begge land. 
 
 
Oslo den 24 september 2012 
 
Rune Engeset 
Seksjonsjef i NVE og leder av Snøskredvarslingen i Norge ¨ 
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Inledning 
 
I vår svenska fjällvärld hänförs besökare över vidderna, fjälltopparna, 
stillheten och det storslagna. Här finns markerade leder, rastskydd, 
hjälptelefoner, utbildade guider och mängder med annan relevant 
information. Det finns således goda förutsättningar för en trygg fjällvistelse. 
Det är dock upp till besökaren att vara väl förberedd, bedöma risker och 
anpassa sina fjällturer efter förmåga och erfarenhet. 
 
I fjällsäkerhetsarbetet är de bäst använda och mest kostnadseffektiva 
resurserna de som förhindrar en olycka. De främsta riskgrupperna i Sverige 
är det rörliga friluftslivet som själva väljer var och hur de ska färdas. I 
slutänden är det till stor del människors egna förkunskaper, attityder och 
beslut som styr hur stora risker de tar när de utsätter sig för fjällens faror och 
utmaningar. 
 
Vintern 2012 utfärdades för första gången i Sverige lavinprognoser för hela 
den svenska fjällkedjan. Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd har varit 
initiativtagare och Naturvårdsverket huvudman för projektet som har 
genomförts i nära samarbete med SMHI. Projektet är till sin karaktär 
banbrytande inom det svenska fjällsäkerhetsarbetet då lavinprognoser i 
denna omfattning aldrig har publicerats tidigare i Sverige. 
 
Genom att tala om lavinfara utifrån faktiska förhållanden kan vi höja 
kunskapen om fenomenet och hjälpa människor att färdas säkrare i 
lavinterräng. Lavinprognoser är självklart i sig själva inget skydd mot 
lavinolyckor. Förhindra olyckor kan inte vi göra - bara utbilda och 
informera. Det vi vill uppnå är att hjälpa människor att själva hitta ett tryggt 
sätt att vistas i fjällen. 
 
I den här rapporten redovisar och utvärderar vi vinterns arbete och 
undersöker hur lavinprognoserna skulle kunna utvecklas i framtiden. 
 
Vi tackar särskilt Petter Palmgren som arbetat som lavinprognosmakare, 
Stefan Mårtensson vid Luleå Tekniska Universitet som bidragit med 
expertkunskaper samt Mats Johansson med personal vid SMHI som 
utarbetat den meteorologiska bedömningen inför varje lavinprognos. 
 
Stockholm den 5 december 2012 
 
Eva Thörnelöf 
Ordförande för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd 
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Sammanfattning 
 
I denna rapport presenteras en utvärdering av ett tvåårigt utvecklingsprojekt 
med det övergripande syftet att klarlägga förutsättningarna för att etablera 
en kostnadseffektiv, långsiktig och hållbar lavinprognostjänst för hela 
svenska fjällkedjan baserad på internationella riktlinjer och samarbeten. 
 
Målet med utvärderingen var att svara på hur utvecklingsprojektets tre 
huvuduppgifter har genomförts. Huvuduppgifterna var följande: 
1. Utveckla regionala lavinprognoser för svenska fjällkedjan 
2. Utveckla kommunikation av lavinprognoser till användare 
3. Utveckla internationella samarbeten 
 
Utvärderingen har genomförts av projektgruppen som en formativ 
utvärdering. Arbetet har innefattat formaliserade utvärderingsmöten, 
metodstudier, deltagande på forskningskonferenser, sammanställning och 
analys av utfört arbete, interna och externa intervjuer samt jämförelser med 
internationell forskning och beprövad erfarenhet. Rapporten har dessutom 
remitterats till alla organisationer i Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd som 
en avslutande kvalitetskontroll. 
 
Resultatet av utvärderingen har påvisat att utvecklingsprojektet haft en hög 
måluppfyllelse. I rapporten redovisas en kvalitetssäkrad metod för att 
producera trovärdiga och tydligt kommunicerade lavinprognoser baserade 
på internationella riktlinjer och samarbeten. Rapporten understryker att det 
både är möjligt och relevant med lavinprognoser för hela den svenska 
fjällkedjan. 
 
Utvärderingen visar också att kvaliteten på lavinprognoserna varit hög och 
med stor sannolikhet speglat den verkliga lavinfaran under 
prognosperioderna. Rapporten belyser också det stora intresse från 
allmänhet, samhälle och media som finns kring lavinsäkerhet. Dessutom 
visas att utvecklingsprojektets lavinprognoser varit kostnadseffektiva i 
internationell jämförelse. 
 
Av utvärderingsprojektet har två slutsatser dragits. Dels att det är i högsta 
grad relevant och samhällsekonomiskt försvarbart med lavinprognoser med 
syfte att varna och utbilda allmänheten i lavinsäkerhet. Dels att 
myndighetsansvaret behöver läggas fast för att säkra en stabil och långsiktig 
lavinprognostjänst.
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Summary 
 
 
This report describes an evaluation of a two-year development project with 
the overall aim to clarify the conditions for establishing a cost-effective, 
long-term and sustainable avalanche forecasting service for the entire  
Swedish mountains based on international guidelines and collaborations. 
 
The goal of the evaluation was to answer whether and how the development 
project three main tasks had been completed. The main tasks were: 
1. Develop regional avalanche forecasts for the Swedish mountains 
2. Develop communication of avalanche forecasts to end-users 
3. Develop international collaborations 
 
The project team has used a formative method to conduct the evaluation. 
This work has included formal evaluation meetings, methodological studies, 
participation in research conferences, compilation and analysis of existing 
work, internal and external interviews and comparisons with international 
research and experience. The report has also been submitted to all 
organizations in the Swedish Environmental Protection Agency's Mountain 
Safety Council as a final quality control. 
 
The results of the evaluation shows that the development project has had a 
high task completion. This report presents a quality-assured method to 
produce credible and clearly communicated avalanche forecasts based on 
international guidelines and collaborations. The report stresses that it is both 
possible and relevant with governmental avalanche forecasts for the whole 
of the Swedish mountains. 
 
The evaluation has also found that the quality of avalanche forecasts was 
high and most likely has reflect the actual avalanche danger during the 
forecast periods. The report also highlights the great interest from the 
public, community and media in avalanche safety. Moreover, it is shown 
that the development project's avalanche forecasts has been costeffective in 
an international comparison. 
 
In the evaluation project, two important conclusions were drawn. First, it is 
highly relevant and economically viable with avalanche forecasting in order 
to alert and educate the public in avalanche safety.  Second, it must be 
decided which authority should be responsible, to be able to established a 
long term avalanche forecasting service.  
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1. Varför lavinprognoser? 
1.1 Bakgrund och historik 
 
Varje vinter skadas och omkommer svenskar i laviner. De allra flesta av 
dessa lavinolyckor drabbar människor som på fritiden söker sig till brant 
fjäll- och bergsterräng. Ser man till de senaste tio årens statistik förolyckas i 
genomsnitt två till tre svenskar per år i laviner. Orsaken till lavinolyckor kan 
nästan alltid härledas till den drabbades eget beteende. 
 
I trafiksäkerhetssammanhang värderar man ofta ett människoliv med ett 
värde, VSL (Value Saved Life), för att belysa de samhällsekonomiska 
kostnaderna av bristande säkerhet. VSL är ett mått på nyttoförlusten i 
samhället på grund av förlusten av ett liv.  
 
Med ett sådant resonemang som tyvärr understryks av det faktum att 
medelåldern på de förolyckade bara är cirka 32 år, skulle de svenska 
lavinolyckorna motsvara mellan uppskattningsvis 50 och 75 miljoner SEK 
per år i nyttoförlust för samhället. 
 
I lavinsäkerhetsarbetet är de bäst använda och mest kostnadseffektiva 
resurserna de som förhindrar en olycka. De främsta riskgrupperna i Sverige 
finns i det rörliga friluftslivet.  
 
Det är människor som själva väljer var och hur de ska färdas och därför är 
det i slutändan till stor del människors egna attityder och beslut som styr hur 
stora faror de utsätter sig för. 
 
Ett viktigt sätt att förändra människors attityder och handlande är 
information och utbildning. Redan i mitten av 1942 bildades den svenska 
Lavinkommittén med syfte att informera och utbilda fjällbesökare om 
lavinsäkerhet (se bild 1). 
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Bild 1: Lavinkommittén (1950) Laviner. 
 

Frågan om en svensk lavinprognostjänst har utretts i omgångar. 1959 
föreslår SMHI i samband med rapporten "Samband mellan väderlek och 
lavinförekomst i svenska fjäll.", hur en svensk lavinprognostjänst skulle 
kunna organiseras (se bild 2).    Under åren 2007-2010 gjorde även 
meteorologen Håkan Hultberg på SMHI försök med datorsimulerade 
lavinprognoser baserade på nederbörd, snötäcke och vindtransport.) 
 

 
Bild 2: SMHI (1959)  
Samband mellan väderlek och  
lavinförekomst i svenska fjäll. 
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30 år senare 1988, kommer Naturvårdsverkets rapport 3500 "Lavinprogno-
ser i Sverige" där möjligheterna till svenska lavinprognoser noggrant utreds.  
Rapporten innehåller utförliga förslag samt kostnadsberäkningar för hur en 
sådan tjänst skulle kunna se ut (se bild 3).  
  

 
Bild 3: Naturvårdsverket (1988)  
Lavinprognoser i Sverige. 

 
Även om Sverige var tidigt ute med lavininformation är Sverige i dag ett av 
få västerländska bergsländer utan en stadigvarande lavinprognostjänst. Sett 
till våra grannländer har Island (Veðurstofa Islands), Norge (Norsk Vann- 
och Energidirektorat) och Finland (Finska Meteorologiska Institutet /  
Ilmatieteen laitos) alla operationella lavinprognostjänster. 
 
Svenska skidanläggningar via organisationen SLAO (Sveriges Liftanlägg-
ningars Organisation) har nationellt sedan 1997 utfärdat bedömningar av 
nuvarande lavinfara för området närmast kring liftar och pister. SLAO:s 
lavinfaror har nått stort genomslag i media och bland allmänhet, men ska 
inte förväxlas med lavinprognoser. Bedömningen gäller ett mycket litet 
område och  är bedömning av nuläget. De saknar dessutom den pedagogiska 
dimensionen hos en prognos. 
 
Den svenska fjällkedjan och det svenska rörliga friluftslivet är också en del i 
ett större sammanhang. De svenska fjällen är ett populärt resmål för ut-
ländska turister, och svenskarna söker sig utomlands till andra bergsdesti-
nationer. 
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Det som förut var nationella frågor är nu internationella och de olika bergs-
länderna samarbetar i olika organ. Organisationer som ICAR-CISA (Inter-
national Commission for Alpine Rescue) och European Avalanche Warning 
Services (EAWS) samt konferenser som ISSW (International Snow Science 
Workshop) har alla bidragit till kunskapsutbyte och samordning. Sverige är 
medlemmar i alla dessa och representeras av olika organisationer och myn-
digheter. 
 
Internationaliseringen märks även på andra områden. Sedan den 1997 är 
Sverige, via svenska bergsguideorganisationen (SBO), fullvärdiga med-
lemmar i UIAGM/IFMGA (Union Internationale des Associations de Gui-
des de Montagne/International Federation of Mountain Guides Association).  
 
Svenska försvarsmakten har i allt större omfattning fått internationella upp-
drag och i dag finns det internationella bergsplutoner och sedan slutet av 
1990-talet även internationella militära bergsguider. Försvarsmakten utfär-
dar regelbundet egna lavinprognoser vid övningar och insatser, i Sverige 
och utomlands. 
 
 
1.2 Lavinprognoser 
 
Målet med lavinprognoser på kort sikt är att hämta in, sprida och publicera 
information om aktuella förhållanden så att människor kan undvika onödiga 
faror. På längre sikt är målet även folkbildande. Genom att tala om lavinfara 
utifrån faktiska förhållanden kan lavinprognoser höja kunskapen om feno-
menet och hjälpa människor att färdas säkrare i lavinterräng. 
 
Lavinprognoser är självklart i sig själva inget skydd mot lavinolyckor. För-
hindra olyckor kan inte lavinprognoser göra, det kan bara brukarna själva 
göra. Det lavinprognoserna vill uppnå är att hjälpa människor att själva hitta 
ett tryggt sätt att vistas i fjällen och i bergen.  
 
Lavinkunskap kan handla om generell kunskap om hur man bör bete sig på 
branta fjäll och berg på vintern, men också om att förstå att anpassa sig till 
att förhållandena skiftar. Beteenden som är oproblematiska vid ett tillfälle 
kan vara livsfarliga nästa gång man kommer tillbaka.  
 
På samma sätt som människor sänker hastigheten eller låter bilen stå när det 
är halka, är förhoppningen att de anpassar sitt beteende efter förutsättning-
arna i fjällterräng. Att göra lavinprognoser och bedömningar av lavinfara 
handlar om att berätta om förhållandena just nu och berätta vilka platser 
man bör se upp med och ge allmänna råd om beteenden.  
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En stor andel av de svenskar som förolyckats i laviner under senare år har 
gjort det utomlands, och svenskar är överrepresenterade vid lavinolyckor i 
Alperna. Svenskar är alltså "lavinfarligare" än den ”genomsnittlige” skidtu-
risten. En av orsakerna kan vara att många är ovana att söka information om 
lavinförhållanden och att ta hänsyn till dem. För att göra en liknelse med 
bilkörning, de kör på samma sätt oavsett om det är sommar eller vinter och 
dålig sikt och snömodd. 
 
Kanske kan man tycka att det bör räcka att generellt varna för att uppehålla 
sig i brant, snörik fjällterräng. Den strategin fungerar dåligt på stora mål-
grupper och kan rentav vara avtrubbande i längden. I verkligheten krävs 
särskilda omständigheter för att det ska gå laviner, och laviner är snarare 
undantaget än regeln. Att endast använda generella varningar riskerar att 
sänka trovärdigheten och nyttan av all lavininformation. Det blir som att 
varna för halka året runt. Kvalificerade lavinbedömningar och information 
kan förebygga olyckor, både i Sverige och utomlands.  
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2. Mål och syfte med projektet 
 
Mål och syfte med lavinprognosprojektet formuleras som följer i projektbe-
skrivningen:  

Det övergripande syftet är att klarlägga förutsätt-
ningarna för att etablera en kostnadseffektiv, lång-
siktig och hållbar lavinprognostjänst för hela 
svenska fjällkedjan baserad på internationella rikt-
linjer och samarbeten. 

 
 
2.1 Ingående delmål 
 
Projektet hade ett antal delmål. De var som följer: 

1. Utveckla regionala lavinprognoser för svenska fjällkedjan 
2. Utveckla kommunikationen av lavinprognoserna till användarna 
3. Utveckla internationella samarbeten 
4. Utveckla snösimuleringsmodeller 

 
Målen har i stort sett prioriterats i ordningsföljd under projektets gång. Det 
gör att den mesta energin och resurserna har lagts på att utveckla prognoser-
na, medan mycket lite kraft har lagts på mål 4. Utveckla snösimuleringsmo-
deller. 
 
Denna rapport redovisar arbetet med mål 1, 2 och 3 samt metoden för att 
framställa lavinprognoserna och hur de kommunicerats till allmänheten. 
 
 
2.2 Resursåtgång i projektet 
 
I lavinprognosprojektet budgeterades ursprungligen cirka 680 000 kr vid 
Naturvårdsverket för att finansiera projektets direkta kostnader. Dessa kost-
nader innefattade ersättningar till en lavinexpert, tre områdesansvariga la-
vintekniker, en mobil lavintekniker, övriga observatörer samt till en lavin-
konsult som jobbat som referensperson/stöd till lavinexperten. 
 
Naturvårdsverket har vidare tillhandahållit telefon för lavinexperten, ingå-
ende resekostnader samt webbstöd för publiceringen av lavinprognoserna. 
Utveckling av webbstödet har kostat cirka 80 000 kr att utveckla via konsul-
ten Logica.  
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6535 
Lavinprognoser för svenska fjällen 

 

 

 18

Internt har Naturvårdsverket genom Per-Olov Wikberg, samordnare vid 
Fjällsäkerhetsrådet, tidsredovisat cirka 250 timmar vilket i sak har omfattat 
stöd till utveckling av webb, mediakontakter, internationell samverkan med 
mera. 
 
SMHI har tillhandahållit kontorsplats och resurser i form av meteorologisk 
kompetens med mera. Den totala omfattningen av detta stöd kan uppskattas 
till cirka 70 000 kr  
 
De totala kostnaderna för projektet under vintern 2012 inkl. förberedelser 
har uppskattningsvis uppgått till ca 900 000 kr. 
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3 Delmål 1 – Utveckla regionala 
lavinprognoser för svenska fjäll-
kedjan 
 
Under projektets första vinter, 2011, publicerade Naturvårdsverkets Fjäll-
säkerhetsråd lavinprognoser som ett pilotprojekt i tre mindre områden. Un-
der den andra vintern, 2012, utökades lavinprognoserna till att täcka hela 
svenska fjällkedjan. En annan stor förändring från föregående år var SMHI:s 
aktiva bidrag med meteorologisk kompetens och att produktionen placera-
des rent fysiskt på SMHI i Norrköping. Det viktigaste målet under vintern 
2012 har därför varit att utveckla metoder för att producera, publicera och 
utvärdera lavinprognoser för hela svenska fjällkedjan. 
 
 
3.1 Prognosernas omfattning 
 
Lavinprognoserna under 2012 har publicerats varje torsdag eftermiddag 
med start den 9 februari. Den sista prognosdagen var den 6 maj. Bedöm-
ningarna har varit giltiga för perioden fredag till söndag. Inga bedömningar 
av lavinfaran har publicerats för övriga veckodagar. Bedömningar har gjorts 
för var och ett av SMHIs fjällväderdistrikt, totalt 21 olika fjällområden (se 
bilaga A). 
 
Alla distrikt har inte fått en bedömning varje veckoslut. För att göra en pålit-
lig och säker lavinprognos behövs många gånger lokal information om snö-
förhållanden. Allt fler distrikt infogades i bedömningarna varefter observa-
tioner från olika delar av fjällkedjan kom in. Allt som allt gjordes drygt 600 
enskilda bedömningar av lavinfaran under vintern.  
 
 
3.2 Presentationen av lavinprognoserna 
 
Den främsta kanalen för att nå ut med lavininformationen har varit genom 
fjällsäkerhetsrådets webbplats. Sidan har haft cirka 15 000 unika besökare, 
men ännu fler har säkert hört om lavinprognoser genom nyhetsmedia. Pro-
jektet har fått över 500 publiceringar i regional och nationell media, tidning-
ar, radio och TV (se bilaga B). I SVT Morgon intervjuades både projektets 
samordnare och lavinprognosmakare vilket gav stort genomslag. Även sär-
skilda informationsmöten har hållits med SVT:s och TV4:s meteorologer. 
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3.2.1 Innehållet i lavinprognosen 
 
I Sverige finns ingen tidigare tradition av att presentera lavinprognoser. Det 
kan innebära en extra utmaning för både dem som ska läsa som dem som 
ska bidra till prognoserna då det inte finns en väl rotad terminologi och 
kanske inte heller ett gemensamt sätt att se på laviner.  
 
Men det finns också fördelar med den korta historiken. Det gör att vi direkt 
kan lära oss av och ta efter de länder som kommit längst inom området och 
vi behöver inte ta hänsyn till tidigare traditioner.  
 
Den främsta förebilden och samarbetspartnern för hur lavininformationen 
presenteras för allmänheten har varit Parcs Canada, vilka utfärdar lavinpro-
gnoser för nationalparkerna i Kanada. Till grund för deras modell ligger den 
kanske största genomlysningen som gjorts internationellt inom den del av 
den akademiska världen som arbetar med lavinfrågor och dess kommunikat-
ion. 
 
Lavinprognoser presenteras dock på liknande sätt i många länder och i 
Europa finns en organisation som samlar alla länder i Europa som publicerar 
lavinprognoser, European Avalanche Warning Services (EAWS), se även 
www.avalanches.org. 
 
Andra viktiga referenser har varit amerikanska Utah Avalanche Center, SLF 
i Schweiz, MeteoFrance i Frankrike och de norska lavinprognoserna som 
administreras av Norsk Vann- och Energidirektorat (NVE) i samarbete med 
NGI och Meteorologiskt Institutt. Det svenska projektet har etablerat en 
ömsesidig samverkan med den norska motsvarigheten.  
 
Planen inför säsongen var att publicera prognoserna med hjälp av en pro-
gramvara som heter AvalX. Den är utvecklad av Parcs Canada och är ett 
integrerat system för informationsinsamling, beslutsstöd samt publicering. I 
AvalX publiceras lavinprognoserna i en given form, med given grafik och 
layout.  
 
En preliminär överenskommelse om att nyttja Avalx erhölls med Parcs Ca-
nada, men den formella licensskrivningen drog ut på tiden. Istället utveckla-
des en egen webbmodul vilken integrerades med webbplatsen vid Natur-
vårdsverkets Fjällsäkerhetsråd. Strukturen för hur informationen presente-
ras, fördelningen mellan text och grafik med mera var dock mycket lik Parcs 
Canadas modell (se figur 1 och bilaga C). 
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Figur 1: Lavinprognoserna såsom de presenterats för brukarna. Enskilda 
bedömningar gjordes för var och ett av de 21 prognosområdena. 
(källa: Fjällsäkerhetsrådets webbplats) 
 
En av de stora utmaningarna med kommunikation om faror är att både nå 
människor med mycket liten förkunskap och de som kan en hel del i ämnet. 
Väljer man en alltför avancerad presentation så riskerar man att prata över 
huvudet på en stor del av allmänheten. Om man däremot förenklar alltför 
mycket finns risken att informationen inte är tillräckligt relevant för vana 
användare.  
 
Ambitionen har varit att kommunikationen ska vara relevant för människor 
med olika förkunskaper men också att människor med tiden ska lära sig att 
läsa och förstå även den fördjupade informationen. 
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Parcs Canadas modell utgår från tanken att den enklaste informationen ska 
vara den tydligaste och den som man ser först. Därefter ska den som vill 
kunna fördjupa sig för att kunna få mer kvalificerad information. 
 

3.2.2 Budskapet i prognoserna 

 
Först, det finns inget egenvärde i att förutse laviner. Värdet uppstår när pro-
gnosen kommer till användning. Det är bara brukarna själva som kan för-
hindra lavinolyckor och en lyckad prognos är en sådan som hjälper männi-
skor att fatta sunda beslut och hålla risken på en rimlig nivå.  
 
Prognoserna ska vara ett beslutsstöd som kan nyttjas för stunden av de som 
är på väg ut i terräng där det går laviner. Men prognoserna har också en 
pedagogisk mening som är tänkt att hjälpa längre. Förhoppningen är att 
bygga upp kunskap och medvetenhet om fenomenet laviner och hur man 
anpassar sin vistelse i bergen efter de förhållanden som råder. 
Prognoserna ska svara på ett antal frågor som människor ställer sig - eller 
borde ställa sig – innan de ger sig ut på platser där det går laviner.  
Till exempel; Hur farligt är det? Var och när finns de största riskerna och 
hur bör man bete sig för att minska riskerna?  
 
För att göra det används den internationella skalan för lavinfara, grafik och 
korta texter, se figur 2. 
 
3.2.3 Den internationella lavinskalan 

 
Det vanligaste sättet att kommunicera lavinfara är att använda lavinskalan, 
en gradering av faran mellan 1 och 5. Det finns tydliga för- och nackdelarna 
med att prata om lavinfara som steg på en skala, och det har varit ett dis-
kussionsämne under lång tid. 

Figur 2: Den internationella lavinskalan i svensk översättning i den 
form som användes under utvecklingsprojektet. (källa: Fjällsäker-
hetsrådets webbplats) 
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Graderingen är ett enkelt och kortfattat sätt att kommunicera, men det är inte 
lika uppenbart hur människor ska använda den informationen de får.  
 
Skalan som används i prognoserna är en översättning av den senaste vers-
ionen av den nordamerikanska skalan för lavinfara. Skalan är internationell, 
men formuleringarna som definierar de olika nivåerna kan skilja sig något 
mellan olika länder. 
 
Lavinfaran är en sammanvägning av frekvens och storlek på förväntade 
laviner. Det kan vara viktigt att påpeka att det egentligen inte är en värde-
ring av riskerna för lavinolyckor. Riskerna för att människor ska hamna i en 
lavin beror allra främst på deras egna val och beteenden. Därför är inte la-
vinolyckor vanligast när snön är som mest instabil, eftersom det nästan all-
tid innebär att vädret inte inbjuder till att vistas på fjället eller i bergen. 
Många människor är också mer försiktiga när tecknen på lavinfara är tyd-
liga, vilket också är syftet med lavininformationen.  
  
En olycka vid något av de lägre stegen på skalan innebär inte per automatik 
att bedömningen varit felaktig. Om kopplingen mellan hur vi graderar lavin-
fara och människor beter sig skulle fungera perfekt skulle lavinolyckor vara 
mycket sällsynta och exakt lika vanliga vid alla fem nivåer.  
 
Skalans mycket förenklade sätt att berätta om lavinfaran gör att budskapet 
kan vara svårt att använda. Om man exempelvis gör bedömningen att idag 
är det 2. Måttlig lavinfara, är det å ena sidan lätt att presentera. Men inform-
ationen är svår att använda i praktiken för en skid- eller skoteråkare. Det 
säger helt enkelt ganska lite om var man kan åka och inte åka en dag som 
denna. Det är anledningen till att lavinprognoserna inte endast publicerar en 
gradering, utan också beskriver lavinfaran mer detaljerat.   
 
3.2.4 Beskrivning av lavinkaraktärer 
 
I prognoserna presenteras först lavinfaran, därefter redogörs för vad som 
ligger bakom den. Den första frågan som besvaras är "Vilken är största faran 
just nu?".  
 
Under rubriken lavinkaraktär beskrivs vilken typ av laviner som anses mest 
aktuella och vad man framförallt bör vara observant på. I engelskspråkiga 
prognoser används ibland ”Primary Concerns” som rubrik för den informat-
ionen. I princip är det en indelning av laviner utifrån orsakerna till dem, men 
det finns också en koppling till var farorna finns och också till hur man kan 
bete sig för att minska sin egen risk. 
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För att ge några exempel på hur lavinkaraktären används, prognosmakaren 
kan ha identifierat rimfrosten som begravdes för en månad som den största 
faran just nu. Den lurar lagom djupt i snötäcket och finns framförallt i de 
mindre vindutsatta områdena vid trädgräns. Den typen av laviner kommer 
att få rubriken "Begravda svaga lager". Det är signal att det finns svagheter i 
snön som kan orsaka laviner trots att väderförutsättningarna för stunden inte 
tyder på lavinfara.  
 
Eller så är den största faran de senaste dagarnas drevsnö på branta ostslutt-
ningar. Det ger rubriken "Drevsnö". Vana och observanta människor kan 
enkelt själva se var på fjället drevsnön har lagt sig och relativt enkelt hantera 
sin egen risk. 

 
Figur 3: Lavinkaraktären är ett sätt att lyfta fram de tydligaste farorna på 
fjället för stunden. (källa: Fjällsäkerhetsrådets webbplats) 
 
Under varje lavinkaraktär beskrivs sedan var de förväntas finnas på fjället, 
hur stora de kan bli och hur sannolika de är. Tanken är att göra det möjligt 
för människor att själva identifiera faran på fjället och ge ledtrådar till vad 
man bör vara extra observant på för tillfället. 
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De lavinkaraktärer som använts är en direkt översättning av lavinkaraktärer 
som används i Nordamerika. Liknande klassificeringar används i Europa. 
 

Drevsnö - Windslab 
Nysnö - Stormsnow 
Begravda svaga lager - Persistent Weak Layers 
Våta laviner - Wet Avalanches  
Hängdrivor – Cornices 
 

3.2.5 Var på fjället finns farorna? 
 
Snöförhållandena varierar lokalt på ett fjäll. Det tydligaste exemplet är när 
snön flyttas av hårda vindar. Snötäcket minskar på vindsidorna av fjället och 
ökar på läsidorna. Solinstrålningen är ett annat vanligt exempel. 
 
Det är väldigt vanligt att man kan peka ut i vilka väderstreck som lavinfaran 
kommer att vara störst, vid ett givet tillfälle. Lavinprognoserna beskriver 
detta med grafik och ofta även i korta texter. 
 
Snöförhållandena i fjäll- och bergsområden kommer också att skifta med 
höjden över havet. Snötäcket i skogen är inte särskilt likt det på kalfjället. I 
många länder gör man enskilda bedömningar för olika höjdnivåer; högalpin 
terräng, terrängen runt trädgräns och terrängen under trädgränsen. Andra 
skriver ut höjden över havet.  
 
I de svenska lavinprognoserna är fjället uppdelat i två höjdnivåer; kalfjället 
och trädgränsen. Vad som menas med kalfjället är troligen självklart för de 
flesta, medan begreppet trädgränsen är mer luddigt. Underförstått har lavin-
prognoserna använt begreppet som ”från där det börjar växa träd och nedåt”.  
 
3.2.6 Storlek och sannolikhet 
 
I och med att lavinprognoserna pekar ut vilken typ av laviner som förväntas, 
görs också en bedömning av hur stora den här typen av laviner kan bli och 
hur sannolika de är. Skalan har varit i tre steg, små, stora och mycket stora. 
Läsarna har inte kunnat se vad vi menar med små eller stora laviner, det har 
inte definierats på sidan. 
 
3.3 Lavinprognosområden 
 
Lavinprognoser har utfärdats för 21 enskilda fjällområden. Den indelning 
som har använts är SMHI:s indelning i fjällväderdistrikt. Det är något för-
enklat 10 områden från norr till söder som sedan delats i ett västligt och ett 
östligt område (se figur 4). 
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Fjällväderdistrikten valdes som indelning av flera skäl. För det första finns 
det fördelar för läsarna att använda en redan etablerad indelning. För det 
andra gick det att utnyttja det arbete som SMHI redan gjort för att definiera 
fjällväderområden. Finns det regelbundna skillnader i väder mellan olika 
områden, kommer det också att resultera i olika förhållanden i snötäcket. 
 
Under projektets första år, 2011, publicerades lavinprognoser för tre mindre 
fjällområden; Abisko/Riksgränsen, Hemavan och Åre/Sylarna. Erfarenhet-
erna från vintern 2011 var att de viktigaste faktorerna för lavinprognoserna 
snarare är av regional karaktär än beroende av lokala variationer och att 
prognosområdena därför kunde göras större. 
 
Både teori och empiri låg till grund för att öka områdenas storlek till pro-
jektets andra år, vintern 2012. De mönster som orsaker laviner är ofta stor-
skaliga. De viktigaste väderfaktorerna påverkar oftast ett stort område. Det 
gäller exempelvis vindriktningar, nederbördsområden, varma och kalla 
luftmassor. Lavinprognoser för stora områden är inget ovanligt i världen. De 
har gjorts framgångsrikt sedan lång tid tillbaka. 
 

 
Figur 4: Indelning av svenska fjällkedjan i  
lavinprognosområden (källa: SMHI:s webbplats) 

 
Ytterligare ett års erfarenhet stärker slutsatsen att de internationella  
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erfarenheterna är giltiga även i den Skandinaviska fjällkedjan - det går att 
beskriva lavinfaran generellt över stora områden.  
Undersöker man endast ett enskilt fjäll kan det vara svårt att ta till sig. Det 
är lätt att notera att snötäcket på ex västsidan av fjället inte liknar det på 
ostsidan. Men vidgar man perspektivet och jämför liknande terräng på olika 
platser ser man att de mönster som beskrivs i lavinprognoserna är giltiga på 
regional nivå. Det är också skälet till att lavinprognoserna alltid anger var i 
terrängen lavinfaran är störst.  
 
 
3.3.1 Förslag till reviderade områden inför framtiden 
 
Inför framtiden bör antalet områden minskas ytterligare, till högst 5 till 10 
områden. Förslaget är att använda SMHI:s varningsdistrikt. Möjligen kan de 
största distrikten, Norra Lappland och Jämtland delas i två. Det finns en rad 
praktiska argument för det, men också några nackdelar. En viktig utgångs-
punkt är att det egentligen främst är en fråga om hur man bäst kommunice-
rar med läsarna. 
 
För det första minskar risken för sammanblandning med SLAO:s bedöm-
ningar av lavinfara på skidorterna. Dessa mått på lokal lavinfara används 
idag och sedan länge, felaktigt, som ett mått på lavinfaran i ett helt område. 
Det är ett mått som kan vara helt missvisande och som kan bero på i vilket 
väderstreck en anläggning har sina backar eller hur högt på fjället som lif-
tarna är öppna. I skidanläggningarna görs som bekant också endast en nulä-
gesbedömning. Med större områden blir det troligen tydligare i kommuni-
kationen vad som är generell lavinfara i ett helt område och vad som är la-
vinfaran nära liften. Det blir också enklare för människor att förstå att de 
bedömningarna kan skilja sig, utan att för den sakens skull någon av dem är 
felaktiga. 
 
Det andra skälet är arbetsbörda. Det är alltför tidskrävande att administrera 
21 områden med de system för insamling, hantering och analys av informat-
ion som används idag. Många moment i produktionen behöver upprepas för 
vart och ett av de 21 områdena. 
 
För det tredje, i dagsläget är varken nätet av observatörer, av väderstationer 
eller upplösningen på väderprognoserna sådan att 21 områden kan motive-
ras. För att betona denna ”falska noggrannhet” var lavinprognoserna i år 
mycket tydliga med att kommunicera när det saknades eller fanns för få 
observationer från vissa områden. Om människor ska ta åt sig av informat-
ion, är det förstås önskvärt att slippa betona osäkerheterna. 
 
En av fördelarna med att behålla ett stort antal prognosområden är att det 
innebär en bättre service till läsarna. De är i regel inte intresserade av lavin-
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faran generellt i området, utan  just på platsen de befinner sig. Små områden 
medför även att prognoserna känns mer anpassade just för platsen där läsar-
na är (jämför med zoombarheten i punktprognoser för väder).  
 
En annan aspekt är att vi i Sverige har en lång tradition av att se lavinfara 
som något mycket lokalt. Det är inte så konstigt, eftersom det inte har fun-
nits något system för att samla in och utbyta snö-, väder- och lavininformat-
ion. Men det gör att även människor som har lång erfarenhet av laviner kan 
behöva övertygas om att mönstren är betydligt större än vad de tidigare varit 
medvetna om. 
 
Med mindre områden kan lavinprognoserna formuleras tydligare och med 
bättre precision på de platser där vi har mest observationer. I de mindre om-
rådena kan vi också ta större hänsyn till hur terrängen ser ut just där. Är man 
i ett område med lågfjäll behöver man till exempel inte bekymra sig om vad 
som händer i den högsta terrängen.  
 
Prognoserna kommer oavsett storlek på områden troligen att vara så detalje-
rade de kan vara. Det händer ofta att lavinprognoserna kan förutse skillnader 
inom ett område. För att ta ett vanligt exempel att den mesta nederbörden 
faller i västra fjällen. Vi kan välja att förmedla det genom att ha två progno-
sområden eller genom att beskriva detta i prognoserna.  
 
Sammanfattningsvis överväger de praktiska fördelarna med färre och större 
områden och på kort sikt är det en förutsättning för att utöka frekvensen av 
prognoserna. Förbättringar av systemen för insamling och hantering av in-
formation kan eventuellt göra det möjligt med fler områden i framtiden. 
 
3.4 Metodbeskrivning - produktion av 
lavinprognoser 
 
3.4.1 Metodiken i teorin 
 
Att göra lavinprognoser går enkelt uttryck ut på att på att hitta och peka ut 
platser där snön har en instabil struktur, det vill säga där det kan gå laviner. 
Flaklaviner uppstår när hårdare snöflak ligger ovanpå svagare snö. Pro-
gnosmakarens uppgift blir då rent konkret att bland annat att beskriva var de 
svaga skikten finns, var flaken finns, hur mycket ytterligare belastning de tål 
och vilka nya svaga skikt och flakkombinationer som kan skapas den närm-
aste tiden.  
 
För att svara på de här frågorna och sammanställa en lavinprognos måste 
olika former av information hanteras och värderas. Det kan göras med olika 
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typer av information och av tradition brukar man dela in data i tre klasser 
utifrån hur direkt de påvisar stabiliteten i snötäcket.  
 
Den här sammanvägningen mellan olika typer av data görs i stort sett i alla 
bedömningar av lavinfara. Det som främst sätter ramarna är i praktiken vil-
ken typ av information man har tillgång till. 
 

 
Figur 5: En översiktlig bild av hur lavinprognoser produceras.   
Observationer av lavinaktivitet, snötäcket och vädret vägs samman till en 
analys av nuläget.  Väderprognosen för de närmaste dagarna läggs till och 
en ny analys görs av hur vädret på verkar snötäcket och lavinfaran. Nästa 
prognos utgår från den förra, men kompletteras med nya observationer. 
 
Klass 1-information är direkta bevis på instabil snö, till exempel laviner. 
Den typen av information väger ofta allra tyngst i bedömningen av nuläget. 
Observationerna kräver vanligen att man har människor på plats, men har 
fördelen att de oftast inte behöver ha alltför specialiserade kunskaper. I pro-
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jektet har lavinrapporter kommit både från lavintekniker under kontrakt och 
ideella observatörer. 
 
Klass 2-information är information om snötäcket som indirekt kan användas 
för att bedöma stabiliteten i snön. Till exempel förekomsten av svaga lager, 
temperaturer, snödistribution. Även denna information samlas i de flesta fall 
manuellt och kräver större kunskaper både hos den som samlar in data och 
den som ska använda den. Klass 2-information har framförallt kommit från 
avlönade lavintekniker. Till viss del även från frivilliga observatörer, men 
då oftast genom att prognosmakaren ställde specifika frågor till observatö-
rerna. 
 
Klass 3- information är meteorologiska data. Den har självfallet stor rele-
vans för snöstabiliteten, men kräver ofta flera steg av analys innan den be-
rättar något om lavinfaran. Väderdata är ändå väldigt centrala i bedömningar 
av lavinfara. De kan samlas in oberoende av observatörer under dygnets alla 
timmar. De tillfällen då lavinfaran är störst är även i allmänhet lätta att se i 
väderdata. 
 
Generellt kan sägas att klass 1- och 2-information väger tyngst när man gör 
en nulägesbedömning av lavinfaran. Den svarar mest direkt på frågan om 
hur stabilt snötäcket är just nu. När lavinfaran ska bedömas in i framtiden, 
blir väderutvecklingen en allt viktigare faktor. På detta vis använder pro-
gnosmakaren både kunskaper om vädret och direkta snöobservationer för att 
ge en bild av snötäcket.  
 
Snötäcket är en konsekvens av vädret tidigare under vintern. Man kan se det 
som att snötäcket har ett minne. Klara och kalla perioder i januari kanske 
orsakar laviner senare i februari. Snölager ändrar sig långsamt, när de väl är 
begravda och inte längre exponerade för de skiftande väderförhållandena på 
snöytan. Den långsamma förändringen är både bra och dåliga nyheter. Det 
dåliga är att det kan  ta lång tid för svagheter att försvinna ur snötäcket, de 
goda nyheterna är att det gör det möjligt för oss att kartlägga dem.   
  
Med vinterns väderdata kan man med god träffsäkerhet rita upp snötäckets 
uppbyggnad. Omvänt kan en lavintekniker säga en hel del om vinterns tidi-
gare väder bara genom att gräva i snön. Men det är naturligtvis enklare och 
säkrare att observera snötäckets utveckling när det sker än att försöka åter-
skapa det efteråt. 
 
Det medför att den vanligaste metodiken i lavinprogram är att kontinuerligt 
följa snötäckets utveckling under vintern. Så även om prognoserna endast 
gäller för fredag till söndag, är det viktigt att veta vad som händer under alla 
veckans dagar och nätter. 
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Med detta resonemang understryks att prognosmakarens följt snötäckets och 
vädrets utveckling under veckans alla dagar. Däremot har fokus varit riktat 
mot torsdagar klockan 18.00, då prognoserna presenterats för allmänheten.  
 
3.4.2 Observatörer/Rapportörer 
 
Projektet har haft tre kontrakterade lavintekniker i Åre/Sylarna, Hemavan 
samt i Abisko/Riksgränsen. Lavinteknikerna gjorde en fullständig bedöm-
ning av snöstabiliteten i sitt område två gånger i veckan, med all tillgänglig 
information klass 1 till 3. Därutöver har 8 enskilda observationer köpts in 
från ytterligare en lavintekniker i områdena Arjeplog/Jokkmokk/Gällivare. 
 
Utöver lavinteknikerna har ett större nätverk av ideella observatörer an-
vänts. Observatörerna har sökts när behov funnits och inte haft fasta uppgif-
ter. 
 
3.4.3 Arbetsveckan i praktiken 
 
Fyra lavintekniker har varit knutna till projektet. De har kontrakterats för en 
observationsdag per vecka och två analyser i veckan. Det är viktigt att på-
peka att lavinteknikerna valdes för att de arbetar med laviner även utanför 
projektet, och därför kontinuerligt följer snötäckets utveckling. 
 
Tisdagar har varit lavinteknikernas observationsdagar. Det har gjort en fält-
observation på fjället per arbetsvecka med målet att kunna presentera en 
lokal bedömning av lavinfaran. Ofta har prognosmakaren varit i kontakt 
med dem inför turen, både för att prata om vilka områden som är mest rele-
vanta att besöka och vad som är de intressantaste frågorna att få svar på vid 
tillfället. 
 
Till en början användes en intern mall för analysen (se bilaga D). Liknande 
mallar används internationellt vid lavinprognosarbete och innefattar klass 1 
till 3 info som beskrivits ovan. Syftet med att skicka in mallen var att det 
skulle vara möjligt att följa hur lavinteknikerna kommit fram till bedöm-
ningen och göra det möjligt att jämföra med andra rapporter och iakttagel-
ser. Rapporterna kom under tisdagens eftermiddagar eller kvällar, de 
granskades och eventuella oklarheter reddes ut. (Senare i projektet användes 
det norska REGOBS som rapportsystem. En mer utförlig diskussion om för 
och nackdelar med olika rapportsystem finns i kapitlet kring REGOBS.) 
 
Onsdagar var dagen innan publiceringen av prognoserna och målet för den 
dagen var att göra en nulägesbedömning av lavinfaran för var och ett av 
områdena. Den gjordes av prognosmakaren på kontoret på SMHI. Rappor-
terna från lavinteknikerna sammanställdes och jämfördes med SMHI:s vä-
derobservationer från den gångna veckan. Genomgången av väderobservat-
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ionerna gjordes tillsammans med en meteorolog i de flesta fall. Checklistan 
som användes finns i bilaga E.  
 
Från lavinteknikerna erhölls detaljerad och kvalificerad information, men 
från begränsade områden. För att komplettera och fylla igen de luckor som 
fanns mellan de fyra ”kärnområdena” användes ett större informellt nätverk. 
Det var främst skidpatrullörer och fjällguider som helt enkelt intervjuades 
regelbundet per telefon. Rapporterna var inte formaliserade utan frågorna 
styrdes istället många gånger av vad prognosmakaren redan visste om för-
hållandena utifrån andra rapporter och väderdata.  
 
Fokus var på enkla och säkra observationer såsom lavinaktivitet, större 
snödrev, tillgång på lössnö för framtida snödrev med mera. Förutom att 
bidra med information, hade dessa lokala kontakter också som syfte att för-
ankra prognoserna lokalt, och att ge möjlighet till informell återkoppling. 
 
Det fanns dessutom ett tredje system för att få in lokal information. Svenska 
Turistföreningens (STF) stugvärdar utgör ett stort nätverk av människor som 
finns på runt om i fjällkedjan. De instruerades att rapportera in enkel lavin- 
och väderinfo via en telefonsvarare, se bilaga F. Projektet fick dock mycket 
få samtal, färre än 10 stycken. 
 
Om informationen ansågs bristfällig i något område, försökte prognosmaka-
ren skingra osäkerheten genom att ta kontakt med folk på plats. Främst ovan 
nämnda skidpatrullörer och fjällguider. Se bilaga G för lista med observatö-
rer som deltagit i projektet. 
 
Det ligger i arbetets natur att man ständigt söker mer information, så det 
gjordes många samtal under onsdagarna, många gånger för att bekräfta de 
bilder av väderutvecklingen som redan fanns. Den informella strukturen på 
rapporteringen har vissa fördelar men innebar också osäkerhet. 
 
Även skidanläggningars (SLAO) bedömning av lokal lavinfara användes 
som referensvärde för bedömningarna. Det finns många skäl till att de kan 
skilja sig från bedömningen för området i stort. Det viktigaste är att de end-
ast gäller för en begränsad och inte nödvändigtvis representativ del av fjäl-
let. Om frågetecken fanns mellan projektets bedömning och en skidanlägg-
nings bedömning försökte prognosmakaren ta kontakt och reda ut varför det 
fanns olika slutsatser.  
 
Några förekommande förklaringar var att anläggningen endast har liftar i ett 
visst väderstreck, att liftar högre upp på fjället (där lavinfaran var högre) var 
stängda, att sluttningar stabiliserats av skidåkare eller av skidpatrullen eller 
att någon helt enkelt matat in fel på snörapporten. 
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All tillgänglig information sammanställdes och analyserades av prognosma-
karen till en nulägesbedömning (se mall i bilaga D). 
 
Nuläget beskrevs med samma termer som används i prognoserna, det vill 
säga:  
 

� Gradering av lavinfaran, liten till extrem 
� Vilka sluttningar (höjd och aspekt) som är de mest utsatta. 

 
Därutöver mer detaljerad information: 
 

� Vilken typ av lavinproblem (lavinkaraktär) som anses vara den 
största faran under perioden.  

� Hur faran kan delas upp i komponenterna sannolikhet och konse-
kvens, det vill säga hur stora vi har bedömt lavinerna kan bli och hur 
frekventa de har bedömts vara. 

� Kartläggning av olika svaga lager och annan information som kan 
vara viktig i framtiden.  

 
3.4.4 Prognosdagar 
 
På torsdagar publicerades lavinfara för vart och ett av SMHI:s fjällväderom-
råden för fredag till söndag. I de områden där det fanns få rapporter, grun-
dade sig bedömningarna till stor del på väderobservationer och väderpro-
gnoser. Detta betonades i presentationen och saknades rapporter helt, utfär-
dades ingen prognos för området. 
 
I slutet av säsongen, när samtliga 21 områden var inkluderade i bedömning-
en av lavinfaran, innebar det 63 individuella bedömningar (21 områden x 3 
dagar = 63)  
 
Rent metodiskt var lavinfaran en sammanvägning av de nulägesbedömning-
ar som gjorts under onsdagen plus väderutvecklingen fram till publiceringen 
plus eventuella extra rapporter plus det förväntade vädret under helgen. 
 
Både den faktiska väderutvecklingen i fjällkedjan och prognoser följdes 
dagligen under säsong, men den viktigaste väderprognosen var självfallet 
den sista innan publicering. Därför bistod SMHI med extra meteorolog-
resurs under förmiddagarna på torsdagarna.  
 
Samarbete med meteorologen gjorde att det var möjligt att lägga extra fokus 
på de meteorologiska faktorer som ansågs särskilt viktiga för stunden. Det 
kunde vara frågor som "Kommer det att regna eller snöa på kalfjället?" eller 
"Hur mycket nederbörd når den östra delen av fjällen?" Det gav också en 
klarare bild av eventuella osäkerheter i helgens prognoser. 
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En särskild väderprognos gjordes för vart och ett av fyra kärnområden (Sä-
lenfjällen, Åre/Storlien, Hemavan och Abisko/Riksgränsen). Dessa platser 
valdes för att få geografisk spridning från norr till söder och därför att våra 
lavintekniker på plats gjorde det möjligt att utvärdera och följa upp väder-
prognoserna. SMHI har dessutom automatstationer på dessa platser. 
 
3.4.4.1 UPPFÖLJNING AV PROGNOSER 
 
Varje lördag levererade lavinteknikerna en bedömning av den lokala lavin-
faran. De använde då samma mall som under observationsdagen. Strukturen 
är gjord som ett beslutstöd, dels för att lavinteknikern själv ska kunna moti-
vera bedömningen rationellt, dels för att prognosmakaren ska kunna se de 
faktorer som ligger bakom bedömningen (se mall i bilaga D). 
 
Senare under säsongen gjordes en del av rapporterna i REGOBS, för att 
kunna utvärdera funktioner och användarvänligheten i systemet. 
 
Förutom dessa schemalagda uppföljningar följdes bedömningarna upp även 
under fredagar och söndagar. Framförallt genom telefonsamtal till lavintek-
niker och observatörer men även genom att kontrollera att väderutveckling-
en blev som förväntat. Lavinfaran uppdaterades vid behov, det fanns inga 
fasta tider för förändringar. Fördelen med ett sådant system var att bedöm-
ningarna på hemsidan alltid var de bästa tillgängliga. En möjlig nackdel kan 
vara att människor som tagit del av en tidigare utfärdad lavinfara inte kunde 
veta att en ny bedömning gjorts. 
 
I de fall bedömningarna förändrades var orsaken nästan uteslutande väder-
faktorer. I praktiken antingen mer intensivt snödrev än förväntat eller tvär-
tom.  
 
Tack vare det nära samarbetet med meteorologerna på SMHI fanns dock i 
stort sett alltid en förberedelse för att det fanns osäkerheter i väderprognosen 
och de områden som var särskilt kritiska följdes därför upp noggrannare 
under helgen.  
 
Lavinfaran utfärdas för hela dagar och lavinskalan är indelad i steg. Vädret å 
andra sidan förändras kontinuerligt under dygnet. Det gör att den precisa 
tidpunkten för när det börjar blåsa eller snöa har stor betydelse för progno-
sen.  Blir ett vädersystem försenat eller kommer tidigare än förväntat behö-
ver lavinprognosen ofta förändras, även om väderprognosen i stort är kor-
rekt. 
 
3.4.5 Klass 1-information (lavinaktivitet och tecken på instabilitet) 
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Rapporter om laviner och på vilka sluttningar de går är förstklassig inform-
ation för att bedöma snöstabiliteten på kort sikt. Sluttningar som liknar de 
där det redan gått laviner kan misstänkas vara instabila i nuläget. 
 
Men för att kunna använda rapporten i ett större område eller för att uttala 
sig om hur länge lavinfaran består, behövs mer information än bara att lavi-
ner har gått. Ju mer detaljer om lavinaktiviteten, desto större värde har rap-
porten. Var på fjället lavinerna har gått, vad som utlöste dem, vilka väder-
förhållanden som rådde, hur djupa de var och vad för svagt lager som varit 
inblandat. Med den informationen kan man jämföra med det man redan vet 
om snötäcket och jämföra med de kunskaper som finns om processer som 
pågår i snötäcket 

 
Bild 4: Spår av laviner är det mest konkreta beviset  på lavinfara  
(foto: Per-Olov Wikberg) 
 
Laviner har rapporterats av lavintekniker, av övriga observatörer, ett fåtal av 
STF:s stugvärdar och ett fåtal av ”allmänheten”. Laviner som rapporterats 
av lavinteknikerna eller andra som är vana vid professionellt lavinarbete har 
större värde, eftersom de kan vidareförmedla de mest intressanta aspekterna. 
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Tyvärr gör väderförhållanden och det faktum att laviner ofta går i svårtill-
gänglig terräng att man ofta får nöja sig med kvalificerade bedömningar, 
snarare än att säkert kunna svara på frågor.  
 
Många av observatörerna, inte minst lavinteknikerna i projektet, får på olika 
sätt höra talas om laviner även från andra. På detta vis har nätverket varit 
betydligt större i verkligheten än på pappret.   
 
Även frånvaron av laviner kan vara viktig information. Däremot behöver 
man tolka den informationen betydligt mer. Hur stor del av terrängen har 
observerats? Kan vi vara säkra på att det inte gått laviner? Kort sagt – ob-
servationen av laviner som gått är säkrare, och enklare, att göra än att kon-
statera att det inte gått laviner.  
 
3.5.5.1 SLUTSATSER KLASS 1-INFORMATION 
 
Rapporter om laviner är kanske den viktigaste information vi kan få, samti-
digt som det är en av de enklaste observationerna att göra. Inga särskilda 
förkunskaper krävs för att kunna upptäcka en lavin som nyligen gått. Det är 
därför önskvärt att så många människor som möjligt bidrar. Däremot krävs 
det ofta rapporter från kvalificerad personal för att dra vidare slutsatser av 
lavinaktiviteten.  
 
3.5.5.2 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 
 

� Att utöka nätverket så att lavinobservationerna blir mer heltäckande. 
Naturbevakare och STF:s stugvärdar bildar ett nätverk som har stor 
geografisk spridning. Det kräver troligen personliga möten och att de 
får en kort utbildning. 

 
� Det vore även önskvärt med fler kvalificerade rapporter. SLAO:s la-

vinkurser bör kunna användas. Även skidorterna kan engageras på 
ett mer formellt sätt. I år har prognosmakaren aktivt sökt dem för att 
få information. I framtiden måste det fungera tvärtom – observatö-
rerna rapporterar när de har något att berätta. 

 
� Vid ideella insatser måste rapportsystemen vara mycket enkla, och 

de som bidrar måste troligen också känna att deras insats är viktig. 
 
Observera att oavsett hur stort nätverket är, kommer de flesta naturliga lavi-
ner att förbli orapporterade, då en övervägande majoritet av lavinerna går 
när vädret inte tillåter observationer på fjället. 
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3.4.6 Klass 2-information (snötäcket) 
 
Information om snötäcket kan vara allt från enkla observationer till andra 
som kräver mycket kunskap, utbildning och erfarenhet. 
 
Rapporter om snötäckets struktur och främsta svagheter i olika delar av ter-
rängen, är användbar även på längre sikt, men kräver mer av rapportören. 
För att samla denna typ av information på ett effektivt sätt krävs att rappor-
törerna själva kan analysera och reflektera över vad de viktigaste frågeställ-
ningarna om snöstabiliteten är, och vilka observationer som kan göras för att 
reda ut frågetecknen.  
 

 
Bild 5: Lavintekniker observerar snötäcket  
(foto: Stefan Mårtensson). 

 
För att använda den här typen av information riktigt effektivt, krävs det ofta 
att man följer snötäcket kontinuerligt. Bästa resultat får man när observation 
läggs till observation och nya frågor väcks som besvaras med ytterligare 
observationer.  
 
I dagsläget är det bara lavinteknikerna som har tiden och kompetensen till 
att bidra med systematiskt lavinarbete. För prognosmakaren har snöprofiler 
och stabilitetstester som görs utan tanke på vad de ska representera, mycket 
litet värde för att beskriva lavinförhållandena i ett större område. Det är 
dessutom svårt att från centralt håll avgöra hur stort värde man ska ge dem. 
 
Denna vinter har lavinteknikernas områden fungerat som ett slags kärnom-
råden med den bästa kontrollen på hur snötäcket ser ut. Det är önskvärt med 
fler områden med lika god tillgång på information och analyser. En möjlig 
väg är att även utbildad personal på skidanläggningar och att även instruktö-
rer på lavinkurser kan bidra i framtiden. Däremot behövs det fortsatt ett 
fundament av kontrakterade lavintekniker. 
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När det gäller observationer som är enklare att göra, till exempel; Var lägger 
sig drevsnön? Hur ser snöytan ut? - är det bra med ett så stort nätverk av 
observatörer som möjligt. De kompletterar men ersätter inte de kvalificerade 
observatörerna. 
 
3.4.6.1 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 
 

� Behåll ett mindre nätverk av lavintekniker, som arbetar metodiskt 
med att hämta in och analysera snöinformation. Vintern 2012 fanns 
tre fasta rapportörer plus ej kontinuerliga rapporter från Jokkmokk 
och Sälen. Förslag är att ha minst fem fasta lavintekniker. Kontinui-
teten är viktig för att kunna använda observationerna fullt ut. 
 

� De skidanläggningar som rapporterar daglig lavinfara kan bidra med 
mycket värdefull information 
 

� Ett större nätverk av rapportörer som gör enkla observationer är i 
princip bra, men kan bara vara komplement till den kvalificerade in-
formationen.  

 
 
3.4.7 Klass 3-information (väder) 
 
Det är betydligt enklare att samla stora mängder information om vädrets 
utveckling, än att följa snötäckets utveckling. Automatiska väderstationer 
kan ge oss data oavsett tid på dygnet, men även för mänskliga observatörer 
är det snabbare och enklare att beskriva vädret än snötäcket.  
 
Grunden i de väderdata vi använt har varit SMHI:s nät av mätplatser (se 
bilaga H). De är många till antalet, men tyvärr är täckningen på kalfjället i 
allmänhet och från Lappland i synnerhet dålig. Därför har väderstationerna 
kompletterats med information från flera källor.  
 

 
Bild 6: SMHI mätstation Tarfala (foto P. Jansson). 
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Trafikverket har ett stort nät av automatiska stationer, men de är placerade 
där tillgången på information redan är som bäst, det vill säga vid vägar på 
lägre höjd. 
 
Lavinteknikerna har i sina rapporter sammanfattat de viktigaste väderfak-
torerna. De har varit viktiga för att komplettera övriga väderdata. Ur lavin-
synpunkt är vissa detaljer speciellt intressanta, som man bara får indirekta 
uppgifter av från automatstationer. Det kan till exempel gälla förekomst av 
snödrev eller hur högt på fjället gränsen mellan regn och snöfall går.  Lavin-
teknikerna kan dessutom berätta om effekterna av vädret på snötäcket och 
för lavinfaran. På så sätt reduceras ett steg i den analys som görs centralt, 
vilket gör bedömningarna mycket säkrare.   
 
Många skidorter rapporterar en del intressant väderinformation publikt på 
nätet. Kvaliteten på mätningarna är okänd i de flesta fall, men de kommer 
från intressanta platser och det är viktigare än en högkvalitativ mätning från 
en ointressant plats. 
 
Som nämnts har även STF:s stugvärdar ingått i ett nätverk som bland annat 
varit tänkt att rapportera viss väderinformation, främst snödrev via telefon. 
Dock har utbytet varit väldigt litet. Se rapportmall bilaga F. 
 
Efter att ha uttömt källorna ovan, finns det som prognosmakare ofta ett be-
hov av direkta observationer från den högre terrängen på fler platser. Återi-
gen är det ofta vad vädret ger för lokala effekter på snön som efterfrågas. 
Vid många tillfällen har prognosmakaren själv kontaktat observatörer runt 
om i fjällvärlden. 
 
Här följer en genomgång av de viktigaste väderobservationerna för att be-
döma lavinfara, arbetsbeskrivningarna finns beskrivna i bilaga E. 
 
3.4.7.1 VINDSTYRKOR 
 
Vindstyrkor har följts främst genom SMHI:s mätplatser. I norra Norrland 
finns få mätplatser i den högre terrängen, och där har vindarna extrapolerats 
från lägre terräng till den högre, oftast kompletterat med telefonrapporter 
från observatörer. Dessbättre räcker det ofta att grovt uppskatta vindstyr-
korna, eftersom det i slutändan framförallt är snötransporten som är intres-
sant att bedöma. 
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3.4.7.2 VINDRIKTNING 
 
Vindriktningar mäts på samma platser som vindstyrkor. Här blir bristen på 
mätplatser på höjd mer tydlig. Vindriktningarna i den lägre terrängen där 
mätplatserna finns, påverkas ofta av terrängen. Riktningen på snötranspor-
ten generellt, bedöms bättre genom att titta på den fria vinden på höjd, ef-
tersom snön i huvudsak transporteras från högre till lägre terräng. Generellt 
har det dock inte upplevts som ett stort problem att följa vindriktningarna. 
 
3.4.7.3 NEDERBÖRD 
 
Det är långt mellan mätplatser för nederbörd i fjällen och de mätningar som 
görs upplevs ha stora felkällor. Snö som blåser beskrivs dåligt. Komplette-
ring med mänskliga observationer är därför värdefulla. Förutom mätstation-
erna har norsk och svensk radar använts för att följa nederbörden, och även 
MESAN- kartorna för att sammanfatta nederbördsmängderna. 
 
Snödrev har rapporterats av lavintekniker och andra observatörer. Dessa 
mänskliga rapporter är av stort värde, då de ger en bättre bild av förhållan-
dena jämfört med mätstationer. 
 
3.4.7.4 TEMPERATUR 
 
Temperaturen har främst följts genom SMHI:s mätstationer. Mätstationerna 
har i allmänhet räckt långt för ändamålet. Vid vissa tillfällen har fler källor 
använts, observatörer på plats, skidorter eller andra aktörer i fjällen som 
publicerar  väderdata. Det var oftast när temperaturen var nära nollgrader 
och det var intressant att veta hur högt på fjället nollisotermen fanns.  
 
När det snöar eller regnar vid temperaturer nära noll är det svårt att avgöra 
var snögränsen går utifrån väderdata. Det har rapporterats av lavintekniker 
och andra observatörer. Trafikverkets data har också kompletterat den bil-
den.  
 
3.4.7.5 SNÖDJUP 
 
Snödjup mäts av SMHI och av SLAO:s skidanläggningar i fjällen. Det kan 
vara intressant att följa av två skäl. Mätvärdet i sig säger inte mycket, ef-
tersom det är mycket beroende av vilken mätplats man valt. Men som refe-
rens i jämförelse med tidigare år ger det en bild om det är en snörik eller 
snöfattig vinter. Ökningar och minskningar av snödjupet ger också en bild 
av mängd nederbörd alternativt sättning i snötäcket.  
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Liksom för de andra väderdata är det långt mellan mätplatserna i Norra 
Lappland. Webbkameror kan ge en kompletterande bild av snötillgången. 
 
3.4.7.6 MOLNIGHET 
 
Molnigheten är intressant att följa för att det ger en uppfattning om utstrål-
ningen från snöytan, som påverkar hur kall den blir och bildandet av svaga 
snölager. Dessutom avgör det förstås också hur stor solinstrålingen blir. 
Molnigheten har främst kontrollerats i efterhand på MESAN-kartorna. 
 
3.4.7.7 MESAN-KARTOR 
 
SMHI:s så kallade MESAN-kartor är en utvärdering av det väder som varit. 
De bygger på observationer, men fyller även ”hålen” mellan mätplatserna 
med bland annat uppgifter från väderprognoser. De har använts för att ge en 
översiktlig bild av den gångna veckans väder. 
 
3.4.7.8 SLUTSATS VÄDEROBSERVATIONER 
 
Automatiska väderstationer gör det möjligt att följa väderutvecklingen un-
der dygnets alla timmar. Särskilt viktiga har de varit för nulägesbedömning-
arna i prognoserna, samt för att kontrollera att väderutvecklingen under hel-
gerna blivit som förväntat. Oftast har några enskilda väderfaktorer följts 
särskilt noga, nederbörd, vindar, milda temperaturer eller vad som varit ak-
tuellt den helgen. 
 
När det gäller att utvärdera det väder som varit och den mer långsiktiga på-
verkan på snötäcket, har lavinteknikernas rapporter varit långt viktigare. 
 
Det har ofta funnits behov att komplettera med mer väderinformation från 
människor på plats. Det har blivit många samtal och SMS av den här typen: 
 

� Prognosmakare: "Ser ut att ha börjat blåsa hård västlig vind, något 
snödrev?" 

� Observatör: "Ja, har drevat sedan tolvtiden på kalfjället. Lägger än så 
länge väldigt lokalt och tunt, inte mer än 10 cm på branta ostsidor. 
Prognosen OK så här långt." 

 
Mätstationernas oavbrutna observationer och människors förmåga att sätta 
väderutvecklingen i ett sammanhang kompletterar varandra, och båda be-
hövs med nuvarande metod för att göra lavinprognoserna. 
 
De automatiska mätdata hade varit mer användbar om det enkelt gått att titta 
mer än 24 timmar bakåt i historiken. Det har inte varit möjligt utan tidskrä-
vande sökningar i databasen. 
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Observatörer kan berätta om effekter av vädret från just de platser vi är in-
tresserade av. Det vore önskvärt att bygga ut det nätverket. Hur användbara 
dessa rapporter är beror mycket på rapportörernas erfarenhet av lavinarbete. 
Saknas erfarenhet, kommer rapporterna vara avgörande bara vid specifika 
väderlägen. Därför bör hela flödet, från observatören på fjället till hur man 
använder informationen på kontoret vara mycket enkel. Är det alltför 
tidskrävande kommer det inte att användas.  
 
Rapportmallen i bilaga F fokuserar på lätt observerbar och relevant inform-
ation. 
 
 
3.4.8 Rapportsystemet REGOBS 
 
Regobs är ett norskt rapportsystem för väder-, snö- och lavininformation 
som drivs och utvecklas av Norsk Vann- och Energidirektorat (NVE). 
REGOBS används inte bara för att samla information som är relevant för 
laviner, utan även för andra naturfaror. 

 
Figur 6: Rapportsida i REGOBS. (källa: RegObsportalen, NVE) 
 
Tankarna bakom REGOBS beskrivs bäst av NVE, men kort kan sägas att 
det använts som rapportsystem för norska lavinprognoser i vinter och även 
testats i detta projekt. Som nämnts har det inte varit det enda rapportsyste-
met i detta projekt. 
  
Det finns många fördelar med REGOBS, men också några svårigheter. Om 
vi börjar med det positiva så är det framförallt ett öppet och relativt enkelt 
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sätt att få in mycket information. Det upplevs även som ganska snabbt och 
enkelt för rapportörerna. 
 
För att göra rapportsystemet enkelt är det för det mesta hårt styrt vad man 
kan rapportera. Detta skapar vissa problem, men i stort bör de flesta vara 
relativt enkla att åtgärda. Systemet är fortfarande under utveckling, och flera 
funktioner har tillkommit sedan säsongen avslutades. 
 
Det är i stort ett bra system för att lämna och lagra information. Två stora 
fördelar är att vem som helst både kan rapportera och använda observation-
erna och att det är gemensamt på båda sidorna av fjällkedjan.  
 
De största nackdelarna finns i stället när informationen ska användas. 
REGOBS i nuvarande utformande passar inte helt med den metodik som 
vanligen används för att göra bedömningar av lavinfaran. Det är i större 
grad anpassat för rapportörerna än för dem som ska använda informationen. 
 
Det finns tre typer av problem, den ena är hur informationen grupperas. 
Uppgifter som är mycket centrala för bedömningen av lavinfara blandas 
med mindre relevant data. Det är inte tillräckligt enkelt att sortera ut den 
viktigaste informationen från mindre viktig. Det blir ett problem när det blir 
mycket information att hantera och väga mot varandra. Detta bör däremot 
inte vara omöjligt att åtgärda till nästa säsong. 
 
Det andra är att REGOBS är ganska hårt styrt för att förenkla rapportering-
en, men det medför att mallen inte alltid passar. Möjligheten att kommentera 
fritt vid alla rapporter kan lösa det. 
 
Eftersom mallarna är anpassade för att människor med olika bakgrundskun-
skaper ska kunna bidra, skapar det problem med den mest kvalificerade 
informationen. Den som ska skriva en prognos, men troligen även andra 
professionella användare, vill gärna kunna se resonemanget bakom en be-
dömning av lavinfara. Det är inte tillräckligt tydligt och överskådligt i 
REGOBS. Bedömningen blir då mer av en åsikt, än en följd av ett resone-
mang. 
 
Med bakgrunden till bedömningen på plats, kan den användas som viktig 
information även för närliggande områden och i framtiden. Utan detta blir 
det en ögonblicksbild från en begränsad plats. De möjliga processer som 
kan pågå i snötäcket är i många fall välkända. Skapas en bild av snötäcket i 
olika delar av terrängen har man en bra grund för att bedöma stabiliteten 
även senare.  
 
Det tredje problemet är det som mest rör den som ska använda REGOBS för 
att göra prognoser. Den vanliga metoden att förutse laviner är att dag efter 
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dag, vecka för vecka följa vädrets och snötäckets utveckling. Den metoden 
är framgångsrik på grund av att förändringarna i snötäcket i regel är lång-
samma. Svagheter i snötäcket uppstår och försvinner inte från en dag till en 
annan. De snabba förändringarna sker nära snöytan.  
 
Man strävar efter att bygga upp mer och mer kunskap om hur snötäcket ser 
ut och utvecklas. Varje ny bedömning görs utifrån den förra, ny information 
hämtas in för att bekräfta eller dementera det man tror sig veta om snöläget. 
Små och stora händelser förs in i en analysprocess, några kommer att vara 
viktiga på lång sikt. Andra sorteras snabbt bort som oviktiga. 
  
I dagsläget är REGOBS bra för att samla in och lagra information, men inte 
för att sortera och analysera. Detta måste göras på sidan av, och därmed 
tappar systemet många av sina fördelar. Om REGOBS ska fungera för att 
göra lavinprognoser, behöver det kompletteras med en ny funktion för be-
slutsstöd. 
 
 
3.4.8.1 FÖRDELAR MED REGOBS 

 
� Vem som helst med internetuppkoppling kan rapportera på ett nå-

gorlunda enkelt sätt. 
� Vem som helst kan ta del av rapporterna. 
� Upplevs som ganska enkelt att använda och funktionerna kommer 

troligen att förbättras ytterligare. 
� Gemensamt för Sverige och Norge. 

 
 
3.4.8.2 NACKDELAR MED REGOBS 
 

� Svårt skilja viktig information från mindre viktig. Ohanterligt vid 
stora mängder info. 

� Mallarna passar inte alla typer av uppgifter 
� Resonemang och argumentation syns inte i mallarna 
� Processen fram till en bedömning av lavinfaran syns inte. Det gör att 

den förlorar mycket värde. Den blir svår att använda på närliggande 
områden och svår att använda in i framtiden.  

� Svårt att kombinera med klassisk lavinmetodik. 
 
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6535 
Lavinprognoser för svenska fjällen 

 

 

 45

3.4.9 Sammanfattning av informationsinsamlingen 
 
De olika typerna av information som har använts av berättar på olika sätt om 
snöstabiliteten och lavinfaran. Bäst resultat får man om man använder dem 
tillsammans. Det är viktigare att samla in användbar information än att 
samla in stora mängder. Därför fyller projektets lavintekniker en stor funkt-
ion, som själva analyserar, sorterar och prioriterar sina iakttagelser.  
 
 
3.4.10 Förslag 
 

� Bygg ut nätverket för enkla snö-, lavin- och väderobservationer från 
fjällterrängen. Rapporterna måste vara mycket enkla och relevanta 
för att vara värda att administrera.  

� Enkla, grafiska presentationer av SMHI:s mätdata bör finnas. I dags-
läget finns det bara för 24 timmar.  

� Rapporter från erfarna människor har en överlägsen fördel för att de 
kan sammanfatta och sortera ut den viktigaste informationen. 

� Prova om det går att använda snösimuleringsmodeller för besluts-
stöd. 

� Bedömningar behöver göras för veckans alla dagar. 
� Mobilanpassa prognoserna. 
� Kontaktpersoner saknas på hemsidan. Inbjud till att lämna rapporter, 

synpunkter etc. Namn, telefonnummer och e-post visar att det är 
verkliga människor bakom prognoserna.  

� Lobba för att viktiga aktörer använder prognoserna, sprider dem vi-
dare och publicerar dem lokalt. 

� Även allmänheten bör kunna bidra med observationer. De kommer 
troligen aldrig vara avgörande för bedömningarna i prognosen, men 
är viktigt för känslan av att kunna bidra och för förankringen. 

� Kopplingen till REGOBS bör synas. 
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4. Delmål 2 - Utveckla  
kommunikationen av lavin-
prognoserna till användarna 
 
Det första steget i kommunikationen är att tilltänkta användare vet om att 
lavinprognoserna finns. Här har projektet har haft nytta av det stora mass-
mediala intresset för laviner. Lavinprognoserna har nämnts i över 500 olika 
medieinslag under säsongen 2012. 
 
Projektets egen kommunikation av lavinprognoserna har omfattat publice-
ring och övrig information på Fjällsäkerhetsrådets webbplats, där domänen 
www.lavinprognoser.se pekat direkt in på lavinprognoserna. Publiceringen 
har kompletterats med sociala medier som till exempel Facebook och Twit-
ter samt externa forum för skid- och skoteråkare där viktiga användargrup-
per finns. Webbplatsen har under prognosperioden 2012 haft omkring 15 
000 unika besökare samt cirka 75 000 träffar. 
 
Laviner i allmänhet har mycket stort nyhetsvärde för medierna. Kanske ofta 
orimligt stort, men intresset har varit till stor hjälp för att berätta om att pro-
gnoserna finns. Media har lång tradition att använda SLAO:s lavinfaror för 
att berätta om lavinfara i fjällen. 
  
Med tanke på att det tar tid att förändra vanor, så är genomslaget desto mer 
anmärkningsvärt. Media har troligen varit det viktigaste sättet att nå nya 
användare. Andra viktiga sätt att nå ut har varit att förankra och berätta om 
projektet hos viktiga aktörer i fjällen, framförallt då i Fjällsäkerhetsrådet. 
 
I framtiden är det viktigt att utöka kommunikationen direkt med viktiga 
användargrupper. Nyhetsinslag i all ära, men de som direkt berörs av lavin-
prognoserna är en minoritet av svenska befolkningen. Det kan göras på 
många sätt. Genom samarbete med intresseorganisationer, genom att vara på 
plats viktiga evenemang där målgrupperna samlas och genom branschtid-
ningar och webbaserade forum.  
 
En förhoppning är att en rad aktörer, lokala och nationella, tycker att lavin-
prognoserna är tillräckligt användbara för själva hjälpa till att sprida dem. 
Den processen kan troligen snabbas på genom aktivt samarbete. 
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Under 2012 publicerades prognoserna endast under veckosluten. Det var en 
stor begränsning i kommunikationen, då de som besökte sidan under veck-
ans övriga dagar inte hittade det de sökte. För exempel på publicerad lavin-
prognos se bilaga I. 
 
 
4.2 Användarenkät 
 
Enkäten (se bilaga J) har lagts ut på Fjällsäkerhetsrådets hemsida och har 
även skickats till observatörer och användare som projektet kommit i kon-
takt med under året. De som svarat på enkäten var i allmänhet positiva till 
prognoserna men urvalet är troligen inte representativt för brukarna. De som 
svarar tillhör troligen den grupp människor som redan är intresserade av 
laviner, och som är snabba att söka information. De människor som idag 
inte läser lavinprognoser har av naturliga skäl inte heller svarat på enkäten. 
 
Svaren är framförallt värdefulla som en uppsättning av idéer och förslag för 
framtiden. Det här är några av svaren på frågan; "Nämn tre saker för att 
förbättra prognoserna.", med författarnas kommentarer under. 
 
"Anpassa prognoserna till mobiltelefoner." 
 
Bör göras, men det är en utmaning att göra budskapen tillräckligt kortfat-
tade.  
 
"Tätare intervall mellan prognoserna." 
 
En av de viktigare slutsatserna i utvärderingen är att lavinbedömningar bör 
göras kontinuerligt, för veckans alla dagar.  
 
"Bättre kartor över områdena." 
 
Inför säsongen planerades en GoogleMap-lösning för att rita ut områdena 
och en sökfunktion där man själv skriver sin ort, i mobilalternativet kan 
mobilen själv ta fram rätt lavinprognos. Det vore bra, men frågan är mindre 
viktig om antalet områden minskas. I förslaget är områdena i princip land-
skap. De allra flesta bör veta i vilket landskap de befinner sig, men det bör 
också räcka för läsarna att veta namnet på platsen de är på. 
 
"Bättre möjlighet att kolla hur förhållandena varit tidigare under vintern." 
 
Det var många stora och små praktiska detaljer som inte fungerade friktions-
fritt med hemsidan de första månaderna. Senare på säsongen fanns arkiv-
funktionen å plats.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6535 
Lavinprognoser för svenska fjällen 

 

 

 48

 
"Mer information om snötäcket." 
 
I lavinprognoserna har detaljerade beskrivningar av snötäcket medvetet 
undvikts. Först och främst för att målgruppen för sådan information är väl-
digt liten. Det går att berätta även avancerad information för folk med liten 
förkunskap, men det är mycket svårt att göra det kortfattat. Dessutom har 
tidspressen vid prognosskrivandet varit stor och bidragit till att pedagogiska 
försök att lära ut lavinkunskap inte hunnits med. Till sist har det funnits 
detaljerade kunskaper om snötäcket från några få områden, i andra har osä-
kerheten varit mycket större. Därför förhållandena beskrivits på en detalj-
nivå som undviker felaktigheter. Däremot har lavinprognoserna en folk-
bildande funktion också, så det bör finnas utrymme även för avancerad in-
formation också för att människor ska kunna lära sig mer om snö och lavi-
ner. 
 
"Mer information om lavinaktivitet." 
 
I många lavinprognoser är det vanligt att man sammanfattar senaste tidens 
lavinaktivitet. Skälet till att välja bort lavinaktivitet som rubrik är att en yt-
terligt liten andel av alla laviner rapporteras. Antalet laviner som rapporteras 
säger kanske mer om siktförhållanden och om vilka människor som rört sig 
på fjället än om hur många laviner som verkligen gått. Däremot har laviner 
som gått lyfts fram i texterna, i det fallet för att understryka budskapet i 
prognosen. Självklart kan man ändå välja att redovisa lavinaktiviteten, och 
göra tydligt när frånvaron av laviner lika väl kan bero på att få människor 
kunnat röra sig på fjället, exempelvis vid dåligt väder. 
 
"Hela projektet är missriktat och det är fel att prata om laviner med siffror 
och att försöka sätta ord på den." 
 
Respondenten menar att det är viktigare att människor själva lär sig anpassa 
sig till naturen än att myndigheter ska vara med och styra. Projektgruppen 
menar att det inte finns någon motsättning mellan bra lavininformation och 
människors eget ansvar. Meningen är att människor ska bli bättre på att 
tolka tecknen i naturen. Genom att sakligt berätta vad man vet om förhål-
landena ges människor bättre förutsättningar till att ta kloka beslut. 
 
När prognosmakaren själva inte vet eller är osäkra säger de det. Frågor som 
"Hur lavinfarligt är det?" och "Var är det lavinfarligt?" kommer ideligen upp 
hos folk som rör sig i lavinfarliga miljöer. Precis som man svarar på de frå-
gorna om de ställs direkt, försöker lavinprognoserna göra det. Om inte la-
vinprognoserna gör det, kommer någon annan att göra det.  
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Det är rimligt att människor som arbetar dagligen med laviner, och som 
utbyter erfarenheter och lär sig av de tusentals som gör det i andra länder, är 
de som bäst svarar på frågorna. Hela systemet bygger på att man delar med 
oss av kunskaper och observationer. En persons snöobservationer kan hjälpa 
en annan till att göra en säkrare tur. Som nämns på många ställen, det hu-
vudsakliga syftet är inte att sätta en etikett på hur lavinfarlig en dag är. Syf-
tet är pedagogiskt, att hjälpa människor att snabbare lära sig bete sig lavin-
säkert 
 
 
4.3 Om terrängklassning som en del av  
kommunikationen 
 
Ett ytterligare sätt att presentera fördjupad information om laviner är att utgå 
från terrängen. Terrängen i sig kan klassas som olika riskfylld, oavsett de 
aktuella snöförhållandena. De största vinsterna nås om terrängklassningen 
används som beslutsstöd tillsammans med lavinprognoser. Men även utan 
en lavinprognos kan terrängklassning användas inom det förebyggande la-
vinsäkerhetsarbetet 
 
Ett exempel på ett system för att klassificera lavinterräng är ATES (Avalan-
che Terrain Exposure Scale). Systemet är utvecklat i Kanada och har pro-
vats i Norge under 2012. Det bygger på att man klassar lavinbenägen ter-
räng genom att genomföra en utsökning genom ett GIS. På den enklaste 
nivån söker man helt enkelt ut terräng i till exempel. sluttningar mellan SV 
och SO som har mellan 25-45 graders lutning. I nästa steg så tar man hjälp 
av lokalt sakkunniga och ritar ut kända lavinområden och redigerar på så 
sätt kartan. 
 
Nästa steg är att man definierar och klassar lavinterräng i tre olika klasser; 
Simple, Challenging och Complex Terrain. Klassningen kan användas till att 
hjälpa människor att hitta den säkraste terrängen och undvika den farligaste. 
Terrängklassningen kan tillsammans med lavinprognoser användas som 
beslutsstöd av brukarna. 
 
Naturvårdsverket avser att under hösten 2012 påbörja utvecklingen av ter-
rängklassning ett par fjällområden i Sverige som en del av det fortsatta pro-
jektet. 
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 Figur 7: Exempel på hur lavinterräng kan presenteras för allmänheten.    
Glacier national park, Kanada.(källa: Parc Canadas webbplats) 
 
 
4.3 Svar på några vanliga frågor  
om lavinprognoser 
 
4.3.1 Vilken är den största utmaningen med lavinprognoserna? 
 
Den främsta svårigheten med lavininformation är oftast inte att utforma 
goda råd och rekommendationer. Det är att nå ut med budskapet, få männi-
skor att känna att det är angeläget och att i slutändan påverka turplaneringar, 
vägval, beslut om att vända och andra beteenden som gör att olyckor fak-
tiskt undviks. 
 
Lavinprognoser har gjorts runt om i världen under lång tid, både i stora och 
små program och med gott resultat. Även i Sverige finns numera lång erfa-
renhet av att arbeta metodiskt med lavinprognoser, även om det inte gjorts 
över hela Sverige. I ett internationellt perspektiv är frågan om det går det att 
förutsäga laviner noga utredd och besvarad sedan decennier med ett tydligt 
ja. Hur väl man sedan lyckas beror förstås på vilka resurser som finns och 
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hur man använder dem. Men som i alla komplexa system är framtiden inte 
hundraprocentigt förutsägbar. Skalan för lavinfara tar hänsyn till det och är 
därför sannolikhetsbaserad. 
 
Den stora stötestenen inom förebyggande lavinarbete är inte frågan hur man 
förutsäger att snön är instabil. Det görs varje vinterdag i snart sagt alla 
bergsområden runt om i världen. Med tiden förbättras metoder för analys 
och informationsinsamling, där den stora vinsten troligen är att mindre re-
surser krävs för att göra samma sak. När en lavinolycka sker är det mycket 
sällan en total överraskning. Det stora utvecklingsområdet just nu är hur 
man kommunicerar kunskaperna till viktiga målgrupper och hur det ska leda 
hela vägen till säkra beteenden i bergen eller fjällen. 
 
Målgrupperna spänner över allt från fjällvana människor med stor lokalkän-
nedom till tillfälliga besökare och man bör kunna kommunicera med alla. 
Fjäll- och bergsturismen är mycket rörlig och internationell. Det gör att fö-
rebyggande lavinarbete också bör vara det för att vara framgångsrikt. Därför 
är det viktigt att svenskar och utländska turister ska kunna hitta samma typ 
av information i Sverige som i omvärlden. 
 
 
4.3.2 Går det att förutsäga laviner även i svenska fjällen? 
 
Faktorerna som ligger bakom att snötäcket blir instabilt är kända och välbe-
skrivna. Svenska fjällen är på många sätt fantastiska och unika, men det är 
samma processer som skapar laviner i vårt land som i andra länder.  
 
Lavinprognoser görs för både större områden och för mer komplex terräng i 
många länder. Som exempel kan tas Kanada där man i över 20 år har gjort 
lavinprognoser för allmänheten för områden som var för sig är större än 
svenska fjällen. Lokalt klimat, geografi och topografi gör självfallet att för-
utsättningarna i någon mån skiljer sig mellan olika länder. 
 
Men den viktigaste skillnaden mellan olika bergsområden är förutsättning-
arna för informationsinsamling. Hur mycket folk rör sig i området? Vad har 
de för kunskaper? Hur mycket resurser kan man lägga på att samla in in-
formation om snötäcket? Sådana frågor är avgörande för hur man läger upp 
ett lavinprogram och de handlar mer om människor och samhälle än om 
meteorologi och fysik. 
 
Anledningen till att Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd tagit mycket inspi-
ration från de kanadensiska organisationerna Parcs Canada och Canadian 
Avalanche Association är att de har liknande demografiska förutsättningar. 
Lavinprognoserna görs för stora och glesbefolkade områden vilket gör att 
man måste hushålla med resurserna. De har även ett mycket högt anseende 
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runt om i världen, och deras metoder har exporterats till många andra län-
der. Denna inriktning finns även för den utbildningsstandard för lavinsäker-
het som etablerats i Sverige.  
 
Kunskap och metodikutveckling gör att säkra prognoser kan göras med allt 
mindre resurser. Den trenden är tydlig i världen. Det kan handla om allt från 
snösimuleringar, de mekaniska egenskaperna i en flaklavin, informations-
flöden till hur effektiva stabilitetstester görs i terrängen.  
 
 
4.3.3 Vad händer om det sker en lavinolycka vid de lägre stegen på 
skalan? 
 
Värdet av och meningen med att presentera bedömningar av lavinfaran är att 
förebygga olyckor, målet är inte att förutse olyckor.  
 
Därför prognosticeras inte lavinolyckor utan förutsättningarna för laviner. 
Det innebär att målet är att ge människor goda råd om hur de själva kan 
undvika de största riskerna. 
 
Den största komponenten i riskkalkylen för enskilda människor kommer 
alltid att vara vad de själva väljer att göra och var de väljer att färdas under 
en given dag. Lavinprognosernas mål är att få människor att anpassa sitt 
beteende efter de faktiska förhållandena. Om detta skulle fungera perfekt 
skulle lavinolyckor vara mycket sällsynta och exakt lika vanliga vid alla fem 
nivåer. En olycka vid något av de lägre stegen på skalan innebär därför inte 
per automatik att bedömningen varit felaktig.  
 
 
4.3.4 Med tanke på hur svårt det är med lokala väderprognoser - hur 
kan det då vara möjligt att prognosticera laviner? 
 
En mycket rimlig fråga om man endast är insatt i väderprognoser men inte 
har erfarenhet av lavinarbete. Den största anledningen är att stora föränd-
ringar i lavinfaran beror på stora väderförändringar, med snöfall och hårda 
vindar som det vanligaste exemplet. Detaljerna i prognoserna är sällan avgö-
rande, vilket underlättar. 
 
En annan orsak är att lavinfaran definieras i en femgradig skala, vilket är en 
mycket grov indelning i jämförelse med många av parametrarna i en väder-
prognos. 
 
Svarar bara väderprognosen rätt på frågorna; Blir det väsentliga mängder 
nederbörd? Från vilket håll blåser det? Tilltar vinden? Blir det varmare eller 
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kallare? Ja, då är detaljnivån oftast tillräcklig för att göra en bra lavinpro-
gnos. 
 
Det är möjligt tack vare att man inte grundar bedömningarna enbart på vä-
derinformation. Den nuvarande stabiliteten i snötäcket utvärderas genom 
direkta observationer. Frågan väderprognosen främst svarar på är om och 
hur nuläget kommer att förändras de närmaste dagarna. 
 
Om man däremot enbart skulle använda sig av väderobservationer och vä-
derprognoser ställs större krav. Snösimuleringsmodeller, som endast bygger 
på väderobservationer och prognoser, har hittills inte varit framgångsrika 
utan att man förser dem med data från faktiska snöobservationer. 
 
Det som därför är sant är att om väderdata är osäker, behöver man kompen-
sera det med fler direkta observationer av stabiliteten i snötäcket. I slutän-
dan är det verkliga värdet av bedömningen de råd som följer. De är konser-
vativa även vid lavinskalans lägre steg. 
 
 
4.3.5 Hur kan en storskalig bedömning bli användbar lokalt på en  
fjällsida? Och hur kan den vara pålitlig? 
 
Det är också en rimlig fråga eftersom man vet att snötäcket förändras myck-
et med terrängen, på olika höjder och i olika väderstreck. Det är också där-
för lavinfaran bedöms enskilt för olika höjder och i olika väderstreck. Orsa-
kerna till snöns skiftningar beror främst på vindar och temperaturer och är 
både välkända och observerbara. Exempelvis är effekterna av hårda västvin-
dar inte alls så lokala som man kanske tror om man bara undersöker ett fjäll. 
Därför kan ett råd liknande; "Undvik att åka branta ostsluttningar i helgen, 
de kommer att vara lavinfarliga!", göras med stor säkerhet flera dagar i för-
väg. Dessutom kommer rådet att vara giltigt för ett större område. 
 
Ett annat svar på frågan är att vi inte behöver förutsäga stabiliteten på varje 
sluttning. Lavinprognosen fokuserar på de tydligaste tecknen på instabilitet, 
på de platser på fjället där farorna är störst och på de lavintyper som kan 
förväntas. Lavinprognoser förutsäger de fysiska förutsättningarna för lavi-
ner, och inte lavinolyckor. Men även lavinolyckor är många gånger förut-
sägbara – i efterhand. Internationella undersökningar visar att det vid de 
flesta lavinolyckor finns tydliga tecken på lavinfara. Lärdomen av det är att 
det bör gå att förebygga många olyckor enbart genom att fokusera på de 
mest uppenbara tecknen på lavinfara 
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5. Delmål 3 - Utveckla  
internationella samarbeten 
 
Under vintern 2012, publicerades lavinprognoser i en omfattning som aldrig 
gjorts tidigare i Sverige. Erfarenheter från andra länder har bedömts som 
mycket viktiga för projektet och att utveckla internationella samarbeten har 
varit ett uttalat mål. En särskilt viktig och uppskattad samarbetspartner är 
den norska myndigheten NVE som har ett uppdrag från Norges regering att 
utveckla lavinprognoser i samverkan med NGI och Meteorologisk Institutt. 
 
 
5.1 Avsiktsförklaring mot NVE  
 
Naturvårdsverket har under 2012 etablerat en avsiktsförklaring gentemot 
NVE som lyder: 
 

� Ömsesidigt bjuda in till kontinuerliga möten som berör lavinprogno-
sarbetet. 

� Ömsesidigt utbyta information som kan påverka våra respektive la-
vinprognosarbetet. 

� Verka för att det skall vara möjligt att utnyttja REGOBS för en ge-
mensam registrering av observationer. 

� Inrikta arbetet med symbolik och grafik så att det liknar varandras 
publiceringar i största möjliga mån. 

� Arbeta för en god samordning och samsyn i utbildningsnivå hos ob-
servatörerna samt om möjligt även avseende ersättningsnivåer och 
villkor. 

� Verka för att det skall finnas möjlighet att observatörer ömsesidigt 
kan delta i utbildningar i båda länder 

� Etablera samverkan och avstämningar mellan Meteorologisk Institutt 
och SMHI inför produktionen av prognoserna. 

 
 
5.2 Andra internationella nätverk av betydelse 
  
Samverkan har initierats även med de organisationer som ingår i European 
Avalanche Warning Services (EAWS), samt med Parcs Canada, Canadian 
Avalanche Center, Canadian Avalanche Association samt länder inom 
ICAR-CISA (International Commission for Alpine Rescue) där Naturvårds-
verket leder en expertgrupp inom förebyggande arbete med fokus på bland 
annat frågor kring lavinsäkerhet. 
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Ett mål är också att delta aktivt på den årliga ISSW (International Snow Sci-
ence Workshop) vilken samlar forskare kring snö- och lavinsäkerhet från 
hela världen. 
 
Naturvårdsverket har också erhållit en licens för webbvisning i svensk över-
sättning av den internationellt erkända kanadensiska lavinfilmen The Fine 
Line. I paketet ingår fyra separata utbildningsfilmer om lavinprognoser, 
terrängval, snöstabilitet med mera, i syfte att lära mottagare av budskap 
kring lavinsäkerhet mer om ämnet. Filmerna kommer att kunna ses på Fjäll-
säkerhetsrådets webbplats under vintern 2012/2013 tillsammans med en i 
övrigt utvecklad satsning på att samla relevant information kring lavin-
säkerhet. 
 
Naturvårdsverket deltog även på Nordisk Skredkonferens i november 2011 
och informerade om lavinprognosprojektet.  
 
De internationella kontakter som har tagits har varit ytterst värdefulla för ett 
litet land som Sverige att kunna dra nytta av den kunskap som redan finns i 
exempelvis Alperna och i Nordamerika. 
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6 Utvärdering av 
lavinprognosernas kvalitet 
 
Som tidigare beskrivits har prognoserna bestått av flera delar. En gradering 
av lavinfaran, en beskrivning av den terräng där faran är störst, en beskriv-
ning av vilken lavintyp som är mest relevant att vara uppmärksam på, och 
slutligen rekommendationer för färdsel.  
 
Den viktigaste utvärderingen av det fackmässiga innehållet i lavinprogno-
serna är den som lavinteknikerna gjort varje lördag (se kapitel 7.2). De har 
gjort en fullständig bedömning av lavinfaran utifrån all för dem tillgänglig 
information. De har främst rapporterat enligt mallen i bilaga D. Under slutet 
av säsongen har REGOBS använts för återrapporteringen, främst för att 
testa det systemet ordentligt.  
 
Prognoserna färdigställdes under torsdagseftermiddagar och var giltiga fram 
till söndag kväll. De sträckte sig alltså drygt tre dygn fram i tiden. Det är en 
relativt lång period i sammanhanget.  
 
Trots det stora antalet prognoser under säsongen justerades inga bedöm-
ningar på grund av rapporterad lavinaktivitet, utan alla justeringar berodde 
på ny väderinformation. Det i sig indikerar att prognoserna uppfyllt syftet 
att förutsäga vad som kommer hända, och inte reagerat på vad som redan 
hänt. Det ska sägas att väderinformation är den som är lättast att samla in 
och lättast att observera. Det är också väderprognosen som är den prognos-
tiska delen i lavinprognosen. Det bidrar självfallet till att väderfaktorer varit 
det helt avgörande skälet till att justera lavinfarabedömningarna. Inte desto 
mindre visar det hur viktiga väderprognoserna är för kvaliteten i lavinpro-
gnoserna. 
 
Det är svårt att tänka sig ett helt oberoende sätt att utvärdera giltigheten i 
prognoserna. Det vore önskvärt om man lätt kunde utvärdera lavinfarorna 
mot faktisk lavinaktivitet. Det är mycket svårt att göra av flera skäl. För att 
få rapporter om laviner måste någon ha sett lavinerna. Det gör att man ten-
derar att få fler rapporter när vädret är fint och sikten är god. Det typiska 
lavinvädret är raka motsatsen till detta och de dagar man kan vara lika säker 
på att det går laviner, kan man vara nästan lika säker på att ingen kommer 
att se dem. 
 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6535 
Lavinprognoser för svenska fjällen 

 

 

 57

För att prognoserna ska anses vara pålitliga bör självfallet laviner vara van-
ligare, större och farligare vid högre gradering än vid lägre. De bör gå 
främst i den terräng som förutsetts i prognosen, och om läsarna följer re-
kommendationerna bör de undvika farorna. I tillbakarapporteringen från 
våra experter, lavinteknikerna, är det tydligt att så varit fallet. I viss mån 
kanske ett cirkelbevis, i och med att de själva i hög grad bidragit till progno-
sen i första läget.  

 
Figur 8: På webbsidan www.snorapporten.se rapporterar skidan-
läggningar inom SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) 
lokal lavinfara. 

 
Skidanläggningar som har lavinfarliga sluttningar i närheten av liftarna rap-
porterar lavinfara på webbsidan Snörapporten. Dessa bedömningar har an-
vänts som referens för prognoserna. Prognoserna har i regel inte justerats för 
att stämma överens med skidorternas lavinfara. Eftersom skidorterna gör 
bedömningen för en mycket liten del av prognosområdena, behöver de inte 
sammanfalla. Däremot har prognosmakaren försökt kontrollera orsaken till 
eventuella skillnader i bedömningarna. 
 
Utöver detta har projektet fått regelbunden återkoppling från användare. 
Exempel på detta är feedback från de utbildningar arrangerade av SLAO 
som handlar om att lära sig bedöma och sätta lavinfara (SLAO Lavin 2 - 
Lavintekniker). Kommentarerna därifrån var att de varit förvånade över hur 
väl det faktiskt går att beskriva både snö- och lavinförhållanden från centralt 
håll. 
 
I samband med flygplansolyckan i Kebnekaise den 15 mars, 2012, gjordes 
flera oberoende utvärderingar av lavinfaran (nulägesbedömningar). Dels 
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genom svenska försvarsmakten Arméns Jägarbataljon, dels av norska lavin-
konsulterna NGI. Båda dessa stämde väl med de prognoser som gjorts i 
projektet.  
 
Därutöver har prognosmakaren själv gjort observationsresor till Åre, Keb-
nekaise och Abisko/Riksgränsen. 
 
 
6.1 Utvärdering avseende graderingen av la-
vinfaran 
 
I lavinskalan vägs sannolikheten för (eller frekvensen) laviner ihop med 
storleken på förväntade laviner. Siffran ska enkelt uttryckt svara på frågan 
”Hur lavinfarligt är det just den här dagen?”. 
 
Det är enkelt att skilja de dagar det går mest laviner från dem då snötäcket 
är stabilt i allmänhet. Däremot finns inga exakta gränsdragningar för vad 
som är "2. Måttlig lavinfara", och vad som är "3. Betydande lavinfara" och 
så vidare. Indelningen existerar inte i naturen, utan är en etikett vi sätter för 
att kunna prata om lavinfaran. 
 
Genom att låta människor som är vana att bedöma lavinfara göra en egen 
bedömning och kommentera graderingen får vi en uppfattning om alla i 
projektet använder begreppen lika. 
 
6.1.1 Statistik 
 
Det totala antalet utfärdade bedömningar var 627 stycken. Räknat på att tre 
enskilda bedömningar gjorts för varje område per helg. Prognoser publice-
rades inte för områden när informationen bedömdes som alltför bristfällig. 
Den bedömningen gjordes vid ungefär en fjärdedel av tillfällena, och fram-
förallt gällde det tidigt på säsongen och i vissa områden i norra Lappland. 
 
Lavinfarorna fördelades på de fem stegen enligt följande: 
 

1. Liten   6 % 
2. Måttlig 57 % 
3. Betydande 36 % 
4. Stor  1 % 
5. Extrem 0 % 
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6.2 Utvärdering av väderprognoser 
 
Här följer en genomgång av hur väl väderprognoserna lyckats fånga de pa-
rametrar som har störst påverkan på lavinfaran. 
 
6.2.1 Vindriktning 
 
Vindriktningen har förutsetts med stor säkerhet. Det är också den viktigaste 
faktorn för att peka ut i vilket väderstreck som lavinfaran finns. Det är också 
tydligt att detta mycket sällan behövts justeras under prognosperioden. De 
svårigheter som haft betydelse för prognoserna hör samman med att placera 
ändringar i vindriktningar i tid. Dessutom, även om prognosmakaren i för-
väg vetat att det först kommer blåsa från öster och sedan från väster har det 
varit svårt att kommunicera så som webbsidan är upplagd. 

   Figur 9: PMP översikt (källa: SMHI) 
 
 
6.2.2 Vindstyrkor 
 
Den viktigaste prognosmodellen för vindstyrkor har varit SMHI:s Dynad, 
som beskriver vindstyrkor på olika höjder i terrängen. Prognosen har täckt 
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torsdag eftermiddag till söndag morgon. Det innebär att Dynad inte haft 
prognos för söndagen. 
 
Prognoserna har i stort varit säkra på att fånga tilltagande eller avtagande 
vindar, och på att fånga de riktigt hårda vindarna, det vill säga det tydligaste 
lavinvädret. När vindarna legat i gränsvärdet för vad som krävs för snö-
transport, har det däremot funnits behov av att bekräfta prognoserna med 
observationer under helgerna. Eftersom vindstyrkorna skiljer sig mycket 
med höjden, är det i praktiken också en fråga om att bedöma hur mycket av 
terrängen i området berörs. 
 
Ur lavinsynpunkt är vindstyrkorna i högt liggande terräng ofta mest intres-
santa. Det är terräng där få människor vistas. Synen på vilka platser som är 
representativa kan därför skilja sig mellan en lavinexpert och en prognosme-
teorolog. 
 

Figur 10: Dynad beräknar vindstyrkor och vindriktning i olika delar av 
terrängen. (källa: SMHI) 
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6.2.3 SMHI:s betaversion av fjällväder 
 
Även SMHI:s betaversion av fjällväder har använts. Modellen täcker hela 
prognosperioden. Även där har prognosmakaren snarare tittat på om vinden 
ökar eller avtar än de absoluta talen. Modellen ger punktprognoser på  
specifika höjder i terrängen, som inte alltid är anpassade till hur geografin 
i området ser ut.  
 
Sammantaget har vindprognoserna varit av tillräcklig för syftet att göra la-
vinprognoser, men den  långa prognosperioden (3.5 dygn) skapat vissa pro-
blem. 
 
 
6.2.4 Nederbörd 
 
Nederbördsmängder är den parameter som uppfattats som svårast att förut-
säga. Nysnömängder är inte heller lätta att mäta i blåsig fjällterräng, när 
snöflingorna färdas mer på tvären än uppifrån och ned. Därför blir utvärde-
ringar av prognoserna svåra att göra. 

   Figur 11: Exempel på kartor från Hirlam och ECMWF. 
 (källa: SMHI) 
 
Om nederbörden kommer som regn eller snö har stor betydelse för lavinfa-
ran, och vissa gånger har prognosmakaren haft svårt att på förhand avgöra 
på vilken höjd snöfallet övergår i regn. 
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6.2.5 Sammanfattning 
 
Att förutsäga större snödrev är den viktigaste komponenten för att peka ut 
var på fjället lavinfaran är störst. Mer snödrev än förväntat, eller mindre, har 
varit det överlägset vanligaste skälet till att justera prognoserna under hel-
gerna. Men överlag har de prognoser som meteorologerna på SMHI gjort 
för projektet uppfattats som pålitliga och med tillräckligt mycket detaljer.  
 
Återigen bör man hålla syftet med prognoserna i tanken. Säkerheten i pro-
gnoserna kommer att styra hur tydligt lavinprognoserna kan formuleras. För 
att ge ett exempel. Det har snöat utan mycket vind de senaste dagarna, det 
finns gott om lössnö på kalfjället, vindriktningen kommer med säkerhet att 
vara västlig men vindstyrkorna osäker. När prognosmakaren ska berätta 
detta kan man skriva följande: "Om det blåser tillräckligt för att bli snödrev 
kommer branta ostsluttningar att bli lavinfarliga.". 
 
Finns det däremot en säker väderprognos på hårda västvindar kan prognos-
makaren direkt skriva följande: "Branta ostsluttningar kommer att vara de 
lavinfarligaste.".  
 
6.3 Hur många prognoser? 
 
Lavinprognoserna avseende vintern 2012 samt vintern 2011 utfärdades för 
veckosluten fredag till söndag. Det främsta skälet till det var vilka resurser 
och möjligheter som fanns för denna första vinter med lavinprognoser för 
hela fjällkedjan. 
 
I framtiden är det naturligt att bygga ut prognoserna till att omfatta alla 
veckans dagar. Människor rör sig på fjället även under veckodagarna och 
laviner är lika vanliga då. Men framförallt är kontinuiteten viktig för att 
kunna kommunicera med allmänheten och media. Projektets mål är att göra 
det till en vana bland människor att läsa lavininformation innan de ger sig ut 
på fjället. Om ”lavininfo-butiken” är stängd mer än den är öppen – ja då är 
risken stor att människor slutar söka informationen. 
 
Det fanns förslag att göra en översiktlig bedömning en hel vecka framåt i 
tiden, och därmed täcka veckans alla dagar. Det valdes dock bort tidigt. 
Framförallt fanns inte tid för att sammanställa dessa. Eftersom osäkerheten i 
så pass långa väderprognoser är stor kräver det också stor formulerings-
konst. Texten bör vara tillräckligt konkret för att ge råd till läsarna, men den 
får ändå inte bli helt fel om det sker förändringar i väderprognosen.  
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Att göra fler prognoser tar självfallet något mer tid än att göra få. Om antalet 
prognosdagar fördubblas innebär det nästan en fördubbling av meteorolo-
gens arbetsinsats. Men dubblar man antalet prognosdagar dubblas inte la-
vinprognosmakarens arbetsinsats. Redan i dagsläget följs redan snö- och 
väderutvecklingen under veckans alla dagar. De arbetsmoment som till-
kommer är då endast att göra en väderprognos för kommande dagar, en 
skarp analys av lavinfaran och att paketera och publicera den.  
 
Författarnas erfarenheter från att göra lokala lavinprognoser är också den att 
flera korta prognoser snarare sparar tid än att göra få långa. Både att minska 
längden på prognoserna och att göra dem kontinuerligt ökar också kvaliteten 
på prognosarbetet. Varje prognos utgår från den förra, oavsett frekvensen. 
Det kanske bör påpekas att fler prognoser inte nödvändigtvis betyder att det 
behövs fler rapporter från fjället, även om det är önskvärt av andra skäl. 
 
Däremot behövs ytterligare en prognosmakare tillgänglig under säsong för 
att klara att producera prognoser för veckans alla dagar. Denna vinters pro-
gnoser gjordes under hård tidspress och vintern var mycket arbetsintensiv. 
Bland annat fick planerade utbildningar och besök hos observatörer ställas 
in på grund av tidsbrist. Att förlita sig på endast en person som är helt in-
körd i systemet är dessutom väldigt sårbart. En breddning av prognostjäns-
ten skulle därför innebära en väsentlig kvalitetssäkring. 
 
 
6.4 Hur långa prognosperioder?  
 
Denna vinter har prognoserna sammanställts och publicerats under tors-
dagseftermiddagar och gällt till och med söndag. 
 
Prognosperioden har uppfattats som relativt lång, men frågan hör samman 
med de informationssystem som finns. Prognoserna har grundat sig på vä-
derprognoser utfärdade på torsdag morgon, lokal snö- och väderinformation 
(nuläge) från onsdagar och kvalificerade bedömningar främst från tisdagar. 
 
Att ha långa prognosperioder har många nackdelar och bara en fördel. För 
att börja med det positiva – det ger människor gott om tid att uppmärk-
samma lavinfaran i förväg. 
 
Nackdelarna är att osäkerheten i prognoserna självfallet ökar, främst på 
grund av att väderprognoserna blir osäkrare. Det i sin tur innebär fler över-
väganden och en långsammare process för att skriva prognoserna och att det 
gör att de kanske måste justeras.  
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Sist men inte minst så blir budskapet ofta otydligare när förhållandena hin-
ner förändras under publiceringstiden.  
 
 
6.5 Slutsatser 
 
Även om lavinprognoserna varit riktiga och beskrivit den ”verkliga” lavin-
faran bör man framhålla att de gjorts med knapphet av information. Till viss 
del har prognosmakaren kompenserat för osäkerheten genom att inte utfärda 
lavinprognoser för vissa områden och att beskriva förhållandena mer all-
mänt. Faran i det är kanske inte främst att prognosen blir ”fel”, utan snarare 
att den blir mindre användbar för läsarna. Allmänna resonemang upplevs 
inte lika angelägna och kan också vara svårare att förstå. För att utveckla 
prognoserna ytterligare, nå fler läsare, är det viktigt med fler rapporter och 
rapportörer.  
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7. Diskussion 
 
 
7.1 Inledning 
 
Det står tämligen klart att lavinprognosprojektet under åren 2011-2012 såväl 
ur en kommunikativ som ur utvecklingssynpunkt har varit både framgångs-
rikt och kostnadseffektivt. Naturvårdsverket anser att utvecklingen av lavin-
prognoser för de svenska fjällen inneburit ett stort steg framåt för svenskt 
fjällsäkerhetsarbete. Projektet är ett av de mest omfattande som Naturvårds-
verkets Fjällsäkerhetsråd har initierat och är banbrytande till sin karaktär då 
lavinprognoser i denna omfattning aldrig har publicerats tidigare i Sverige. 
 
Få ämnesområden kan på ett liknande sätt kommuniceras så tydligt med 
syfte att uppmärksamma förebyggande fjällsäkerhetsarbete. Sverige är ett av 
få av världens bergsländer som ännu inte har ett fast etablerat lavinprognos-
program.  
 
Det svenska lavinprognosprojektet kostade ca 900 000 kr säsongen 2012. I 
jämförelse med andra liknande projekt, som till exempel i Norge förfogar 
NVE över betydligt större resurser för utveckling och metodstöd. Enligt 
uppgift hade det norska projektet en budget för vintern 2011/2012 cirka 14 
miljoner SEK. Det kanadensiska lavinprognosprogrammet hade under 
samma period en budget på cirka 4 miljoner SEK. 
 
Även fortsatt bör lavinprognoserna kunna produceras kostnadseffektivt ge-
nom att utnyttja den svenska traditionen av fjällsäkerhetsarbete med sam-
ordning mellan olika myndigheter och organisationer. Detta är den aktuella 
samverkan mellan Naturvårdsverket och SMHI ett tydligt prov på, samar-
betet reglerades i avtal för vintern 2012, se bilaga K. 
 
 
7.2 Lavinprognosernas utformning 
 
Det finns många idéer om hur man bäst kommunicerar lavininformation. I 
slutändan är de bästa de som hjälper människor att undvika laviner. Det är 
bara användarna själva som kan förhindra olyckorna. Ett steg på vägen är att 
höja kunskaperna om naturfenomenet och där har lavinprognoserna en stor 
funktion. 
 
Svenska myndigheters,  alternativt andra organisationers metoder att infor-
mera om laviner bör efterlikna de som brukas internationellt, även om de 
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anpassas efter våra förhållanden. Bergs- och fjällturismen är i allt högre 
grad gränsöverskridande. Svenskar utsätter sig för lavinfara i utländska 
bergsområden och utländska besökare besöker den skandinaviska fjällked-
jan.  
 
I många av världens bergsländer har man mycket lång erfarenhet av att ar-
beta med förebyggande lavinsäkerhetsarbete. Fördelen för oss i Sverige är 
att vi kan dra nytta av deras erfarenheter och inte behöver vandra samma 
långa väg som dem. 
 
Det finns goda möjligheter att utveckla kommunikationen och spridningen 
av prognoserna ytterligare. Tidigt i projektplaneringen bestämdes att Parcs 
Canadas webbplattform och beslutsstödsystem AvalX skulle prövas och 
användas. När det inte gick att genomföra, utvecklades ett webbpublice-
ringsverktyg under stor tidspress. Verktyget var inte helt färdigutvecklat vid 
säsongstart, vilket gjorde det nödvändigt att prioritera i arbetet. 
 
Projektets främsta prioritering var att innehållet i prognoserna alltid skulle 
vara riktig. Fanns det osäkerheter runt bedömningarna, valde vi att berätta 
om dem. Men ju tydligare budskapet är, desto lättare blir det att förmedla. 
Av denna anledning är även kommunikationen starkt kopplat till hur väl de 
andra delarna i prognosarbetet fungerar.   
 
Under slutet av säsongen fungerade publiceringsverktyget väl. Av den åter-
koppling projektgruppen fått uppfattas webbpubliceringen i allmänhet som 
tydlig, men många små förändringar i grafik och text kan förbättra helhets-
intrycket. 
 
Man ska inte heller glömma bort att det finns en inlärningstid även för an-
vändarna. Som jämförelse, idag är det en självklarhet att ta del av väderpro-
gnosen på internet, men det har inte varit det i alla tider. Målet med progno-
serna är att förmedla budskapet så enkelt och tydligt som möjligt, men de 
berättar om laviner och snö på en detaljnivå som inte varit vanlig i Sverige. 
Det är tydligt när det i många fall saknas väletablerade ord och begrepp. 
 
Rekommendationen är att fortsätta att presentera lavinprognoserna enligt 
den modell som använts i projektet. Kommunikationen kommer att förbätt-
ras med mer tid för presentationen och med fler rapporter från fjället. De 
övriga förslagen i rapporten handlar om att förankra prognoserna bland de 
viktigaste målgrupperna. 
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7.3 Angående myndighetsansvaret 
 
 
7.3.1 Naturvårdsverket 
 
Naturvårdsverket har sedan ett regeringsbeslut 1984 ansvarat för samord-
ningen av fjällsäkerhetsarbetet vilket även under 2009 på nytt förtydligades 
i Prop. 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv. I övrigt så bedöms inte Natur-
vårdsverkets ha ett formellt ansvar med stöd i myndighetens instruktion 
eller liknande, däremot ansvarar Naturvårdsverket för frågor kring områ-
desskydd, skötsel, fjälleder, det vill säga förutsättningar för friluftsliv i fjäl-
len. Lavinprognoser med tillhörande lavinsäkerhetsarbete har en naturlig 
koppling till fjällsäkerhetsarbetet, men vad avser meteorologisk kompetens 
vilket är av stor betydelse för kvaliteten och datafångsten i arbetet är SMHI 
ansvarig myndighet.  
 
I utvecklingsfasen har Naturvårdsverket avsatt ekonomiska medel samt per-
sonella resurser knutna till fjällsäkerhetsarbete i projektet. Naturvårdsverket 
kan dock inte garantera att dessa resurser kan tillhandahållas i en framtida 
verksamhet om inte ansvaret för lavinprognospublicering tydliggörs.   
 
 
7.3.2 SMHI 
 
Enligt den överenskommelse som låg till grund för projektet under 2012 
skulle SMHI bland annat tillhanda sin meteorologiska expertis, tillgång till 
meteorologiska observationer, prognoser och varningar samt att tillhanda-
hålla en arbetsplats på SMHI i Norrköping för en lavinexpert arvoderad av 
Naturvårdsverket. 
 
SMHI:s bedömning är att efter en inledning där man fick avsätta extra re-
surser så kom lavinexperten snart in i rutinerna på prognoscentralen och 
lärde sig få tag i den nödvändiga informationen. Dialogen mellan meteoro-
logerna och lavinexperten underlättades av att lavinexperten fanns på plats 
på SMHI. 
 
SMHI:s uppgift under projektet var att varje onsdag hjälpa lavinexperten att 
titta på hur vädret hade varit, sedan förra prognostillfället. Tidsåtgången för 
meteorolog bedöms till mellan 30-60 minuter. På torsdagen tog meteorolo-
gerna fram en mer detaljerad fjällväderprognos, tidsåtgång 2,5-3 timmar. 
Vid ett tillfälle fick också meteorologerna utbildning om laviner och lavin-
prognoser. 
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Enligt förordningen (2009/974) är SMHI förvaltningsmyndighet för  
meteorologiska frågor. SMHI kan även i fortsättningen bidra till fjällsäker-
hetsar-betet med sin meteorologiska expertis, meteorologiska prognoser och 
varningar. SMHI:s insatser utförs lämpligen på uppdrag av utpekad ansvarig 
myndighet. 
 
 
7.4 Naturvårdsverkets förslag till framtida 
arbete 
 
För att en stabil och långsiktig lavinprognostjänst skall kunna etableras  
behövs en utpekad myndighet med ansvar för lavinprognoser, vilket idag 
saknas. Utförandet kommer sannolikt att behöva utföras i nära och ömsesi-
dig samverkan mellan myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer. 
 
Det internationella samarbetet behöver utvecklas ytterligare för att dra nytta 
av den kompetens som finns i andra länder. Det är kostnadseffektivt att in-
vestera i befintlig och beprövad kompetens, erfarenhet samt i befintliga da-
tastödssystem, istället för att utveckla egna. 
 
En diskussion bör initieras med skidanläggningarna i fjällen samt SLAO.  
Det pågår en satsning på kompetenshöjning kring snö och lavinrapportering 
i branschen vilket gör det möjligt att utöka samarbetet 
 
Konceptet med lavinterrängklassning och att utveckla kommunikationen 
kring densamma behöver prövas för att se om och hur detta kan bidra till det 
förebyggande arbetet kring lavinsäkerhet. 
 
Viktigt är också att Sverige kan erbjuda och initiera utbildningar inom la-
vinsäkerhet och lavinprognostisering för meteorologer, journalister, myn-
digheter, fältpersonal, stugvärdar, fjällräddare, renskötare med flera som kan 
bidra till både snöobservationer och förmedling av kommunikation. 
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Bilaga A - SMHI:s fjällväderdistrikt 
 

 
 
(källa: SMHI:s  webbplats)  
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Bilaga B - Mediainslag samt 
webbstatistik om lavinprognoser 
vintern 2012 

 

 
(källa: Fjällsäkerhetsrådet) 
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Bilaga C - Parcs Canada 
lavininformation AvalX 
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Bilaga D - Rapportformulär 
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Bilaga E - Arbetsrutiner 
meteorologi 
 
1. Bakgrund 
 
Metodiken som används i lavinprognoser går i grova drag ut på att följa 
snötäckets utveckling under säsongen, beskriva snöstabiliteten för stunden 
och sedan med hjälp av en väderprognos bedöma hur snöstabiliteten kom-
mer att förändras de närmaste dagarna. 
 
Meteorologiska data är mycket viktiga i alla led för att göra kvalitativa la-
vinprognoser. Mest tillförlitliga blir prognoserna när direkta observationer i 
snötäcket och väderobservationer kompletterar varandra. I lavinmetodiken 
samlas data som är betydelsefulla i olika tidsperspektiv. Vissa väderbeting-
elser påverkar lavinfaran för stunden, medan andra kan ha betydelse på 
längre sikt. 
 
Inför de första lavinprognoserna eftersträvar vi en översiktlig bild av förhål-
landena i snötäcket. Denna grova analys jämförs med direkta observationer 
av snötäcket, men hjälper också observatörer i fält att prioritera vad de ska 
leta efter. I uppstartfasen är vi mest intresserade av faktorer som påverkar 
snöstabiliteten på sikt. I den tidiga beskrivningen av snötäcket fokuseras på 
följande:  

� Snödjup och distribution av snön i terrängen.  
� Viktiga väderhändelser som lämnat spår i snötäcket i form av ex 

tjocka hårda snöflak, skarar och svaga lager. 
 
2. Arbetsrutiner inför säsongsstart 
 

� Beskriv grovt snötäcket utifrån säsongens väderdata. Snömängder, 
distribution viktiga väderhändelser etc. Analysen görs nationellt, 
regionalt och lokalt i olika väderstreck och höjd över havet. 

� Jämföra med historiska väderdata för att grovt karaktärisera snödjup 
och distribution av snö i terrängen. Framförallt handlar det om avvi-
kelser i snödjup och medeltemperatur under perioden nov–jan. (Litet 
snödjup och kalla temperaturer leder i allmänhet till svag snö i bot-
ten av snötäckt) 

 
Meningen med detta är att ha basinformation att utgå ifrån. Sedan används 
observationer för att förfina den här teoretiska bilden av snötäcket. 
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2.1. Dessa väderdata är önskvärda inför säsongen 
 

1. Snödjup denna säsong i jämförelse med medelsnödjup. Snödjupet 
behöver inte följas dag för dag, två mätningar per månad räcker. 
Tillsammans med medeltemperaturen ger det en bild av "facettering-
en" av snötäcket.  

2. Visa nederbörd/månad och möjlighet att jämföra med historiska me-
delvärden.  

3. Avvikelser från medeltempereratur för månaderna okt-jan. 
4. Lokalisera vinterns större snöfall. Dessutom önskas vindriktningar 

och vindstyrka vid dessa. (Snöstormar kommer att synas som tjocka 
flak i snötäcket) 

5. Lokalisera regn och mycket milda perioder från mitten av november 
och framåt. (Detta kommer bilda skarar som är kritiska skikt i 
snötäcket och dessutom enkla att hitta vid observationer)  

6. Om det är möjligt/rimligt att söka i data, lokalisera hastigt fallande 
temperaturer och klart väder som följer direkt efter nederbörd. 

 
Den analys som görs utifrån väderobservationerna kommer att jämföras med 
lavinteknikernas lokala observationer i fjällterrängen i Sälen, Åre, Hemavan 
och Abisko.  
 
3. Under säsong 
 
Under prognostiden samlas och analyseras väderobservationer som påverkar 
lavinfaran de närmaste dagarna såväl som observationer som kan ha bety-
delse på längre sikt. På längre sikt handlar det i allmänhet om att lokalisera 
väder som skapar svagheter i snötäcket. Dessa bör kunna bekräftas av lokala 
observatörer. 
 
3.1. Rutiner dagen innan prognos – onsdagar 
 
Dagen innan prognosdagen ägnas framförallt till att beskriva nuläget i 
snötäcket. Data från lokala observatörer kompletteras med väderobservat-
ioner för att ge en bild av förändringar i snötäcket över större områden. 
Sammanfattningen görs regionalt och målet är att lyfta fram viktiga väder-
händelser som påverkar snötäcket. 
   
Arbetsuppgifter: 
 

� Sammanfatta den gångna veckans väder utifrån lavinperspektiv och 
utifrån påverkan på snötäcket tillsammans med lavinexperten.  

� Ex: Var har det kommit snöat/regnat? Hur mycket? Hur har det blåst 
och hur mycket? Var har det ackumulerats nysnö? 

� Temperaturvariationerna under perioden i stora drag. Särskild upp-
märksamhet vid perioder nära noll. 
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� Analysen görs nationellt, regionalt och lokalt (Lokalt =Väderstreck 
på sluttningar och höjd över havet) 

� Översiktlig genomgång av förväntad väderutveckling under helgen 
 
Frågor att besvara när det är aktuellt: 
 

� Områden med klar himmel (hög utstrålning kan ge facettering i 
snötäcket som kan leda till framtida svaga lager) 

� Eventuell återfrysning av snötäcket nattetid under milda perioder, 
mest relevant på våren.  

 
3.1.1. Förslag till arbetsgång för att sammanställa den gångna veck-
ans väder 
 
Översikt 
 

� Översikt av den gångna veckans väder i stort. – kartorna i Mesan. ( 
högtryck, lågtryck, nederbörd, kalla och milda perioder, domine-
rande vindriktningar) 

� Översikt av nederbörden. Kolla nederbördskartorna i klimatdataba-
sen http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/nederbord  

� Ett riktvärde för hur små nederbördsmängder som är signifikanta är 
5-10 mm. Ett problem vi har är att stationerna har svårt att mäta 
snömängden vid hårda vindar. (Gäller framförallt på kalfjället) Där-
för tvingas vi ha ett öppet sinne till riktvärdena.  

� Observationerna sammanfattas i fem olika områden: Södra fjällen, 
mellersta östra, mellersta västra, norra västra och norra östra. 

� Sammanfatta vädret översiktligt i bedömningsmallarna, områden 
med snöfall, vindriktningar, milda eller kalla perioder etc.   

� Gå vidare med att kolla de mest relevanta faktorerna i större detalj: 
Nederbördsmängder och typ, total ackumulation, vindstyrka och 
riktning i samband med snöfall, perioder med hårda vindar även utan 
nederbörd.  

 
Nederbörd 
 

� Nederbördsmängder kollas i ”precip” utskrifterna i produktions-
rummet, detaljerade sökningar kan också göras i statgen på de mest 
relevanta mätstationerna. 

� Notera i bedömningsmallarna: Typ av nederbörd, under vilka peri-
oder, mängder från att nederbörd startar till det slutar under samt to-
tal ackumulation under perioden.  
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Vind och snödrift 
 

� 8 m/s brukar användas som riktvärde för när snödrev startar. I prak-
tiken är det väldigt beroende på hur hård snöytan är. Det riktvärdet 
gäller därför i samband med snöfall, eller om vinden tilltar först efter 
att ett nederbördsområde passerat.  

� Tänk på att det framförallt är vinden uppe på kalfjället och inte i dal-
gångarna som är relevant. 

� Alla perioder med hård vind är intressanta att notera, även utan ne-
derbörd, då det innebär snödrev utan ideala förhållanden på snöytan. 

 
� Vindriktningar kan först kollas översiktligt i Mesan. 
� Kolla ”maxvind” i utskrifter (ny produkt), för att sortera ut de stat-

ioner som är intressanta att undersöka närmare. 
� Sammanfatta observationerna i bedömningsmallen. 

 
Temperatur 
 

� Beskriv temperaturutvecklingen översiktligt och följande situationer 
i större detalj:  

� Vid milda temperaturer försöker vi beskriva noll isotermen, både 
geografiskt norr-söder och i höjd på fjället.  

� Notera områden med uppklarnande väder och hastigt fallande tem-
peratur 

� Notera områden med hastigt stigande temperatur.  
� Enklast är att börja leta efter intressanta mätstationer i Mesan och i 

”max och min temp” utskrifterna i produktionsrummet. Därefter kan 
slagningar i Statgen göras för att få mer detalj.  

� Sammanfatta observationerna i bedömningsmallen. 
 
Det vi gått igenom hittills är de väderfaktorer som oftast, men inte alltid är 
de mest relevanta. Metoden kan behöva anpassas efter förhållanden. 
 
Några frågor som är relevanta för att följa snötäcket på längre sikt, och som 
framförallt används tillsammans med observationer av snötäcket:  
 

� Leta efter områden med klar himmel, (hög utstrålning ger försva-
gande processer i snötäcket). Kan göras i Mesan.  

� Leta efter platser med uppklarnande väder och hastigt sjunkande 
temperatur, särskilt efter nederbörd. (samma som ovan, ger ofta 
framtida svagheter i snötäcket. Misstänkta ställen för laviner vid 
nästa storm). 
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3.2. Rutiner prognosdag – torsdagar 
 
Under dagen publiceras lavinfaran för var och ett av SMHIs fjällväderområ-
den för fredag till söndag. (Sammanlagt 60 individuella lavinfaror) Rent 
metodiskt är lavinfaran en sammanvägning av en bedömning av nuläget 
plus det förväntade vädret under helgen. 
 
 
3.2.1. Förslag till arbetsgång prognosdagar – torsdagar 
 

� Genomgång av vädret i stort, i vilka områden förväntar vi oss väder 
som direkt påverkar lavinfaran på kort sikt.  

� Övergripande skillnader mellan nordliga och sydliga delar av fjäll-
kedjan och mellan östa och västra delarna av fjällen.  

� Tidpunkten för det eventuella ”lavinvädret”. En komplicerande fak-
tor är att lavinfarorna gäller hela dagar fredag, lördag, söndag.  

� Noggrann genomgång av väderutvecklingen för helgen tillsammans 
med lavinexperten. Prognosen görs utifrån fyra orter i fjällkedjan, 
Sälen, Åre, Hemavan och Abisko/Riksgränsen. Generellt är de vik-
tigaste parametrarna att beskriva i detalj: Nederbörd – totala mäng-
der och intensitet, vindriktningar och hastighet, eventuella 0 -
isotermer. 

 
Primära resurser: 
 

� PMP översikt och nederbörd 
� Dynad, högupplösta fjällvindar (körning förlängd till 72 timmar) 
� Fjällväder beta. (1 dygn) 
� Eventuell skriva text för väderutsikter under måndag till torsdag. 

(Förslagsvis en och samma för hela fjällkedjan. 500 tecken?) 
� Fotnot, när dygnsmedeltemperaturen stiger mot slutet av vårvintern 

kommer andra faktorer att vara viktiga. 
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Sälen- Idre 
 

Vindar  
(Styrka och riktning)

Nederbörd Temp  
(max och min) 

Torsdag  
 

Fredag  
 

Lördag  
 

Söndag  
 

 
Storlien (Åre) 
 Vind 

(styrka och riktning)
Nederbörd Temp  

(max och min) 
Torsdag  

 

Fredag  
 

Lördag  
 

Söndag  
 

 
Hemavan 
 Vind 

(styrka och riktning)
Nederbörd Temp  

(max och min) 
Torsdag  

 

Fredag  
 

Lördag  
 

Söndag  
 

 
Katterjåkk 
 Vind 

(styrka och riktning)
Nederbörd Temp  

(max och min) 
Torsdag  

 

Fredag  
 

Lördag  
 

Söndag  
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Bilaga F – Instruktioner avseende 
formulär för telefonrapport 
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Formulär, telefonrapport 
Namn Plats Tidpunkt för rapport 

 
1. Rapporter om laviner 
Även uppgifter från gäster, besökare och andra rapporteras. Ange att det inte 
är en direkt observation. 
 
Hur 
många? 

När 
gick 
de? 

Vilket 
väderstreck?

Hur startade 
de? (spontant 
eller av 
människor) 

Hur djupa, 
breda och 
långa? 

Plats     
(vilket 
fjäll) 

      

 
2. Rapporter om snödrev 
Intensitet? (kraftigt, måttligt, lätt) Från vilket håll blåser vinden? 
  

 
3. Rapporter om snö tillgänglig för snötransport (lössnö) 
Uppskatta i cm, enligt 5, 10 15, etc 
Hur mycket lössnö finns på fjället? 
(som kan flyttas med tilltagande vind)  
 

 
4. Hur många har rört sig i brant terräng i området sista veckan?  
Uppskatta 0-20 st, 20-50 st, 50-100 st, fler än 100 st 
Skidåkare Skoteråkare Övriga 
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Bilaga G - Lista observatörer 
Observatörer som bidragit till lavinprognoser under vintern 2012 
 
Observatörer som bidragit kontinuerligt under vintern: 

1. Mattias Hellgren, Lavintekniker/Fjällchef/Trafikverkets lavinprogram Abi-
sko/Riksgränsen 

2. Johan af Ekenstam, Lavintekniker/Skidpatrull/Fjällräddningen Hemavan/Tärnaby 
3. Mårten Johansson, Lavintekniker/Lavinkonsult Åre/Storulvån/Sylarna  
4. Björn Hedlund, Lavintekniker Gällivarefjällen/ Jokkmokksfjällen 
5. Carl Hagström, Lavintekniker/Skidpatrull Sälen 
6. Sven Olofsson, Skidguide Kittelfjäll 
7. Emil Roddar, Lavintekniker/Lavininstruktör Bydalen 
8. Kalle Ljungberg, Sportchef Funäsdalen 
9. Mattias Cöster, Guide Heliskiing Kebnekaise/Abisko/Riksgränsen 
10. Johan Johansson, Sportchef/SBO Bergsguide Kebnekaise 
11. Mattias Tarestad, Lavintekniker Abisko/Riksgränsen 
12. Isaac Doude, Skidpatrull Abisko 
13. Sandra Tigerström, Lavintekniker/Stugansvarig STF Abisko /Riksgränsen 
14. Jonas Björklund, Lavintekniker/Skidpatrull Åre 
15. Karin Trolin, Lavintekniker/Skidpatrull/Friluftslärare Åre 
16. Thomas Lindberg, Lavinspecialist Försvarsmakten Åre/Storulvån/Sylarna 
17. Oskar Brodén, Lavintekniker/Lavininstruktör Åre/Storulvån 

 
Ej regelbundna observatörer: 

1. Mojo Andersson, Vindelfjällens Fjällsäkerhetskommitté Vindelfjällen 
2. Morgan Karlsson, Stugvärd STF Vindelfjällen 
3. Tierina Jonasson, Stugvärd STF Vindelfjällen 
4. Jan af Ekenstam Vindelfjällen 
5. Stefan Mårtensson, SLAO/Lavinkonsult Bydalen 
6. Kalle Kronholm, Lavinkonsult NGI Kebnekaise 
7. Hans Halt, Skidpatrull Sälen  
8. Christian Edelstam, Lavintekniker/SBO Bergsguide Abisko 
9. Martin Erks, Lavinspecialist Arméns Jägarbataljon Kebnekaise 
10. Carl-Johan Olofsson, Lavinspecialist Arméns jägarbataljon Kebnekaise 
11. Jan Stenström, Lavinspecialist MSS Kebnekaise 
12. Magnus Olofsson, Lavinspecialist Arméns Jägarbataljon Kebnekaise 
13. Per- Olov Wikberg, Lavintekniker/Naturvårdsverket Ljungdalen/Stekkenjokk 
14. Henrik Jansson, Lavintekniker/Skidpatrull Åre 
15. Anders Bergwall, SBO Bergsguide Abisko/Riksgränsen 
16. Urban Axelsson, Lavininstruktör/Friluftslärare Kittelfjäll 
17. Fredrik Söderkvist, Lavintekniker Artfjället 
18. Veronika Nilsson Borgafjäll 
19. Pär Innala Riksgränsen 
20. Klas Tigerström, Guide Abisko/Riksgränsen 
21. Jesper Nilsson, Fastighetsskötare STF fjällstugor Norra Lappland  
22. Gordon Smith Åre 
23. Anders Johansson Funäsdalen 
24. Petter Palmgren, Lavinexpert/Naturvårdsverket Åre/Kebnekaise/Abisko 

 
Nätverket av observatörer som bidragit är i verkligheten betydligt större. Fler personer har 
rapporterat direkt till någon av observatörerna/organisationerna som varit knutna till pro-
jektet eller till rapportsystemen REGOBS eller Lavinsmart.  
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Organisationer och företag: 
Naturvårdsverket, SMHI, STF Abisko, STF Kebnekaise, STF Storulvån, Åre Lavincenter, 
Lavinsmart, Arctic Elements, Försvarsmakten, Norges Geotekniske Institut( NGI), Svenska 
Liftanläggningars Organisation (SLAO). 
 
Skidanläggningar: 
Skistar Sälen, Skistar Åre, Abisko/Nuolja, Hemavan, Ramundberget, Tänndalen, Idre fjäll, 
Riksgränsen samt Kittelfjäll. 
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Bilaga H - SMHI:s observations-
platser i fjällen 

 

 
 
 

(källa: SMHI:s webbplats) 
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Bilaga I - Exempel på 
lavinprognos 
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Bilaga J – Sammanfattning av 
svar på användarenkät 
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(källa: Fjällsäkerhetsrådet) 
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Allmänna kommentarer från ut-
värderingen 

Nr.� Föreslå�minst�3�förbättringar�av�lavinprognosens�
innehåll�och�utseende

Har�du�något�annat�som�du�skulle�vilja�
kommentera?

1 Kartbild�som�visar�aktuellt�område

2 Borde�vara�bättre�anpassat�för�mobiltelefoner�för�att�
enklare�kunna�användas�"på�plats"�Ett�trevligare�
färgschema,�med�så�mycket�oranget�ser�allt�ut�att�vara�
"OBS!�Varning!"�Borde�vara�lättare�att�söka�på�prognoser�
i�närliggande�områden,�kanske�en�klickbar�karta�likt�
blocket.

Ett�väldigt�intressant�projekt,�tyvärr�har�skador�stoppat�
hela�min�säsong�men�till�nästa�säsong�så�hoppas�jag�att�
kunna�använda�mig�av�tjänsten�mer�"praktiskt"

3 Dela�in�de�mindre�områderna�i�större�områden�i�listan�
för�att�lättare�kunna�hitta�rätt,�lite�länkar�där�"nybörjare"�
lätt�kan�lära�sig�om�laviner,�berätta�om�hur�man�kan�
bidra�med�sina�observationer,�använd�mer�"skarpa�
färger"�i�lavinriskskalan�som�visas�för�varje�område�för�
att�tala�mer�med�läsaren�och�för�att�verka�mer�allvarligt.

4 Eventuellt�en�möjlighet�att�inom�ett�område�
exempelvis�Helags�gå�bakåt�i�tiden�för�att�få�en�
uppfattning�om�hur�det�tidigare�har�varit

Mycket�bra�!

5 Tätare�intervall,�flera�ute�på�f

6 Bra�jobb.�Fortsätt�och�bygg�på!

7 Mer�info�om�snötäckens�uppbyggnad,�lite�förbättring�i�
grafisk�utseende,�ganska�lite�information�från�vissa�
området

Ni�gör�en�bra�jobb�och�är�på�rätt�väg!

8 Lavinkaraktär�är�tydligen�förvirrande�för�ovana�
användare.�Ändra�Västra�Vindel��och�Tärnafjällen�till�
Hemavan�Tärnaby.�Ändra�Östra�till�Ammarnäs.�Locka�fler�
observatörer�med�utlottning�av�prylar�under�säsong.�
Locka�fler�att�registrera�på�Regobs�eller�motsvarande.

Bra�jobbat�i�vinter!

9 Ett�bra�initiativ.�Värdefull��info�för�oss�som�är�ute�i�
vinterterrängen�på�fritid�och�jobb.

10 1.�"begravda�svaga�lager".�Detta�är�ett�problem�under�i�
princip�hela�vintern.�Jag�tycker�att�det�borde�framgå�
tydligare�att�det�är�ett�problem�av�mer�"permanent"�
karaktär.

11 Kolla�på�Lavinsmart�och�använde�deras�tre�cirklar�för�att�
bestämma�lavinfara�i�höjd�och�vädersträck

12 Kolla�på�Lavinsmart�och�använde�deras�tre�cirklar�för�att�
bestämma�lavinfara�i�höjd�och�vädersträck.�Mycket�text�
som�inte�behöver�finnas�med,�ta�bort�det�som�inte�är�av�
betydelse�istället�för�att�fetmarkera

Bra�att�arbetet�kommit�igång!

13 Grafik,�tillgängligheten�och�att�få�dem�för�hela�veckorna

14 I�stort�tycker�jag�att�prognosen�är�bra�men�jag�skulle�
önska�fler�uppdateringar�(men�förstår�att�det�handlar�
om�resurser).�Utöver�det�kanske�det�skulle�vara�bra�att�
definiera�ord�som�t.ex.�"trädgränsen".�Jag�utgår�ifrån�att�
det�betyder�"bergssidan�upp�till�trädgränsen",�i�kontrast�
till�"kalfjället",�men�undrar�om�alla�förstår?�Antagligen�
gör�de�det.�Slutligen�skulle�det�vara�bra�med�en�
kommentar�kring�hur�beroende�prognosen�är�av�det�
prognosticerade�vädret.�jag�tror�att�detta�görs�till�viss�
del.�Det�vore�inte�fel�med�tillbakablickande�berättelser�
om�lavinsituationen,�t.ex.�om�det�gått�många�laviner�i�
olika�områden.���
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(källa: Fjällsäkerhetsrådet) 

15 Lavinprognoserna�är�mycket�bra,�och�det�är�klart�man�
måste�börja�nånstans.�Den�största�utvecklingen�för�
lavinprognoserna�idag�tror�jag�dock�skulle�vara�att�höja�
upplösningen,�både�geografiskt�och�tidsmässigt�(det�vill�
säga�prognoser�oftare�för�mindre�områden).

16 �Anpassa�informationen�till�att�kunna�spridas�via�appar,��
Anpassa�informationen�till�att�kunna�laddas�på�en�sida�i�
webbrowsern�för�att�undvika�behov�av�scrollning,���
Tydliggör�att�informationen�är�överskådlig�och�kan�
variera�inom�områdena,�t�ex�i�fjälldal

Bra�med�ett�steg�framåt�i�fjällsäkerheten�för�den�
moderna�urbaniserade�människan,�för�att�bygga�vidare�
så�anser�jag�personligen�att�mer�dokumentation�i�bild�
och�text�är�önskvärd,�upplägget�kan�vara�liknande�det�
sätt�man�arbetar�på�inom�de�Amerikanska�och�
Canadensiska�Nationella�Lavincentrumen�där�
dokumentationen�ger�en�överspridning�av�kunskap�och�
insikter�som�kan�göra�att�man�undviker�nästa�incident�
eller�i�alla�fall�att�inblandade�har�tänkt�efter�före�och�har�
en�"escape�route"�då�en�sak�är�definitiv,�"backcountry"�
verksamhet�i�alla�dess�olika�former�kommer�att�fortsätta�
att�växa�med�en�allt�större�andel�urbaniserade�utövare�
och�det�är�som�en�intervjuad�europeisk�lavinexpert�sa�i�
norrbottensradion�sistlidna�vinter�runt�detta�med�
incidenter�och�olyckstillbud�"It�would�be�a�success�if�we�

17 Kort�information�om�laviner�som�observerats,�även�
spontana,�detta�för�att�läsarna�tar�åt�sig�av�infon�bättre�
när�de�inser�att�det�faktiskt�går�laviner.�Info�om�
lutningar,�om�vad�som�är�lavinterräng.�Gärna�mer�info�
som�t.ex�hur�många�klapp�på�ECT�och�om�det�spricker�
hela�vägen�(p).

Fortsätt�med�projektet!�Fjällsäkerhets�rådets�sida�
behöver�komma�ut�mer,�inte�så�många�som�känner�till.�
Tack�för�bra�jobb!

18 1.�Fördjupning

19 1.�Fördjupningsinfo�("undernivåer"),�2.�Mobilapp,�3.�
Synk�med�SLAO!

20 Anpassa�säsongen�efter�var�i�fjällkedjan�prognosen�görs.�
Kvikkjokk,�Ritsem�är�säsongen�från�början�jan�till�maj�ut�
början�på�juni.�I�dalafjällen�betydligt�kortare.De�lömska�
slasklavinerna�missas�alltså�helt�i�Norrbotten.

21 Sluta�kommunicera�lavinrisk�med�siffror,�generaliserade�
texter,�ord�och�bilder.�Det�är�en�grov�generalisering.�
Generaliseringar�är�direkt�farligt�när�det�gäller�laviner.�
Det�bästa�är�att�skrota�nuvarande�system.�Stimulera�till�
en�mångfald�av�förhållningssätt�till�problemställningar�
kring�säkerhet�och�friluftsliv.�Centarlisering�och�
generalisering�är�direkt�farligt�i�sig�och�hämmar�det�fria�
rörliga�friluftslivet.�Inspirera�till�egna�ställningstagande�
och�mångfald�genom�att�inspirera�till�friluftsliv�för�var�
och�en�efter�sin�förmåga.

Skrota�nuvarande�system�och�använd�pengarna�till�ngt�
annat�tex�att�stötta�människor�att�fatta�egna�beslut�och�
inspirera�folk�att�ge�sig�ut�genom�positiv�information�.�
Centraliserad�information�med�varningstrianglar�och�
grova�generaliseringar�och�sk�experter�från�
myndighetshåll�och�organisationer�som�lobbar�och�får�
pengar�från�myndighetetshåll�är�helt�fel�väg�att�gå.�Det�
är�dags�för�för�Fjällsäkerhetsrådet�och�Naturvårdsverket�
att�sluta�slösa�med�stora�summor�pengar�ur�statskassan.�
Låt�kraft�och�inspiration�komma�från�gräsrotsnivå.�Låt�
friluftslivet�leva�i�det�direkta�mötet�mellan�människor�
och�natur.�Friluftsliv�är�praktisk�till�sin�natur�och�uppstår�
i�ett�direkt�möte.�Därför�är�detta�akademiska�och�
byråkratiska�förhållningssätt�till�natur�och�friluftsliv�
direkt�misskommunikativt.�Det�syns�inte�minst�i�ett�
projekt�som�lavinriskprognoser.�Naturen�och�
Människorna�blir�generaliserade�,�reducerade�till�siffror�
och�nomenklatur.�Det�finns�idag�inga�samband�mellan�
dessa�prognoser�och�säkerhet,�snarare�tvärt�om.�Vad�
gäller�väderprognosdelen�å�finns�det�ju�gott�om�sådana�
redan.�Fjällen�har�per�definition�ett�mkt�starkt�lokalt�
klimat�och�topografi.�Ni�kommunicerar�en�
generalisering�tvärt�emot�detta.�Lika�lokal�är�den�
enskilde�människan�eller�gruppen�som�rör�sig�i�denna�
miljön.����
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Bilaga K - Samarbetsavtal SMHI 
och Naturvårdsverket 
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Naturvårdsverket  
Beställningar  

Lavinprognoser  
för svenska fjällen
Utvärdering av ett utvecklingsprojekt  
vintern 2011 och 2012

Varje vinter skadas och omkommer svenskar i laviner. De allra 

flesta av dessa lavinolyckor drabbar människor som på fritiden 

söker sig till brant fjäll- och bergsterräng. Ser man till de senaste 

tio årens statistik förolyckas i genomsnitt två till tre svenskar per 

år i laviner. Orsaken till lavinolyckor kan nästan alltid härledas 

till den drabbades eget beteende. 

Målet med lavinprognoser på kort sikt är att hämta in, 

sprida och publicera information om aktuella förhållanden så att 

människor kan undvika onödiga faror. På längre sikt är målet 

även folkbildande. Genom att tala om lavinfara utifrån faktiska 

förhållanden kan lavinprognoser höja kunskapen om fenomenet 

och hjälpa människor att färdas säkrare i lavinterräng. 

Lavinprognoser är självklart i sig själva inget skydd mot la-

vinolyckor. Förhindra olyckor kan inte lavinprognoser göra, det 

kan bara brukarna själva göra. Det lavinprognoserna vill uppnå 

är att hjälpa människor att själva hitta ett tryggt sätt att vistas i 

fjällen och i bergen. 

I denna rapport presenteras en utvärdering av ett tvåårigt 

utvecklingsprojekt med det övergripande syftet att klarlägga 

förutsättningarna för att etablera en kostnadseffektiv, långsiktig 

och hållbar lavinprognostjänst för hela svenska fjällkedjan base-

rad på internationella riktlinjer och samarbeten. 

I rapporten redovisas en kvalitetssäkrad metod för att pro-

ducera trovärdiga och tydligt kommunicerade lavinprognoser 

baserade på internationella riktlinjer och samarbeten. Rap-

porten understryker att det både är möjligt och relevant med 

lavinprognoser för hela den svenska fjällkedjan. 

Av utvärderingsprojektet har två slutsatser dragits. Dels att 

det är i högsta grad relevant och samhällsekonomiskt försvar-

bart med lavinprognoser med syfte att varna och utbilda allmän-

heten i lavinsäkerhet. Dels att myndighetsansvaret behöver läg-

gas fast för att säkra en stabil och långsiktig lavinprognostjänst.

RAPPORT 6535 




