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Förord 
Naturvårdsverket fick detta regeringsuppdrag den 12 december 2013. Uppdraget 
var att i samråd med SMHI utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de 
svenska fjällen. Vi har i denna skrivelse gjort en genomgång av de i uppdraget 
ställda frågorna. 
 
Vid framtagandet av förslaget har Naturvårdsverket samrått med följande 
myndigheter: SMHI, Trafikverket, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelserna representerades av 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Samråd om huvudmannaskapet har genomförts med 
Länsstyrelsen i Jämtland. Vi vill tacka er alla för de bidrag till utredningen som ni 
har gett. 
 
Vi vill även framföra vårt tack till alla intresseorganisationer och näringsidkare 
som bidragit med stor kunskap och intresse.  
 
Naturvårdsverket  
September 2014 
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Sammanfattning  
Uppdraget 

Naturvårdsverket fick följande regeringsuppdrag den 12 december 2013. 
 
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att i samråd med Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) och efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Trafikverket, Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen samt länsstyrelserna i 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län utreda relevansen och behovet av 
lavinprognoser för de svenska fjällen genom att 
- fastställa huruvida det föreligger ett konkret behov av att producera lavinprognoser för 
den svenska fjällkedjan, 
- klarlägga förutsättningarna att producera relevanta och tillförlitliga lavinprognoser och 
redogöra för olika möjligheter vad gäller ambitionsnivån kring sådana prognoser, 
- fastställa, om så är relevant, huruvida det är skäligt att staten ansvarar för 
lavinprognoser, samt i så fall i vilken omfattning, 
- samt, om så är relevant, redogöra för vilka förutsättningar relevanta myndigheter har för 
att ansvara för produktion och tillhandahållande av lavinprognoser. 
Naturvårdsverket ska redogöra för kostnader som är förknippade med de eventuella 
förslagen, liksom lämna förslag på finansiering. Naturvårdsverket ska också utreda och 
föreslå eventuella samverkansmöjligheter med andra länder och med näringslivets 
organisationer samt turistorganisationer kring produktion, tillhandahållande och 
finansiering av lavinprognoser. 
Naturvårdsverket ska i sitt arbete ta hänsyn till sitt och SMHI:s avslutade 
utvecklingsprojekt om lavinprognoser för de svenska fjällen, samt hur lavinprognoser 
produceras och används i andra bergsländer. 
 
Regeringen beslutade i särskilt beslut att uppdraget skulle redovisas till 
Miljödepartementet senast den 26 september 2014. 
 
Behov nytta och kostnader 

Naturvårdsverket har bedömt att det föreligger ett konkret behov av att producera 
lavinprognoser för den svenska fjällkedjan.  Grunden till detta ställningstagande är: 

BEHOV 

o att det varje år går ett ansenligt antal laviner i fjällen 
o att det finns en ansenlig mängd potentiella lavinsluttningar i fjällen  
o att människor omkommer och skadas på grund av laviner i fjällen 
o att omkring en miljon enskilda turister vistas under vintern i svenska fjällen 
o att många svenskar vistas på lavinfarliga platser, både på fritiden och i yrket – 
o att turismen i fjällen ökar generellt och att det internationella inslaget ökar  
o att fler och fler kör snöskoter utanför lederna inom potentiella lavinområden eller 

åker skidor offpist och 
o att många aktörer i fjällen påtalar ett behov av förbättrad information om laviner 
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Naturvårdsverket bedömer att ett konkret behov av lavinprognoser föreligger. Om 
kostnaderna inte är att anse som oskäliga är det rimligt att överväga ett införande av 
lavinprognoser. 
 
Den nytta lavinprognoser skulle medföra är  

 
NYTTOR: 

o att lavinprognoser höjer medvetandet och kunskapen om laviner 
o att lavinprognoser kan antas minska andelen skadade och döda i laviner i relation 

till antalet som vistas där samt 
o att lavinprognoser kan ha en regionalekonomisk positiv inverkan genom ökat 

förtroende och bättre förutsättningar för fjällen som vintersportland 
-   

Den sammanlagda kostnaden för lavinolyckor inklusive förlust av människoliv baserat på 
olyckor i Sverige uppgår till 27 - 36 miljoner kronor årligen. Nyttorna är svårberäknade 
då det är omöjligt att kvantifiera vilken nytta lavinprognoser har. En enad internationell 
expertis anser dock att lavinprognoserna i deras respektive länder bidrar till ett minskat 
antal lavinrelaterade olyckor. Vi har i analysen uppskattat att i storleksordningen en av 
fyra/fem olyckor kan undvikas om lavinprognoser införs i Sverige. 
 
KOSTNAD FÖR LAVINPROGNOSER 

o Kostnaden för att tillhandahålla lavinprognoser uppskattas till drygt 10 miljoner 
kronor första året och därefter drygt 6 miljoner kronor årligen. 

SLUTSATS 

o Nyttorna i ekonomiska termer (minskade kostnader för lavinräddning, skador och 
omkomna) kan antas vara större än kostnaderna för att upprätthålla relevanta 
lavinprognoser. 

 
o De i ekononomiska termer, mer svårberäknade nyttorna av regional ekonomisk 

karaktär som arbetstillfällen, regional attraktivitet och fjällen som ett satsande 
område för vinterturism redovisas men är inte avgörande för slutsatserna. 

 
Skäligheten att införa lavinprognoser 

En tydlig trend är att allt fler människor söker sig till brant fjällterräng med syfte att 
uppleva brant lössnöåkning på skidor eller med snöskoter. Vår bedömning kring den 
fortsatta utvecklingen av dessa aktiviteter är att de kommer att fortsätta att öka starkt. 
Alltfler besökare ger sig ut i potentiella lavinområden som de inte är vana vid eller har 
tillräcklig kunskap om.  
 
Förbättrad information om laviner i Sverige har även tidigare efterfrågats av både 
experter, organisationer och fjällbesökare. Behoven har beskrivits både inom den svenska 
lavinlitteraturen, i tidigare utredningar och i media. Samtidigt har inte behoven alla 
gånger konkretiserats vilket har uppfattats som en brist. En konkretisering av behoven 
efterfrågades även av regeringen när uppdraget gavs till Naturvårdsverket att vidare 
utreda frågan.   
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Idag är det rörliga friluftslivet den helt dominerande riskgruppen både nationellt och 
internationellt. För denna grupp ses information som det viktigaste verktyget för 
förebyggande av lavinolyckor. Att förmedla var och när det är lavinfarligt till 
fjällbesökare, det vill säga innehållet i en lavinprognos, har under alla år setts som en 
central del i den primära informationen om lavinfara. Flera mer eller mindre konkreta 
förslag till att utveckla nationella lavinprognoser och bedömningar av lavinfara har även 
tidigare lagts fram. 
 
I en workshop, som genomfördes inom ramen för uppdraget, med fem andra bergsländer, 
nämligen Kanada, Norge, Italien, Österike och Schweiz, framkom att lavinprognoser ger 
den eftersträvade effekten även om detta inte går att mäta i siffror. När lavinvarningar 
utfärdas för ett område minskar antalet människor som vistas i området markant. 
 
Naturvårdsverket anser med stöd av behovsanalysen samt kostnads-/nyttoanalysen att det 
är skäligt att föreslå att nationella lavinprognoser införs även i Sverige.  
 
Ambitionsnivå och organisation 

Naturvårdsverket har även föreslagit en ambitionsnivå och en möjlig operativ 
organisation för arbetet med lavinprognoser. Den årliga kostnaden har sedan beräknats. 
Naturvårdsverket har kommit fram till att kostnaden för införandet av lavinprognoser är 
knappt 10 miljoner kr det första året och därefter uppgår till drygt 6 miljoner kr årligen. 
Vi föreslår även att lavinprognoserna tas fram i nära samverkan med Norge. 
Förutsättningarna för att införa lavinprognoser i Sverige är goda då det idag finns både 
kompetens och intresse bland aktörer i fjällvärden att bidra till genomförandet. 
 
Naturvårdsverket föreslår att länsstyrelsen i Jämtland får uppdraget att vara huvudman för 
lavinprognosverksamheten med tillhörande verksamheter. En möjlig organisationsform är 
att arbetet genomförs i en centrumbildning. I centrumbildningen bör myndigheter och 
intresseorganisationer samt universitet erbjudas möjlighet att delta.  
 
Finansering 

Publika lavinprognoser är ett nytt arbetsfält för statlig verksamhet i Sverige. Den årliga 
kostnaden för att utföra föreslagna lavinprognoser är i samma storleksordning som dagens 
årliga kostnader för lavininsatser och behandling av olycksfall. Dessutom tillkommer det 
kostnader som samhället har till följd av att nästan en person omkommer per år i 
lavinolyckor. Idag bär samhället samtliga kostnader för lavinräddningsinsatser genom 
fjällräddning, sjukvård och socialförsäkringssystemen. Genom att producera och sprida 
primär information om fara för laviner bedömer vi att antalet lavinolyckor kommer att 
minska betydligt vilket skulle frigöra vissa resurser som går till lavinräddning till att 
istället kunna satsas på förebyggande arbete i form av ett systematiskt arbete med 
lavinprognoser.   
 
Ingen myndighet har idag ett tydligt uppdrag att ansvara för produktion och 
tillhandahållande av lavinprognoser. Ingen av myndigheterna kan heller visa på några 
egentliga synergier med nuvarande arbetsuppgifter. Full finansiering krävs därmed i 
enlighet med tidigare redovisade beräkningar för att genomföra uppdraget. 
Naturvårdsverkets förslag är att anslaget för den utvalda huvudmannen höjs för att täcka 
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samt årliga kostnader för arbetet med lavinprognoser, det vill säga ca 10 miljoner kronor 
för första året och därefter drygt 6 miljoner kronor årligen. 
 
Möjlig start 

Naturvårdsverket bedömer att ett lavinprognosprogram kan vara operativt från vintern 
2015–2016, under förutsättning att myndighetsansvaret är fastställt och resurser på plats.  
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Inledning 
Laviner förekommer varje vinter i landets fjällområden. Att förebygga lavinrelaterade 
olyckor är en viktig del av fjällsäkerhetsarbetet. De flesta länder i Europa och andra 
länder med en utvecklad vintersportturism erbjuder lavininformation genom regionala 
lavinprognoser. Dessa prognoser följer samma internationella standard vilket medför 
ökad förståelse av aktuell information om laviner.   
 
Lavinprognoser har till syfte att beskriva dels aktuell lavinfara, men de ger även en bild 
av var i terrängen det är lavinfarligt och vad det beror på. På lång sikt kan även 
lavinprognosen höja den allmänna kunskapen om laviner och fjällsäkerhet.  I andra länder 
ingår lavinprognosen som en del av landets allmänna säkerhetsarbete.  
 
Lavinprognoser erbjuder användarna ett redskap för att bättre kunna göra sina egna 
bedömningar kring att göra säkrare vägval i samband med offpiståkning eller avstå på 
grund av lavinfaran.   
 
I både Sverige och Norge, liksom i många andra länder, har antalet utövare av 
utförsåkning i offpistterräng ökat de senaste åren. Även snöskoteråkning ökar i de 
områden där den är tillåten.  
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Genomförande 
Naturvårdsverket har i uppdraget inhämtat synpunkter från SMHI och övriga 
myndigheter nämnda i uppdraget. SMHI har även ingått i den styrgrupp som lett 
uppdraget. 
 
Under projektet har Naturvårdsverket genomfört en internationell workshop med 
lavinexperter från fem länder. Deltagande länder var Norge, Kanada, Schweiz, Österike 
samt Italien.  
 
Naturvårdsverket har även genomfört en workshop med företrädare för myndigheter, 
organisationer och från näringslivet med syfte att kartlägga på vilket sätt man kan komma 
att bidra till ett operativt lavinprognosprogram.  
 
Ett möte med Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, i Norge har även genomförts 
kring att klarlägga förutsättningarna avseende en eventuell samverkan med det norska 
lavinprognosprogrammet.  
 
Naturvårdsverket har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att genomföra en 
behovsanalys i form av 3 studier, en litteraturstudie av svensk lavinkunskap, en studie av 
svenska dödsfall i laviner samt en enkätundersökning kring behovet av primär 
lavininformation där 1400 intressenter i svenska fjällen deltog, vilken har sammanställts 
och analyserats.  
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Bakgrund 
Uppdraget 
Naturvårdsverket fick följande regeringsuppdrag den 12 december 2013. 
 
Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att i samråd med Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) och efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Trafikverket, Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen samt länsstyrelserna i 
Dalarnas, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län utreda relevansen och behovet av 
lavinprognoser för de svenska fjällen genom att 
- fastställa huruvida det föreligger ett konkret behov av att producera lavinprognoser för 
den svenska fjällkedjan, 
- klarlägga förutsättningarna att producera relevanta och tillförlitliga lavinprognoser och 
redogöra för olika möjligheter vad gäller ambitionsnivån kring sådana prognoser, 
- fastställa, om så är relevant, huruvida det är skäligt att staten ansvarar för 
lavinprognoser, samt i så fall i vilken omfattning, 
- samt, om så är relevant, redogöra för vilka förutsättningar relevanta myndigheter har för 
att ansvara för produktion och tillhandahållande av lavinprognoser. 
Naturvårdsverket ska redogöra för kostnader som är förknippade med de eventuella 
förslagen, liksom lämna förslag på finansiering. Naturvårdsverket ska också utreda och 
föreslå eventuella samverkansmöjligheter med andra länder och med näringslivets 
organisationer samt turistorganisationer kring produktion, tillhandahållande och 
finansiering av lavinprognoser. 
Naturvårdsverket ska i sitt arbete ta hänsyn till sitt och SMHI:s avslutade 
utvecklingsprojekt om lavinprognoser för de svenska fjällen, samt hur lavinprognoser 
produceras och används i andra bergsländer. 
 
Regeringen beslutade i särskilt beslut att uppdraget skulle redovisas till 
Miljödepartementet senast den 26 september 2014. 
 

Lavinprognoser 
En lavinprognos beskriver lavinfaran. Prognoserna gäller större områden och beskriver 
hur lavinfaran kommer att utvecklas under de närmaste dagarna.  
 
En lavinprognos är aggregerad information som samlats in och analyserats. De viktigaste 
komponenterna i en lavinprognos är lavinaktivitet, snötäckets stabilitet och vädret. 
 
Det vanligaste sättet att kommunisera lavinfara är att använda en lavinskala med en 
gradering av lavinfaran mellan 1 och 5. Lavinfaran är en sammanvägning av frekvens och 
storlek på förväntade laviner. Se även bilaga 1. 
 

Lavinprognoser i andra bergsländer 
Den 20 maj genomförde Naturvårdsverket en workshop kring erfarenheter av 
lavinprognoser där representanter från Italien, Kanada, Norge, Schweiz samt Österrike 
(Tyrol) redogjorde för hur de lagt upp sitt arbete.  
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I bilaga 2. återfinns en sammanfattning av utformningen av ländernas 
lavinprognossystem. Där redovisas även de årliga kostnaderna för respektive lands 
lavinprognoser. 
 

Det svenska lavinsäkerhetsarbetet 
 
BESKRIVNING AV NUVARANDE LAVININFORMATIONSSYSTEM  

Idag finns ingen nationell enhetlig lavinprognosverksamhet i Sverige. Lavininformation 
till allmänheten förmedlas idag av ett antal yrkesgrupper som både representerar 
offentliga institutioner och privata aktörer. 
 
Befintliga, formella lavininformationssystem i Sverige, med geografiska eller 
yrkesmässiga avgränsningar:  
 
Lokala lavinbedömningar inom liftanläggningarna i fjällen anslutna till Svenska 
Liftanläggningars Organisation, SLAO. 
Sedan 1997 bedöms lavinfaran dagligen på de liftanläggningar som har lavinterräng i 
nära anslutning till anläggningen. Bedömningen begränsar sig till sluttningarna närmast 
liftarna, ”sluttningar man kan nå genom att glida från en öppen lift och tillbaka till liften 
igen”. 
 
Graderingen av lavinfaran är en nulägesbedömning som i allmänhet görs på morgonen 
innan liftarna öppnar. Bedömningen ska göras av utbildad personal enligt internationella 
normer där snöstabiliteten kontrolleras och dokumenteras under hela säsongen. 
Lavinfaran presenteras med hjälp av den internationella lavinskalan.  
 
Brukligt är att aktivt spränga laviner på liftnära sluttningar när lavinfaran ökar och 
lavinbedömningen justeras normalt efter detta.  

Trafikverkets lavinprognosprogram för Abisko/Riksgränsen samt Ritsemvägen  

Trafikverket driver sedan 2003 ett projekt med aktivt lavinskydd av Malmbanan och 
Europaväg 14 vid Nuolja, Abisko samt vid Ritsem. I programmet ingår att bedöma 
lavinrisken vid järnvägen och vägen vid Nuolja/Ritsem samt att vid behov bekämpa 
(spränga) laviner för att sänka och kontrollera riskerna. Projektet innebär att 
snöstabiliteten kontrolleras och dokumenteras under hela vintersäsongen.  
 
Försvarsmaktens lavinprognosprogram  
Försvarsmakten har sedan början på 2000-talet arbetat med lavinprognosarbete anpassat 
för militär verksamhet. Syftet med prognoserna är att öka säkerheten för de egna 
förbanden och för att fungera som beslutsunderlag i militära bergsoperationer. 
Försvarsmaktens personal är tränad för att kunna producera lavinprognoser i såväl 
Sverige som utomlands. 
 
Arbetsmetoden utgår från den kanadensiska branchstandarden vilken är utvecklad av 
CAA (Canadian Avalanche Association) och är sedan anpassad för de speciella 
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förhållanden som gäller för militär insatsverksamhet. Försvarsmaktens metod och 
kompetens är fullt kompatibel med civilt prognosarbete och Försvarsmaktens 
lavinspecialister har god kunskap och färdighet enligt internationell standard.  
 
Försvarsmakten har även utvecklat ett regelbaserat system för förflyttning i lavinterräng 
som fungerar som komplement till lavinprognosen. Försvarsmaktens personal har 
omfattande utbildning i lavinbekämpning, sprängning, och lavinräddning. 
 
Inom Försvarsmakten görs bedömningar av lavinfara och lavinprognoser på de platser 
och vid de tillfällen de har verksamhet i området. Bedömningarna görs av försvarets 
”lavinspecialister”. Försvaret har en intern utbildning av lavinspecialister men där civila 
kurser ingår.    
 

Lavinprognoser för svenska fjällen – ett 
utvecklingsprojekt 2011–2012 
Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd var initiativtagare och Naturvårdsverket huvudman 
för projektet, som genomfördes i nära samverkan med SMHI. Utvecklingsprojektet hade 
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. Projektet hade tre huvuduppgifter: 

1. Utveckla regionala lavinprognoser för svenska fjällkedjan 

2. Utveckla kommunikation av lavinprognoser till användare 

3. Utveckla internationella samarbeten 

I det praktiska arbetet ansvarade Naturvårdsverket för snöobservatörer, lavinprognoser 
(inkl. systemstöd) och kommunikation av lavinprognoser. SMHI bidrog med att 
tillhandahålla meteorologisk expertis, tillgång till meteorologiska observationer, 
prognoser och varningar. Dessutom tillhandahöll SMHI en arbetsplats i Norrköping för 
en lavinexpert arvoderad av Naturvårdsverket. 
 
Under utvecklingsprojektet bedrevs en nära samverkan med det norska 
lavinprognosprogrammet som också var under utveckling vid samma tid.  
 
En rapport togs fram, som presenterade en utvärdering av utvecklingsprojektet 
(Naturvårdsverket, 2012). Där redovisas bl.a. en metod 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. Lavinprognoser publicerades för hela 
fjällområdet där SMHI:s 21 fjällväderdistrikt användes som områdesavgränsning. 
 
I rapporten framgår vidare att kvaliteten på lavinprognoserna varit hög och med stor 
sannolikhet speglat den verkliga lavinfaran under prognosperioderna. Rapporten belyser 
också det stora intresse som finns från allmänhet, samhälle och media kring 
lavinsäkerhet. Dessutom visas att utvecklingsprojektets lavinprognoser varit 
kostnadseffektiva i internationell jämförelse. 
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Behov och samhällsekonomisk nytta  
I detta kapitel redovisas data om laviner och besöksnäringen som använts i bedömningen 
om det föreligger ett konkret behov av lavinprognoser. Senare i kapitlet redovisas aktörer 
i fjällens beskrivningar av behovet av lavinprognoser. Därefter följer en redovisning av 
nyttor av att ta fram lavinprognoser. Kapitlet avslutas med en analys av behovet av 
lavinprognoser. 
 

Behov av lavinprognoser 
Faror och risker med laviner i Sverige 

UPPSKATTNING AV FÖREKOMST AV LAVINER  

Naturvårdsverket har analyserat antalet potentiella lavinsluttningar i ett  geografiskt 
informationssystem, GIS, genom att med utgångspunkt ur den nationella höjddatabasen 
analysera vilka sluttningar som lutar mer än 25 grader i fjällen. Av dessa har de områden 
som är större än 1 hektar valts ut. Den geografiska avgränsningen är den fjällnära gränsen 
med en yta av cirka 8 900 000 hektar. 
Resultatet visar på att cirka 6 800 sluttningar 
är att beteckna som potentiella 
lavinsluttningar vilka totalt omfattar en area 
om 231 000 hektar. Lavinområdenas 
medelstorlek blir då ca 34 hektar.  

 
I Abisko och i Åre har antalet laviner varje 
vinter dokumenterats löpande och med 
utgångspunkt ur denna dokumentation kan 
antalet laviner som skulle kunna skada eller 
döda människor uppskattas. Antalet stora 
laviner i Abisko är i snitt cirka 10 stycken 
per vinter på en effektiv yta av cirka 100 
hektar. Men Abisko/Nuolja är ett område 
som är mycket välfrekventerat av laviner.   
Uppskattningsvis innebär detta att antalet 
laviner i svenska fjällen uppgår till mellan 
5 000 och 10 000, möjligen så många som 
20 000 laviner under vissa år.  
 
ANTAL LAVINOLYCKOR I SVERIGE  

Under de senaste tio åren har nio personer omkommit i svenska fjällen i lavinrelaterade 
olyckor (bilaga 3). En pågående sammanställning av dödsfall i samband lavinolyckor där 
svenskar varit involverade visar på cirka 100 dödsfall sedan 1915, det vill säga ca ett 
dödsfall per år i genomsnitt till följd av laviner i svenska fjällen. Underlaget visar på två 
perioder med ovanligt många dödsfall; 1940-, 50- och 60-talen med 45 döda samt 2000- 
och 10-talen med 35 döda.  
 

Figur 3. Potentiella lavinsluttningar i centrala 

Jämtlandsfjällen i rött. Röda stjärnor markerar 

tidigare olyckor.
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Genom fjällräddarna ansvarar polisen för alla räddningsinsatser i svenska fjällvärlden. 
Under perioden har fjällräddarna varit involverade i 43 lavinräddningsinsatser där 18 
stycken personer har skadats (Nilsson, M, 2014). Lavinolyckor som förekommer längre 
ut i terrängen kräver normalt mer resurser vid räddningsaktionerna. Troligen är det fler 
som skadats genom laviner under perioden men det finns inget inrapporteringskrav för 
lavinolyckor och därmed ingen tillförlitlig statistik. Statistiken över lavinolyckor i detta 
material är därför en sammanställning av många källor.  
 
Med stöd av internationell forskning kan nämnas att en av fem personer inblandade i 
stora laviner omkommer. 
 
ANTAL LAVINOLYCKOR MED SVENSKAR UTOMLANDS  

Svenska skidåkare reser alltmer till andra länder för att åka offpist. De flesta svenska 
medborgare som omkommer i laviner gör det i andra länder än i Sverige. Till detta 
kommer många olyckor med svenskar involverade som resulterar i skador.  
 
 

 
Figur 4. Antal svenska dödsolyckor i laviner i världen 2001-2014  

* En dödsolycka i Sverige med en utländsk medborgare inträffade år 2003 respektive år 2013 och 

är i det här diagrammet inkluderad i antalet omkomna i Sverige 

 

I figur 4 visas samtliga förolyckade svenskar i laviner fördelat på Sverige och utomlands 
för åren 2001-2014 samt två stycken dödsolyckor i Sverige där de omkomna var 
utländska turister. Under perioden 2001-2014 omkom totalt 35 stycken svenskar, varav 
27 stycken utomlands, vilket ger ett genomsnitt på 2,5 personer/år. Medelåldern för de 
förolyckade var drygt 32 år och över 80 procent var män, 
 
Olyckorna har skett i Frankrike, Schweiz, Österrike, Norge, Nepal och Kanada. Under 
samma tid har dödsolyckorna i laviner inte ökat generellt i dessa länder. Sett till antalet 
skiddagar är svenskar överrepresenterade i dödstatistiken i Alperna i samband med 
laviner (Fjällsäkerhetsrådet, 2013).  

0

2

4

6

8

10

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3
*

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3
*

2
0
1
4

Svenskar omkomna i lavinolyckor

I Sverige

Utomlands



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6641 
Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen 

  

 

 17

 
Var sker olyckorna i Sverige? 
Inom samtliga fyra fjällän har lavinolyckor med dödlig utgång inträffat. Omkring en 
tredjedel av olyckorna har skett i närheten av liftanläggningar, resterande utanför.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Karta över kända lavinolyckor i södra respektive norra delen av svenska fjällkedjan 

 

Antal turister i svenska fjällen  

ETOUR (2014) uppskattade antalet svenska besökare i svenska fjällen under 
vintersäsongen till drygt en miljon under perioden januari-april 2013.  I svenska fjällen är 
det framförallt svenska besökande men även turister från övriga Norden och en mindre 
del från andra länder. Antalet turister har ökat stadigt och antas öka till det dubbla inom 
en 10-årsperiod. Sammansättningen av turister är något olika på olika orter. I Norra 
Dalarna, Sälen, är det huvudsakligen svenskar ( 89 %) och danskar (9 %) som gästar, i 
västra Jämtland, Åre, är det svenskar (72 %) och norrmän (11 %) som nyttjar området 
mest och i Vemdalen är det i stort sett endast svenskar ( 97 %) (Skistar, 2014). 
 

Sammantaget är Norra Dalarna, Västra Jämtland, Härjedalen samt Abisko-Riksgränsen de 
mest besökta fjällområdena sett till sålda liftkort samt STF-besökare. För mer 
specificerad information avseende besöksstatistiken se bilaga 4. 
 
Förändringar i besöksströmmarna och de aktiviteter besökarna ägnar sig åt kommer 
förstås även att påverka var olyckorna inträffar. 
 
Aktiviteter och trender i fjällen 
Turismen i de svenska fjällen har ökat stadigt de senaste åren. Turisterna blir dessutom 
alltmer riskbenägna och ger sig längre ut i orörda områden, där laviner inte bekämpas 
såsom i närheten av liftsystemen (Franzen E. 2012). Detta gäller framförallt utförsåkare 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6641 
Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen 

  

 

 18

inklusive offpist/toppturer, heliski samt snöskoteråkare inklusive freeride och mountain-
åkning (Fjällsäkerhetsrådet 2013, 2014). 
 
Den vanligaste aktiviteten i svenska fjällen är utförsåkning (67 %) följt av längd-
/turskidåkning (35 %) medan en femtedel ägnar sig åt att köra eller åka snöskoter 
(ETOUR, 2014). Av dessa aktiviteter är snöskoteråkarna mest angelägna om att köra i 
just svenska fjällen, då 47 % anger att körning i svenska fjällen är mycket viktigt för dem. 
Utförsåkarna samt längd- och turskidsåkarna inte är lika bundna till svenska fjällen.  
 
Under 2009–2013 ökade antalet snöskotrar i Sverige med 12 % och uppgår i dagsläget till 
omkring 285 000 stycken (Naturvårdsverket, 2014). Försäljningen ökar stadigt och ligger 
numera på cirka 10 000 nya snöskotrar per år. Av dessa är cirka 70 % så kallade 
mountainsnöskotrar, vilka är särskilt avsedda för att ta sig fram i brant terräng och lössnö, 
med andra ord samma terräng där det kan gå laviner. Snöskoteråkningen ökar utanför 
leder med syftet att framförallt utöva avancerad friåkning i lössnö och i brant terräng 
(Fjällsäkerhetsrådet, 2014). Detta ingår i en global trend. I Kanada har denna typ av 
aktivitet bidragit till att det numera är fler snöskoteråkare än skidåkare som förolyckas i 
lavinolyckor.  
 

Behov av lavinprognoser i Sverige 
Allt fler människor har under de senaste åren vistats i svensk lavinterräng. 
Undersökningar pekar på att denna trend kommer att fortsätta (ETOUR, 2013, 
Fjällsäkerhetsrådet, 2013, 2014). Tendensen är att alltfler vistas utanför liftanläggningar 
eller utanför fjällederna och ger sig ut i områden som de inte är vana vid eller att de 
saknar tillräcklig kunskap om laviner. Ett primärt behov är att kunna bistå dessa 
människor med lavininformation och förmå dem att färdas i terräng där lavinfaran är 
mindre. En viktig förutsättning för sådan lavininformation är att det finns kvalitetssäkrade 
och lättillgängliga lavinprognoser. 
 
Behoven av förbättrad information om lavinfaror i Sverige har efterfrågats och påpekats 
av såväl enskilda experter och organisationer som fjällbesökare. Behoven har beskrivits 
både inom den svenska lavinlitteraturen, i tidigare utredningar och i media. Samtidigt har 
inte behoven konkretiserats i form av statistiskt belagd information, vilket har upplevts 
som en brist. Konkretisering efterfrågades också av regeringen när uppdraget gavs till 
Naturvårdsverket att vidare utreda frågan.  
 

Aktörernas beskrivning av behov  
Kunskapssammanställning i form av en litteraturstudie kring hur behoven 
tidigare beskrivits i svenska rapporter. 

Finns det i Sverige en verklig och tydlig brist på relevant information om faran för laviner 
för dem som vistas i, användare, eller informerar om, förmedlare, de svenska fjällen 
vintertid? För att svara på frågan och kunna beskriva upplevda bristen på information har 
Luleå Tekniska Universitet genomfört tre olika studier: en litteraturstudie av svensk 
lavinkunskap, en studie av svenska dödsfall i laviner samt en enkätundersökning om 
efterfrågan av information om områdesspecifika lavinfaror. 
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1.  Svensk litteratur om laviner och lavinfara 
Litteraturstudien omfattar cirka 30 olika svenska böcker, rapporter eller vetenskapliga 
arbeten publicerade under 70 år, åren 1943 till 2013. En stor mängd litteratur, cirka en 
bok vart annat år, adresserar behovet av mer och bättre kunskap om laviner och deras 
påverkan på individ och samhälle. Litteraturen beskriver tre traditioner: en autonom, där 
individen ska klara sig själv; en auktoritär, där experter gör bedömningar och ger råd; och 
en beskrivande; där laviner undersöks som ett fenomen. 
 
Majoriteten av litteraturen berör behovet av att kontrollera lavinfaran för att säkerställa 
olika samhällsfunktioner eller ekonomiska intressen, som vägar och järnvägar eller 
skidanläggningar och turistföretag. 
 
I Sverige har förebyggande lavinsäkerhetsarbete bedrivits sedan 1940-talet, 
Lavinkommitténs bildande 1942 kan ses som en start. Lavinsäkerhetsarbetet har under 
dessa 75 år inneburit ett delat ansvar mellan flera myndigheter, intresseorganisationer och 
inte minst fjällbesökarna själva. En mindre del av litteraturen handlar om att direkt 
minska risken för lavinolyckor med exempelvis lavinbekämpning, skydd av infrastruktur 
och bebyggelse. Detta är resurskrävande och görs på de platser där olycksrisken är störst, 
i praktiken där det vistas mest människor, i samhällen, på vägar och järnvägar, och nära 
skidbackar. 
 
Det går att tydligt se tre olika inriktningar i den litteratur som vill förmedla kunskap och 
information till allmänheten. De två första är relaterade till faran för laviner och hur den 
bedöms, antingen av individen själv eller av en expert. Den tredje inriktningen rör 
fenomenologin, där laviner är objektet som antingen påverkar naturen, människan eller 
vår infrastruktur. 
 
Den första inriktningen är att, genom böcker och/eller kurser, utbilda folk att göra sina 
egna bedömningar av hur stor lavinfaran är och var och när den finns i terrängen. Genom 
att öka individens kunskap om laviner ska var och en, så att säga, bli "sin egens lyckas 
lavinexpert". Den inriktningen kallar författarna för autonom lavinkunskap. Den andra 
inriktningen är att experter gör bedömningar och prognoser av lavinfaran med konkreta 
råd till brukare. I den traditionen är kunskapen centraliserad till expertfunktioner som 
förmedlar förädlad information om var, när och hur det är lavinfarligt, samt även ger råd 
för att undvika faran. Den inriktningen väljer författarna att kalla auktoritär lavinkunskap. 
Den tredje inriktningen som beskriver fenomenet laviner utifrån olika discipliner, 
naturgeografisk, ingenjörsmässigt, medicinsk, psykologisk eller sociologiskt, väljer 
författarna att kalla beskrivande lavinkunskap. 
 
I Sverige visar litteraturen på att den autonoma traditionen, det vill säga att var och en 
själv ska kunna bedöma lavinfaran har dominerat. Orsaken anser författarna ligger i att 
det i Sverige länge saknats centrala expertbedömningar.  
 

2. En studie av svenska dödsfall i laviner 

En sammanställning av dödsfall i samband lavinolyckor där svenskar varit involverade 
visar på cirka 100 dödsfall sedan 1915, det vill säga en död per år i genomsnitt. Data visar 
på två perioder med ovanligt många dödsfall; 1940-, 50- och 60-talen med 45 döda samt 
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2000- och 10-talen med 35 döda. I Sverige har lavinolyckor inte dokumenterats 
kontinuerligt av någon myndighet eller organisation. Statistiken över lavindöda svenskar i 
detta material är därför en sammanställning av många källor. Den är troligen inte helt 
komplett, sannorlikt saknas dödsolyckor framförallt de som skett utomlands. Men den ger 
högst sannolikt en rättvis bild av var lavinolyckorna inträffat, vilka som drabbats och av 
trender för olyckorna.  
 

3. Effekter av förbättrad lavininformation - redovisning av en webbenkät riktad till 
svenska intressenter  

En webbenkät genomfördes av Luleå Tekniska Universitet under maj månad 2014 som 
innebar en kartläggning av olika intressenters behov. Enkäten besvarades av 1402 
personer. Av dessa definierade sig 402 personer, 29 %, som intressenter till 
lavininformation genom sitt yrke, och 996 personer, 71 %, främst som privatpersoner.  
 
Nästan hälften av respondenterna, 44 %, uppgav att de måste "ofta" eller ”alltid" anpassa 
sitt beteende efter faran för laviner. En majoritet, 79 %, anser att dagens information i 
Sverige inte är konsekvent eller enhetlig. Nästan lika många, 78 %, anser att det är svårt 
att hitta relevant och aktuell lavinfara.  
  
Enkätundersökningen visade också att bristen på information i samhället är stor. Av de 
respondenter som är yrkesverksamma i svenska fjällkedjan, får en klar majoritet, 89 %, 
regelbundet frågor om laviner och lavinfara från allmänheten, trots att det är ytterst få av 
dessa som jobbar med dessa frågor 

 
Sammantaget bygger det svenska lavinsäkerhetsarbetet fram till idag på stora mått av 
egna initiativ av yrkesverksamma, privata såväl som offentligt anställda. Därutöver ställs 
stora krav på fjällbesökarnas förmåga att värdera andras och egna kunskaper när de ska 
hantera sin egen risk på fjället.  
  
Undersökningen i sin helhet går att läsa här 
https://pure.ltu.se/portal/files/98589054/Stefan_M_rtensson_Petter_Palmgren.pdf 
 
Samrådsmyndigheterna samt intresseorganisationer/näringslivets tankar 
kring hur de kan bidra vid ett genomförande av lavinprognoser 

Den 29 augusti 2014 genomförde Naturvårdsverket ett möte där näringslivet och några 
relevanta organisationer bjudits in. Syftet med mötet var att diskutera och hämta in 
synpunkter kring hur och med vad de närvarande organisationerna/företagen kunde bidra 
till samt dra nytta av ett eventuellt framtida lavinprognosprogram i Sverige. Detta i linje 
med regeringens fråga i uppdraget, som avsåg att utreda och föreslå eventuella 
samverkansmöjligheter med andra länder och/eller med näringslivets organisationer samt 
turistorganisationer, kring produktion, tillhandahållande och finansiering av 
lavinprognoser.  
 
Totalt 18 organisationer och företag deltog på mötet och de närvarande var samstämmiga 
kring att de upplever att ett behov finns för en förbättrad lavininformation i Sverige och r 
majoriteten är positiva till att själva medverka i ett framtida svenskt 
lavinprognosprogram. Framförallt innebär denna samverkan med klass 1- och klass 2-
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information vilket är värdefullt för ett operativt program. En tabell som beskriver 
intresseorganisationer/näringslivets tankar om hur de kan bidra återfinns i bilaga 5. 
 

Nyttan av lavinprognoser 
Det primära målet och därigenom nyttan av att använda lavininformation och prognoser 
är att informera och kommunicera var man kan färdas på fjället för att undvika farliga 
områden och på så vis undvika olyckor och därigenom spara liv.  
 
För att kunna beräkna nyttan av lavinprognoser skulle en riskkostnadsanalys behöva 
göras där ett nollalternativ där ingen enhetlig lavinprognos finns ställs mot vårt 
utredningsalternativ där en enhetlig lavinprognos finns lättillgänglig. Denna skillnad i 
riskkostnad skulle därefter ställas mot kostnaden för att tillhandahålla dessa lättillgängliga 
enhetliga lavinprognoser för att ta reda på om nyttan för samhället överstiger kostnaden 
för åtgärden. I praktiken saknar vi kunskap om några viktiga parametrar för att kunna 
ställa upp en sådan kalkyl.  
 
I en riskkostnadskalkyl ingår förenklat sannolikheten för en skada gånger kostnaden för 
skadan. Den samhällsekonomiska kostnaden för en lavinrelaterad skada har vi etablerade 
metoder för att kunna uppskatta. Det vi däremot saknar är en delkomponent i beräkningen 
av sannolikheten för en skada. För att beräkna sannolikheten för en skada behöver vi veta 
hur stor sannolikheten är att de som exponerar sig för en lavinfara också drabbas av en 
lavinrelaterad olycka givet att de har respektive inte har tillgång till en enhetlig och 
kvalitetssäkrad lavinprognos. Vi saknar statistik om detta.  
 
Samhällets kostnader för lavinolyckor 

Baserat på antalet olyckor och dess kostnader kan samhällskostnaden för laviner tas fram. 
Det finns olika sätt att värdera ett liv och en skada, vi har använt Trafikverkets 
samhällsekonomiska kalkylvärden (ASEK 5.1) för dödsfall samt olyckor, då dessa 
används frekvent och anses jämförbara med andra ”branschers”. Polisen har ansvar för 
räddningsarbetet för olyckor i svenska fjällen. Nedan inkluderas tabell 2 med de 
uppskattade årliga fasta kostnaderna för fjällräddarna i Sverige.  
 
Tabell 2: Årlig fast kostnad fjällräddningen, utan tillbud (Rikspolisstyrelsen, 2014) 

Årlig fast kostnad Polisens fjällräddning (kr) 

   Antal/Kostnad  Årligen  

Antal fjällräddare  380 38 nya/år

Kostnader       

Grundutbildning (nya 10 %)  20 000 760 000

Årlig övningstid   4 000 1 520 000

Utrustning (nya 10 % / slitage10 %)  30 000 2 280 000

Totalt  4 560 000

 
Tabell 2 visar de årliga fasta kostnaderna för fjällräddarna, med en omsättningsgrad om 
10 %. För att få fram de samhällsekonomiska årliga kostnaderna för räddningsinsatser vid 
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lavinolyckor i Sverige läggs de fasta kostnaderna i tabell 2 ihop med kostnaderna för 
insatser som presenteras i tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3: Årlig uppskattning av insatskostnader för fjällräddning/lavinräddning samt samhällets 

övriga kostnader/förluster till följd av lavinolyckor 

Insatskostnader fjällräddning i samband med laviner (kr) 

   Antal/År  Min  Max 

Insatser  4,3  1 290 000 2 150 000

Olyckor   1,8  390 600 7 941 600

Dödsfall  0,9  21 365 100  21 365 100 

Totalt     

23 045 700 31 456 700

 
Tabell 3 visar en årlig uppskattning av insatskostnaderna för fjällräddarna samt övriga 
samhällets kostnader för lavinolyckorna. Rikspolisstyrelsen har uppskattat fjällräddarnas 
kostnader för en lavininsats till 300 000–500 000 kr. Beroende på var olyckorna inträffar 
blir insatskostnaden olika. Polisens kostnader för fjällräddning och sjukvårdens kostnader 
för behandling av lavinolyckor har ökat i Sverige under de senaste åren. Trenden av att 
skidåkare och snöskoteråkarna färdas i allt mer extrema miljöer, längre ut och längre bort 
i terrängen med mer avancerade produkter, innebär troligen att de framtida årliga 
insatskostnaderna kommer att öka. 
 
Årligen är de samhällsekonomiska kostnaderna för lavinolyckor inklusive de fasta 
kostnaderna för räddningsinsatser drygt 27 - 36 miljoner kronor, se tabell 2 och 3. Den 
största posten i denna beräkning är uppskattningen av kostnaderna förknippade med ett 
dödsfall. Kalkylvärdet i ASEKS 5.1 för samhällsekonomiska förluster och kostnader 
förknippade med ett dödsfall via olycka är framtaget för att spegla hela svenska 
populationen. Då medelåldern för de svenskar som omkommer i laviner endast är 32,6 år 
kan värdet som används anses ge en förhållandevis låg uppskattning av de 
samhällsekonomiska kostnaderna. Värdet för kroppsskador kopplade till lavinolyckor är 
baserat på värden för en lindrig (min) samt allvarlig skada (max) och baserade på 
kalkylvärden i ASEK 5.1.  
 
Antalet svenskar som omkommer i lavinolyckor i andra länder än Sverige har ökat under 
de senaste åren. Ca åtta av tio personer av de som omkommer i lavinolyckor gör det 
utomlands. En bieffekt av att kunna erbjuda en enhetlig lavinprognos i Sverige är att 
svenska skidåkare som väljer att åka skidor utomlands lättare kan ta till sig den 
information som lämnas i utlandet eftersom den bygger på samma internationella 
standard. Det medför att man har möjlighet att lära var och hur och när man kan färdas 
utanför liftsystemen med en minskad risk för laviner. Detta innebär att ytterligare olyckor 
kan undvikas och liv kan sparas. 
 
Vinter- och fjällturismen spelar en avgörande roll för fjällregionernas intäkter. Att kunna 
bidra med en lavinprognos som samtliga konkurrenter till svenska fjällen gör idag 
(alperna, Nordamerika, Norge, Finland och Island) skulle bidra till turisters säkerhet och 
öka Sveriges konkurrenskraft. Att kunna erbjuda lavinprognoser bidrar till att Sverige kan 
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jämföras med andra fjäll- och bergsområden i världen och kan vara en del i att öka det 
internationella inslaget av turister vilka är vana vid lavinprognoser. Ingen ekonomisk 
värdering har gjorts av hur lavinprognoser skulle påverka antalet turistnätter eller 
Sveriges varumärke som vinterdestination.  
 
 

Sammanfattning av behov och nytta av 
lavinprognoser 
Naturvårdsverket har genomfört en analys kring om det anses föreligga ett konkret behov 
av lavinprognoser i Sverige. Analysen har omfattat de konkreta behoven det vill säga de 
behov som kan mätas i pengar samt hänsyn taget till de behov som intressenter och 
näringsidkare har framfört. Vi har vidare analyserat nyttorna och bedömt skäligheten i att 
införa lavinprognoser visavi kostnaderna för åtgärden. 
 
Naturvårdsverket har bedömt att det föreligger ett konkret behov av att producera 
lavinprognoser för den svenska fjällkedjan.  Grunden till detta ställningstagande är: 
Naturvårdsverket har bedömt att det föreligger ett konkret behov av att producera 
lavinprognoser för den svenska fjällkedjan.  Grunden till detta ställningstagande är: 

BEHOV 

o att det varje år går ett ansenligt antal laviner i fjällen 
o att det finns en ansenlig mängd potentiella lavinsluttningar i fjällen  
o att människor omkommer och skadas på grund av laviner i fjällen 
o att omkring en miljon enskilda turister vistas under vintern i svenska fjällen 
o att många svenskar vistas på lavinfarliga platser, både på fritiden och i yrket – 
o att turismen i fjällen ökar generellt och att det internationella inslaget ökar  
o att fler och fler kör snöskoter utanför lederna inom potentiella lavinområden eller 

åker skidor offpist och 
o att många aktörer i fjällen påtalar ett behov av förbättrad information om laviner 

 
Naturvårdsverket bedömer att ett konkret behov av lavinprognoser föreligger. Om 
kostnaderna inte är att anse som oskäliga är det rimligt att överväga ett införande av 
lavinprognoser. 
 
Den nytta lavinprognoser skulle medföra är  

 
NYTTOR: 

o att lavinprognoser höjer medvetandet och kunskapen om laviner 
o att lavinprognoser kan antas minska andelen skadade och döda i laviner i relation 

till antalet som vistas där samt 
o att lavinprognoser kan ha en regionalekonomisk positiv inverkan genom ökat 

förtroende och bättre förutsättningar för fjällen som vintersportland 
 
Den sammanlagda kostnaden för lavinolyckor inklusive förlust av människoliv baserat på 
olyckor i Sverige uppgår till 27 - 36 miljoner kronor årligen. Nyttorna är svårberäknade 
då det är omöjligt att kvantifiera vilken nytta lavinprognoser har. En enad internationell 
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expertis anser dock att lavinprognoserna i deras respektive länder bidrar till ett minskat 
antal lavinrelaterade olyckor. Vi har i analysen uppskattat att i storleksordningen en av 
fyra/fem olyckor kan undvikas om lavinprognoser införs i Sverige. 
 
SKÄLIGHET ATT STATEN ANSVARAR FÖR LAVINPROGNOSER 

o Kostnaden för att tillhandahålla lavinprognoser uppskattas till drygt 10 
miljoner kronor första året och därefter drygt 6 miljoner kronor årligen. 

o Statistik visar att de som framförallt omkommer i lavinolyckor i Sverige 
är unga män. Att helt undvika lavinolyckor skulle innebära en besparing 
på ca 23 -31,4 miljoner kronor årligen. Enhetliga och kvalitetssäkrade 
lavinprognoser är inte en garanti för att antalet lavinrelaterade olyckor 
helt försvinner, men i länder där lavinprognoser kommuniceras finns en 
tydlig trend av ett minskat antal lavinrelaterade olyckor relativt antalet 
besökare i fjällen. Skulle antalet olyckor minska skulle även de fasta 
insatskostnaderna för lavinräddning minska. 

o Den inbesparing av kostnader relaterade till lavinolyckor kommer 
framför allt offentlig sektor till godo.  

o Om de samhällsekonomiska kostnaderna förknippade med lavinolyckor 
sänks med 20 procent så är åtgärden att ta fram enhetliga och 
kvalitetssäkrade lavinprognoser enligt förslaget i denna utredning en 
kostnadseffektiv åtgärd. 

o De i ekonomiska termer mer svårberäknade nyttorna av regional 
ekonomisk karaktär som arbetstillfällen, regional attraktivitet och fjällen 
som ett satsande område för vinterturism redovisas men är inte avgörande 
för slutsatserna. 

 
Naturvårdsverket anser att det är skäligt att införa lavinprognoser i Sverige då den 
samhällsekonomiska nyttan kan antas överstiga kostnaden för åtgärden. 
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Förutsättningar för att införa 
lavinprognoser i Sverige 
TILLGÅNG TILL LAVINEXPERTER – MÖJLIGA LAVINPROGNOSSKRIBENTER 

I Sverige har lavinutbildningar förekommit under relativt lång tid. Sedan ca 6-8 år så har 
SLAO lanserat tydliga utbildningssteg där man efter godkänd examen i enlighet med det 
Kanadensiska utbildningssystemet motsvarande CAA ITP 2 erhållit titeln Lavinexpert 
vilket innebär ca 5 veckors utbildning tillsammans med minst 2 års dokumenterad 
erfarenhet av arbete med laviner och regelbunden vistelse i lavinterräng (CAA Industry 
Training Program, 2014).      
 
Ett lägre utbildningssteg är Lavintekniker vilket internationellt motsvarar CAA ITP 1, 
vilket innebär ca 2 veckors formell utbildning tillsammans med erfarenhet kring 
regelbunden vistelse i lavinterräng.      
 
Försvarsmakten genomför i ett liknande parallellt system en 4 veckors utbildning till 
Militär Lavinspecialist vilken i sin omfattning och innehåll ligger mellan lavintekniker 
och lavinexpert i nivå, samt även inkluderar träning av förflyttning i lavinterräng och 
lavinsprängning. 
 
I dagsläget finns i Sverige 7 officiella lavinexperter, motsvarande det Kanadensiska 
systemets CAA ITP 2 och 3.  
 
TILLGÅNG TILL KVALIFICERADE OBSERVATÖRER 

Kvalificerade observatörer ska kunna bidra med relevanta observationer från lavinterräng 
som är dokumenterade enligt OGRS, 2008. Lägsta kompetens för dessa observationer är 
utbildning motsvarande lavintekniker, CAA ITP 1, samt särskild observatörsutbildning 
inom lavinprognosprogrammet. I Sverige beräknas antalet potentiella kvalificerade 
observatörer vilka omgående kan vara operativa till ca 70 personer. Antalet inkluderar 
lavinexperter vid Försvarsmakten. 
 
TILLGÅNG PÅ ÖVRIGA OBSERVATÖRER 

Det finns en stor mängd potentiella observatörer som kan bidra med enklare 
observationer som väder, temperatur och lavinobservationer.  Däribland fjällräddare (400 
st), STF stugvärdar, stationsföreståndare, ca 30 st, Bergs- och fjällguider, ca 200-300  st, 
renskötare, ca 300 st, friluftslivutövande allmänhet, 3000 -15000 st. 
 
En utmaning ligger i att få in dessa observationer på ett enkelt sätt så att en lavinexpert 
kan läsa och tolka rapporterna på ett tidseffektivt sätt.    
 
FASTA VÄDER- OCH SNÖMÄTSTATIONER 

I fjällkedjan har idag SMHI ca 20 väderstationer. I tillägg till dessa stationer finns ca 20 
stationer som Trafikverket ansvarar för.  Vattenregleringsföretagen har ett 10-tal samt 
Stockholms Universitet 6 stycken i samband med glaciärforskning. Även liftanläggningar 
i fjällen har tillgång till väderstationer, sammanlagt ca 10 st. Det finns behov av ett 
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samordnat datastöd där alla stationer finns med och där man på ett enkelt sätt kan komma 
åt historiska data.  Ett visst behov finns även för att anlägga nya automatiska 
väderstationer, placeringen av dessa beror på hur många prognosregioner som föreslås 
samt var dessa kommer att finnas.  Försvarsmakten har egna tillfälliga väderstationer som 
används vid övningar i fjällen. Det är dock oklart i vilken grad dessa kan leverera data till 
ett publikt lavinprognosprogram och behöver utredas vidare.  
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Förslag till ambitionsnivå vid 
införande av lavinprognoser  
Inledning 

Genom att etablera en bred samverkan har Sverige förutsättningar att dela på 
arbetsbördan inom ett framtida lavinprognosprogram. Däremot bör huvudansvaret ligga 
på en huvudman som stöds av ett antal andra organisationer via ömsesidiga 
samverkansavtal eller överenskommelser.  
 
Nedan redovisas ett system för lavinprognoser och kostnaderna för detta sorterat efter 
prognosområden, observationstäthet, tidpunkt för genomförande, kvalitet och 
tillförlitlighet samt förslag till bemanning.  
 
Förslaget innebär införande av ett system för lavinprognoser, som inom relevanta delar 
även bygger på samverkan med norska lavinprognosprogrammet.  
 
Omfattningen av förslaget och kostnaderna bygger på både tidigare erfarenheter i 
Sverige, vintern 2011–2012, och uppgifter från det norska lavinprognosprogrammet.  
Förslaget innebär en grov uppskattning av vilka resurser som behövs och vilka kostnader 
det medför, dock så bör detta utvecklas ytterligare i en mindre förstudie i samband med 
ett eventuellt genomförandeuppdrag.  
 

Geografisk utbredning för prognosområden 
PROGNOSOMRÅDEN 

Naturvårdsverket föreslår en områdesindelning som innebär relativt stora områden som 
täcker in de områden som frekventeras mest av människor, där det historiskt varit flest 
lavinolyckor och där det redan idag finns tillgång till kvalificerade observatörer. I ett 
första skede föreslås nio prognosområden. Administrativt handlar det om åtta områden, 
då Västra Jämtlandsfjällen och Åreskutan föreslås få separata prognoser, men använda 
samma nätverk av lokala experter. Se figur 6 nedan samt tabell 4 för dess lokalisering och 
utbredning. 

  
Prognosområdena i detta förslag är storleksmässigt jämförbara med Norges 
lavinprognosområden. Internationellt finns exempel på framgångsrika prognosprogram 
som har mycket större områden, exempelvis i Kanada, men även mindre, som är vanligt i 
Alperna.  
 
Norra fjällen har mest lavinterräng och de södra har flest besökare, olycksfrekvensen 
påverkas av båda faktorerna. Kirunafjällen är historiskt de mest olycksdrabbade, enligt 
tillgänglig statistik, följt av Södra Jämtlandsfjällen (inklusive Åre) Härjedalen och Norra 
Dalarna. Genom att välja de föreslagna områdena täcker man merparten av de områden 
där 90 % av Sveriges dödsolyckor tidigare har ägt rum. 
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De södra fjällen innefattar relativt stora områden där det är långt mellan områden med 
lavinterräng, exempelvis skogsterräng och platåer. De olika områdena är preciserade med 
nuvarande lavinverksamhet, övriga potentiella observatörer, befintliga SMHI-stationer 
samt en förteckning över vilka väderparametrar som saknas i respektive område.  
 
Tabell 4. Prognosområden med lavinverksamhet och väderparametrar. 

Förslag till 

prognos 

områden 

Nuvarande 

lavinverksamhet 

(tillgång till 

lavintekniker) 

Övriga 

potentiella 

observatörer 

Befintliga 

väderstationer i 

området:  

(Automat) 

Behov av 

kompletterande 

data (automat) 

Norra Dalarna  Skidanläggningar: 

Sälenfjällen, Idre 

fjäll 

Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

STF Grövelsjön, 

enskilda 

observatörer 

Sälen 725 m.ö.h 

 Idre fjäll, 869 m.ö.h 

Nederbörd. (Närmaste 

stn‐ Älvdalen 100 km 

SO) 

Härjedalen  Skidanläggningar: 

Vemdalen, 

Tänndalen, 

Ramundberget 

Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

Enskilda 

observatörer, 

STF Helags 

Tännäs 723 m.ö.h  

Klövsjö 802 m.ö.h 

Flatruet 955 m.ö.h 

Nederbörd 

(Närmaste stn – 

Storlien  60 km N) 

Västra Jämtland  Skidanläggning: 

Skistar Åre, 

 

Åre Lavincenter 

Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

Enskilda 

observatörer, 

STF Storulvån, 

STF Sylarna 

Sylarna 1030 m.ö.h. 

Blåhammaren 1090 m.ö.h. 

Storlien 583 m.ö.h 

Åre/Björnänge 435 m.ö.h 

 

Figur 6. Karta över de föreslagna prognosområdena. Kartan till vänster visar områdena Kebnekaise 

och Abisko-Riksgränsen. Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Kartan till höger visar Norra 
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Östra Jämtland  Bydalen  Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

Enskilda 

observatörer. 

Klövsjöhöjden 802 m.ö.h   

Åre/ Björnänge,  

Nederbörd 

Närmaste stn  

Östersund flp , Sveg  , 

Föllinge  

Södra 

Västerbotten 

Kittelfjäll, Borgafjäll  Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

Enskilda 

observatörer. 

Saxnäs 545 m.ö.h 

Stekenjokk 1036 m.ö.h 

Gielas 577 m.ö.h 

Nederbörd 

(Närmaste stn 

Gäddede 40 km syd 

Vilhelmina  70 km öst) 

Norra 

Västerbotten 

Hemavan 

Tärnaby 

Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

Enskilda 

observatörer, 

STF 

Syterstugan/Vit

erskalet 

Hemavan (458 m.ö.h dal) 

Hemavan/Gierevarto (793 

m.ö.h topp) 

Nederbörd 

 

Kebnekaise (1 

mars – 31 april) 

  STF Kebnekaise, 

Tarfala 

forsknings 

station,  

naturbevakare, 

Bergsguider,  

Fjällräddare 

Tarfala (1150 m.ö.h), 

Nikkaluokta (466 m.ö.h) 

Vindhastighet och 

riktning på höjd 

Tarfala forsknings 

station har 

väderstationer i fria 

lägen 

Abisko ‐ 

Riksgränsen 

Trafikverket, Nuolja, 

Björkliden, 

Riksgränsen 

Bergsguider,  

NVE Narvik, 

Natubevakare, 

fjällräddare,  

enskilda 

observatörer. 

Rensjön (493 m.ö.h), 

Katterjåkk (515 m.ö.h) 

Vindhastighet och 

riktning på höjd. 

Trafikverket har 

väderstation på Nuolja 

för detta ändamål. 

Södra 

Norrbotten/ 

Jäkkvik 

 

I detta område är 

de befintliga 

resurserna färre 

än i övriga 

föreslagna 

områden.  

Gränsar direkt till 

NVE:s 

varslingsområde  

Svartisen. 

Ingen med 

kontinuerlig 

verksamhet. 

Naturbevakare, 

Fjällräddare, 

NVE Svartisen  

Enskilda 

observatörer, 

STF stugvärdar 

SMHI: 

Mierkenis 614 m.ö.h, 

Roparudden 481 m.ö.h 

 

Närliggande norska 

automatstationer: 

Lönsdal, 520 m.ö.h 

Jernbaneverket. (Itim, 

nederbörd, vind, temp.) 

Saltfjellet, 676 m.ö.h 

Vind, temp. 

Statens vegvesen. 

Fler finns inom 30 km 

avstånd.  

Nederbörd 

 (närmaste i Lönsdal, 

Norge 15 km åt väster, 

på svensk sida i 

Arjeplog 60 km öst) 

 

Vindhastighet och 

riktning på höjd.  
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FJÄLLOMRÅDEN UTAN LAVINPROGNOSER 

En allmän beskrivning av lavinfaran kan göras även för de fjällområden som inte ingår i 
prognosprogrammet. Dessa kommer vara mycket generella, sakna gradering och främst 
basera sig på väderhändelser och kända processer i snötäcket.  
 
OBSERVATIONSTÄTHET 

 Redan idag finns det inom de flesta föreslagna områden ett antal väderstationer. Ett 
problem som behöver lösas är dock att det är svårt att placera väderstationer så att de 
registrerar både nederbörd och vind på ett riktigt sätt. Nederbörd bör helst registreras i 
vindskyddad terräng, samtidigt som det är av stort intresse att se hur mycket det snöar 
eller drevar in snö på högt belägna lavinsluttningar. Framförallt behöver vindriktning och 
vindstyrka mätas på platser där den verkliga vindstyrkan kan dokumenteras.  
 

Frekvens för prognoser 
Naturvårdsverket föreslår att prognoser utfärdas tre gånger per vecka, med uppföljning 
varje morgon och uppdatering vid behov. Det kan med andra ord även ses som sju 
nulägesbedömningar/korta prognoser i veckan. Varje prognos avser tre dagar.  
 
Tidsperioden föreslås bli från och med 1 januari till och med 1 maj med undantag för 
Kebnekaise där säsongen föreslås börja 15 februari och pågå till 15 maj.  
 

Tidpunkt för införande 
Vid ett beslut avseende genomförande och driftsättning av ett lavinprognosprogram 
bedömer Naturvårdsverket att berörd organisation behöver cirka ett års förberedelser där 
observatörer utbildas, prognosmetodik och tekniska stödsystem utvecklas eller 
anpassning av befintliga metoder och system görs.  
 

Kvalitet, tillförlitlighet och träffsäkerhet  
Syftet med lavinprognoser är att förebygga lavinolyckor. De flesta experter är överens om 
att lavinprognoser värderar lavinfaran åtskilligt säkrare än nästan alla fjällbesökare med 
eller utan erfarenhet och kunskap kring laviner.  
 
Effekten och nyttan av en lavinprognos uppnås först när människor anpassar sig efter de 
rådande förhållandena. Därför är användarnas förtroende för prognosen högst relevant för 
hur den kommer att efterlevas och därmed  uppnå den förebyggande effekt som 
eftersträvas. De flesta lavinprogram använder sig av kvalificerade observatörer vilka 
inhämtar data på fältet och följer upp prognosens träffsäkerhet och prognosmakare som 
gör de slutliga bedömningarna.   
 
Det finns även helt automatiserade system, som används antingen som komplement eller 
helt fristående. En del av dessa bygger på väderstatistik, andra modellerar snötäcket för 
att utvärdera lavinfaran. De helt automatiserade systemen är i dagsläget inte lika 
träffsäkra som expertmodeller. 
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I en möjligt framtida etablering av ett svenskt lavinprognosprogram bör det vara möjligt 
att uppnå en träffsäkerhet på omkring 75–85 %.  
 
I etablerade prognossystem har träffsäkerheten värderats från 65 %, Kanada, till 90 %, 
Österrike, i olika system. Viktigt att påpeka är att den Kanadensiska siffran är ett mått på 
hur väl prognosen för en hel region beskrev förhållandena lokalt. De kanadensiska 
prognosområdena är väsentligt större än de i alpländerna. Prognosen kan alltså mycket 
väl vara riktig i regional skala, även om lavinfaran avviker lokalt. Det är alltså inte en 
utvärdering av prognosernas riktighet, utan ett mått på lokala variationer. Stora 
prognosområden innebär främst att prognoserna måste utformas mer generellt. Det gör att 
främst användbarheten för brukarna påverkas. 
  
De internationella exemplen kring hur man bedömer träffsäkerheten bygger i nästan 
samtliga fall på att man använder data från observatörer ute i fält vilka kan verifiera att 
prognosen är korrekt eller felaktig. Denna utvärdering behöver göras fortlöpande i ett 
lavinprognosprogram.  
 
Att mäta tillförlitligheten kan göras på flera sätt. Även här så har de flesta etablerade 
lavinprognosprogram utvärderats genom att frågat användarna kring om prognoserna har 
upplevts vara korrekta eller felaktiga. 
 
Vad gäller lavinprognosens kvalitet kan den påverkas både positivt och negativt beroende 
av antalet väderstationer, åtkomsten eller tillgängligheten till relevant data, antalet 
observatörer/observationer samt väderprognosernas kvalitet. 
 
SMHI:s nät av automatiska väderstationer är idag optimerat för att mäta på platser som 
ger viktig information när man gör väderprognoser. Även med tillgång till observationer 
som samlas in av andra svenska aktörer kan lavinprognoser komma att ställa andra krav 
och för att säkerställa kvalitén. Även här bör det finnas goda möjligheter att i vissa fall 
hitta lösningar i samverkan med Norge genom att bygga på det sedan länge etablerade 
nordiska samarbetet inom meteorologi. 
 
I förslaget ingår också en fördjupad samverkan med Norge avseende modellutveckling. 
Inom meteorologin finns ett operativt samarbete mellan SMHI och Meteorologisk Institut 
avseende produktion av numeriska väderprognoser. En liknande samverkan gällande 
modeller som behövs för lavinprognoser bör övervägas.  
 

Förslag till organisation kring ett genomförande 
av lavinprognoser 
Inledning 

Följande förslag bygger delvis på de erfarenheter som erhölls under försöksprojektet 
under åren 2011 och 2012, delvis på ny information och erfarenhet bl. a från det Norska 
lavinprognosprogrammet.   
 
Förslaget bygger på samverkan med norska lavinprognosprogrammet under ledning av 
NVE. Andra aktörer för samverkan är liftanläggningar, Försvarsmakten, Trafikverket, 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6641 
Att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser för de svenska fjällen 

  

 

 32

SMHI, Länsstyrelserna i fjällen och fjällräddning. Även enskilda företag och 
organisationer inom fjällturismen kan fylla en funktion, men detta är inte en förutsättning 
för förslaget ska kunna genomföras.   
 
Organisation  

Enligt förslaget samordnas arbetet centralt, medan observationer, datainsamling, 
dokumentation och viss analys genomförs av kvalificerade observatörer inom varje 
delområde. Prognoserna utfärdas sedan centralt. 
 
SAMORDNARE (1 PERSON) 

Ansvarar för samordning och utbildning av observatörsnätverket, sköter planering av 
programmet samt deltar som prognosmakare under säsong.  
 
PROGNOSMAKARE (2 PERSONER) 

Samlar och dokumenterar data och utfärdar prognoser under säsong. Arbetar bara under 
säsongen. 
 
METEOROLOGFUNKTION (1 PERSON) 

Meteorolog som medverkar i lavinprognosarbetet som meteorologiska experter.  
 
Medverkar i prognosarbetet i rollen som meteorologisk expert. Övrigt som kan ingå i 
funktionen är: Specialprognos och/eller speciella sammanställningar av observationer. 
Utbildning av berörd personal. Viss drift och underhåll av automatstationsnätet. 
Meteorologitjänsten levererar, efter beställning, till ansvarig aktör för 
lavinprognostjänsten. 
 
 
Kvalificerat observatörsnätverk 
Lokala lavinexperter eller kvalificerade observatörer genomför och dokumenterar 
observationer samt gör en lokal nulägesbedömning av lavinfaran per dag. Dokumenterar 
även data från lokala observatörsnätverk i området.  
 
ÖVRIGT OBSERVATÖRSNÄTVERK 

Ett gemensamt rapportsystem där både det norska lavinprognosprogrammet och andra 
aktörer i de svenska fjällen kan bidra till datainsamlingen ökar förutsättningarna för att 
utveckla en bred samverkan med aktörer inom existerande lavinverksamhet. 
Liftanläggningar med lavinproblem har kontrollprogram i. De kan med fördel registrera 
sina observationer i samma system som lavinprognosprogrammet. Det norska 
lavinprogrammet har flera angränsande områden där datautbyte är intressant och även 
relevant.  
 
Samverkan med övriga myndigheter och organisationer med verksamhet i fjällterräng 
skulle kunna ge enklare men relevanta observationer. Exempel på sådana aktörer är 
naturbevakare, fjällräddare, STF:s stugvärdsnätverk.  
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Mer om observatörsnätverket 
De uppräknade aktörerna gör redan idag bedömningar av lavinfaran, baserade på 
observationer av väder, snö och snöstabilitet. Samarbete med dessa är en nyckelfaktor för 
kostnadseffektiva, kvalitativa och tillförlitliga prognoser. Under de senaste åren har ett 
arbete för att kvalitetssäkra lavinbedömningarna bedrivlits vid ett tiotal av 
skidanläggningarna i fjällen.  

 

NYCKELFAKTORER FÖR INFORMATIONSINSAMLINGEN 

- Utnyttja och förbättra kvaliteten på det arbete som redan görs. Det gäller framförallt det 
arbete som genomförs dagligen på flera av fjällens skidanläggningar.  

- Kontinuitet i informationsflödet är centralt. I områden där det ej går att säkra 
kontinuerliga bedömningar av lavinfara/snöstabilitet behövs kontrakterade observatörer 
för snö och lavinbedömningar.  
- Samla och värdera information regionalt.  
- Information från guider, enskilda etcetera är av stor vikt för att kvalitetssäkra och 
utvärdera prognoserna, dock bara som komplement, eftersom informationsflödet inte kan 
styras av prognosmakarna.  
 

VÄDEROBSERVATIONER 

Väderobservationer har två funktioner i prognosprogrammet. Framför allt fungerar de 
som en indirekt indikator på snötäckets uppbyggnad. Väderobservationer är dock också 
en direkt indikator på hur snötäcket påverkas i realtid. 
 
Nyckelparametrar att följa i realtid för att bedöma lavinfarans utveckling är nederbörd, 
vindhastighet, vindriktning och temperatur. I de föreslagna områdena saknas främst 
automatstationer för nederbörd i Norra Dalarna och Västerbottensfjällen, samt 
vindhastighet/-riktning på höjd i Kirunafjällen. Under utvecklingsprojektet 2011–2012 
användes Trafikverkets väderstation på Abisko-Nuolja. 
 
ÖVRIGA VÄDERSTATIONER 

Gränsnära norska väderstationer kan och bör användas som komplement till de svenska. 
Detta ger ytterligare kostnadseffektivitet.   
 
Trafikverket har ett omfattande nät av väderstationer utmed vägnätet. Tyvärr begränsas 
nyttan av dess i detta sammanhang av att de inte är placerade i höjd med 
lavinsluttningarna utan längs med vägarna. Trafikverkets stationer registrerar nederbörd 
men inte nederbördsmängder.  
 
Stockholms Universitet har 6 väderstationer främst i Kebnekaisemassivet.  
Många liftanläggningar registrerar vind vid de högsta liftarna. Även om kvaliteten på 
stationerna är lägre än SMHI:s så har de ett stort värde på grund av placeringen i närheten 
av potentiella lavinsluttningar.  
 
ANVÄNDNING AV MODELLER 

Inom både meteorologi och lavinprognosverksamhet är det vanligt att använda modeller. 
De mest etablerade modellerna inom lavinprognosarbetet är simuleringsverktygen 
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Snowpack och Crocus försimulering av snötäcket, samt Mepra, som är en expertmodell 
för att även simulera snöstabilitet (Zeidler, A. och Jamieson, B., 2014). 
 
De senaste åren har försök med modellering utförts på flera platser och där indata håller 
god kvalitet är utfallet mycket tillfredställande. Både SLF i Schweiz, MeteoFrance i 
Frankrike och CAC i Kanada har lång erfarenhet av att använda modeller inom 
lavinprognosverksamhet.  
 

Kommunikation av lavinprognosen 

Förslaget innebär att den kanadensiska tekniska plattformen AVALX alternativt NVE:s 
modell för publicering av lavinprognoser implementeras och anpassas till svenska krav 
och förutsättningar (Statham, G., 2012). AVALX är väl beprövad och har tidigare provats 
och utvärderats inom ramen för utvecklingsprojektet 2011–2012. 
 
AVALX är anpassat för att kombineras med observationsstödet INFOEX, där både väder- 
och snöobservationer kan hanteras på ett smidigt sätt. INFOEX kan också anpassas för 
svenska behov. En annan möjlighet är att använda det norska systemet REGOBS för att 
hantera själva observationsflödet, i kombination antingen med en egenutvecklad 
publiceringslösning eller den norska befintliga lösningen på VARSOM.no, alternativt den 
tidigare nämnda AVALX.  
 
Följande tabell redovisar uppskattade kostnader för ett operativt lavinprognosprogram. 
Observera att första årets kostnader är högre med anledning av kompletteringar av 
väderstationsnätet samt vissa uppstartskostnader.  
 
Tabell 5. Sammanställning av kostnader  

Sammanställning kostnader Lavinprognoser (miljoner kr) enligt föreslagen organisation 

  Kommentar Budget år 

1 

Budget år 

2 

Etableringskostnader observationer 

Rekrytering och utbildning av 

observatörer samt utrustning 

8 prognosområden och 10-16 kvalificerade 

observatörer.  Rekryteringen görs av ordinarie 

lavinprognossamordnare. 5 dagars utbildning av 16 

observatörer av 2 instruktörer.  

0,4 0,3 

Insamlingssystem 

observationer (utv/drift) 

Svensk version av INFOEX/REGOBS samt 

implementeringar 

0,5 0,3 

Driftkostnader observationer 

Lön observatörer, admin, 

resor 

Antal obsar per observatör/säsong: 40 st/observatör 

(20 v, 2 obsar/dokumentation etc.* 5 tkr/ vecka) 

1,4 1,4 

Automatstationer / Väder 
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Inköpskostnad Automatstationer önskvärda men placering och antal 

beror på antalet prognosområden.   Kan även behövas 

avseende förbättrade fjällväderprognoser.  

1,6 0 

Installation   1,1 0 

Drift   0,3 0,3 

Lagring av observationer 

Lagring i REGOBS alt 

INFOEX 

Vi föreslår att INFOEX används för detta alt. RegObs 

(ingen egentlig  tilläggskostnad ) 

0,1 0,1 

Utveckling- och driftkostnader modell 

Implementering 

prognosmodell i driftmiljö 

Vi förslår att AVALX samt INFOEX alt. 

REGOBS/VARSOM används och anpassas efter 

svenska förutsättningar.   

0,3 0 

Drift modell Drift av Avalx och INFOEX/REGOBS 0,1 0,1 

Utveckling/förbättringar utifrån 

användarkrav 

Avser anpassning av webblösningen så att svenska 

används som språk samt inför möjlighet att kunna 

erbjuda prognoserna på Engelska.  

0,2 0,2 

Kostnad meteorologer 

Heltid 1 meteorologtjänst   1 1 

Utbildning/Resor Inkl. resor etc. (Antal resor blir begränsade) 0,1 0,1 

Kostnad lavinprognosskribent 

Heltid Lavinprognossamordnare även ansvarig för 

kommunikationen och utbildningarna samt 

huvudskribent för prognoserna. 

1 1 

Deltid Extra lavinprognosmakare högsäsong 2 st a 4 

månader 

0,5 0,5 

Deltid Administratör 0,1 0,1 

Utveckling- och driftkostnader App  

Utvecklingskostnader App Vidareutveckling av appen "PANDORA" vilket även 

omfattar lavininfo i kombination med 

lavinterrängklassning.  

0,4 0 

Drift app   0,2 0,2 

Årlig utvecklingskostnad Pga. snabb utveckling inom området 0 0,2 

Annan teknisk informationslösning 
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Utveckling- och driftkostnader Internet, blogg, twitter etc. 0,2 0,1 

Lokaler 

Lokaler   0,1 0,1 

Kommunikation 

PR/infoprojekt   0,4 0,2 

Totalt   10,0 6,2 

 
ANSVAR 

Vilka myndigheter och organisationer som anses lämpliga att bidra med de olika delarna i 
arbetet med lavinprognoser är utsedd huvudmans uppgift att formulera tillsammans med 
uppdragsgivaren. I bilaga 5 finns en tabell där myndigheter och organisationer beskriver 
intresse och möjligheter att bidra i arbetet.  
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Är det skäligt att införa en 
lavinprognostjänst i svenska 
fjällkedjan? 
Naturvårdsverket har gjort en samlad bedömning av om det är skäligt att införa en 
lavinprognostjänst i svenska fjällkedjan. Sett till de behov som föreligger, kostnaderna för 
lavinolyckor och den nytta som förväntas föreslår vi att en lavinprognostjänst införs i 
Sverige.  
 
Det finns en bra grund för att utveckla det operativa arbetet med lavinprognoser, dels 
genom att dra nytta av den redan initierade samverkan som finns mellan Norge och 
Sverige kring datautbyten och erfarenhetsutbyten dels inom lavinsäkerhetsarbetet, 
framförallt avseende lavinrelaterad verksamhet vid Trafikverket, Försvarsmakten och 
anläggningar anslutna till SLAO. 
   
Det finns expertis både nationellt och lokalt som uttalat sin vilja att bidra till arbetet med 
snö och väderobservationer. Företrädare för näringslivet och andra relevanta 
organisationer har också sagt sig vara villiga att medverka i det löpande arbetet. Detta ger 
goda förutsättningar för att arbetet med lavinprognosprogram kan bedrivas 
kostnadseffektivt.  
 

Myndigheternas nuvarande ansvarsområden  

Inom ramen för regeringsuppdraget är det av intresse att närmare utreda om ansvar för de 
komponenter som ligger till grund för en lavinprognos kan härledas till en eller flera 
myndigheters nuvarande ansvarsområden. I det följande redogörs för de huvudsakliga 
ansvarsområden som respektive angiven myndighet i dagsläget ansvarar för, och som helt 
eller delvis bör ingå i en eventuell framtida nationell lavinprognostjänst. 
 
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI) 

Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut: 

SMHI ska, enligt 5 § i SMHI:s instruktion, inom sitt verksamhetsområde särskilt 
1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och 
oceanografiska tjänsten, 
2. svara för varningstjänster och aktivt samverka med berörda myndigheter, 
3. producera och förmedla meteorologiskt, klimatologiskt, hydrologiskt och 
oceanografiskt beslutsunderlag, 
5. ha beredskap och biträda berörda myndigheter vid allvarliga störningar i samhället, 
6. öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva uppdragsverksamhet 
gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverksamhet, 
7. samarbeta med svenska myndigheter och med utländska organisationer inom och utom 
Europeiska unionen, och 
8. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse. 
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NATURVÅRDSVERKET 

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket: 

Naturvårdsverket ska, enligt 3 § i Naturvårdsverkets instruktion, inom sitt ansvarsområde 
särskilt 
1. ansvara för central tillsynsvägledning, 
2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete, 
18. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra 
berörda. 
 
Regeringsbeslut av den 3 juni 1976: 

Naturvårdsverket fick genom regeringsbeslutet, från och med den 1 juli 1977, det centrala 
ansvaret för planering och samordning för det statliga fjälledssystemet. Länsstyrelserna i 
fjällänen ålades det operativa ansvaret, vilket inkluderar drift och skötsel. Länsstyrelserna 
ska svara för genomförandet av nödvändigt planerings- och samordningsarbete samt 
tillsyn av fjälledernas skötsel. 
 
Riksdagsbeslut av den 30 maj 1984: 

Naturvårdsverket fick genom riksdagsbeslutet regeringens uppdrag att ansvara för den 
nationella fjällsäkerheten, vilket fortlöpande har skett inom ramen för Naturvårdsverkets 
Fjällsäkerhetsråds verksamhet. 
 
Huvuduppgifterna för Rådet är; 
att främja en samordning av de olika verksamheter som ingår i fjällsäkerhetsarbetet, 

- att verka för information och utbildning inom fjällsäkerhetens 
område samt 

- att följa och stödja forsknings- och utvecklingsarbetet inom 
fjällsäkerhetsområdet. 

 
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) 

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap: 

MSB ska, enligt 1 § i MSB:s instruktion ansvar för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. MSB ska:  
 
1. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i 
arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder, 
2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och 
hantera olyckor och kriser, 
3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, 
4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och 
5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens 
ansvarsområde. 
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3 § Myndigheten ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för området skydd mot 
olyckor, samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten och när det gäller 
olycks- och skadeförebyggande åtgärder. 
Myndigheten ska samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att 
motverka olycksfall som leder till personskador. 
Myndigheten ska vidare verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas. 
 
FN definierar tre huvudgrupper av naturhändelser som kan orsaka olyckor och 
katastrofer, geologiska, hydrometeorologiska och biologiska. Huvudgrupperna är i sin tur 
indelade i undernivåer. Laviner sorterar under kategorin geologiska naturhändelser. 
 
TRAFIKVERKET 

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket: 

Enligt 1 § i Trafikverkets instruktion ska Trafikverket med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga 
vägar och järnvägar. 
 
FÖRSVARSMAKTEN 

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten: 

Försvarsmakten ska, enligt 1 § i Försvarsmaktens instruktion, upprätthålla och utveckla 
ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid. 
 
Enligt 2 § ska Försvarsmakten kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom 
insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa 
kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges suveräna rättigheter och 
nationella intressen utanför det svenska territoriet. Försvarsmakten ska med 
myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. 
Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men även 
i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer. 
 
RIKSPOLISSTYRELSEN 

Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen: 

Rikspolisstyrelsen, som är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet, ansvarar 
enligt 3 § punkten 4 i Rikspolisstyrelsens instruktion, bl.a. för samordningen av 
fjällräddningstjänsten i Sverige. 
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Av bestämmelserna i 4 kap. lagen om skydd mot olyckor framgår närmare 
Rikspolisstyrelsens ansvar gällande fjällräddningstjänsten, efterforskning av försvunna 
personer, efterföljande åtgärder efter avslutad räddningsinsats, ledning vid 
räddningsinsatser m.m. 
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LÄNSSTYRELSERNA I DALARNAS, JÄMTLANDS, VÄSTERBOTTEN OCH 

NORRBOTTENS LÄN 

Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 

Enligt 1 § i länsstyrelsernas instruktion ska i varje län finnas en länsstyrelse som svarar 
för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. 
 
Enligt 3 § har länsstyrelsen bland annat uppgifter i fråga om 
3. regional tillväxt, 
4. infrastrukturplanering, 
5. hållbar samhällsplanering och boende, 
8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, 
9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, 
 
Enligt 6 § har vissa länsstyrelser särskilda uppgifter; 
1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i fråga om 
rennäring m.m. 
2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter 
i fråga om fjällförvaltningen i länen. 
 
Enligt 36 § ska en gemensam delegation för fjällfrågor, Fjälldelegationen, finnas för 
länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. 
Arbetsområdet ska vara fjällfrågor med inriktning mot en hållbar utveckling i landets 
fjällområden. 
 
Det juridiska ansvaret kring publicering av lavinprognoser.  

Utfärdande av lavinprognoser kan närmast ses som tillhandahållande av en 
informationstjänst som riktar sig till såväl enskilda som företag och organisationer inom 
både privat och offentlig sektor. Det ansvar som främst kan komma att åvila 
myndigheterna vid publicering av lavinprognoser följer vedertagna skadeståndsrättsliga 
principer: 
 
3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207): 
”Staten eller en kommun skall ersätta  
personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller 
försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller 
kommunen svarar, och  
skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller 
försummelse vid sådan myndighetsutövning.” 
 
3 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207): 

”Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en 
myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det 
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas 
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upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde 
och omständigheterna när de lämnades.” 
 
I Sverige gäller allemansrätten, och var och en har med stöd av denna möjlighet att vistas 
i potentiellt lavinfarliga områden. Som vid alla andra aktiviteter som sker med stöd av 
allemansrätten gäller att ett stort ansvar för den personliga säkerheten vilar på den 
enskilda individen, alternativt guiden/turledaren vid organiserade aktiviteter. Skadas 
exempelvis en person vid vandring längs det statliga fjälledssystemet måste primärt 
avgöras vad skadan beror på – var det ”otur” eller den enskildes oförmåga att bedöma 
riskerna vid aktiviteten? Eller berodde skadan på brister i placering, utförande eller 
underhåll av till ledsystemet hörande anläggningar, såsom spänger, broar, markeringar, 
rastskydd med mera? I det fall ansvaret kan kopplas till den enskilde föreligger inget 
skadeståndsansvar för exempelvis myndigheter eller andra. Kan däremot orsaken till en 
skada kopplas till myndigheters eller andra aktörers direkta ansvar för säkerhet i allmänt 
tillgängliga anläggningar eller till att undermåliga eller felaktiga råd/instruktioner givits, 
och som externa användare förlitar sig på (exempelvis lavinprognoser och råd om säkra 
vägval), kan ett skadeståndsansvar föreligga. 
 
Under förutsättning att lavinprognoser tas fram och publiceras med hjälp av bästa 
tillgänglig kunskap och teknik, och att stort vikt läggs på att kommunicera hur tillförlitlig 
prognoserna är och hur de bör användas, torde den skadeståndsrättsliga risken för den 
ansvarige utfärdaren vara mycket låg. För att skadeståndsansvaret ska aktualiseras måste 
regelrätta fel i enskilda prognoser och direkt samband med individuella uppkomna tillbud 
och olyckor kunna styrkas.  
 
FINNS HINDER FÖR ETT EVENTUELLT SAMARBETE MED NORGE? 

Det bör inte föreligga några problem med att samarbeta med Norge. Tvärtom är svensk–
norskt samarbete och utbyte mycket omfattande och vanligt förekommande inom en rad 
olika områden. För en närmare bedömning av de juridiska förutsättningarna i denna del 
bör eventuellt kontakt tas med Utrikesdepartementet. 
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Staten ansvar, organisation och 
huvudmannaskap  
Statens ansvar för genomförandet 
För att kunna hitta en långsiktigt hållbar utformning av ett program för lavinprognoser i 
Sverige bör staten ta ett huvudansvar och ansvara för övergripande finansiering. Vi 
föreslår även en regional placering i anslutning till fjällområdet av verksamheten. Som 
en möjlig organisationsform för arbetet med lavinprognoser föreslår vi en 
centrumbildning. 
 
Idag bär samhället samtliga kostnader för lavinräddningsinsatser. Genom att producera 
och sprida primär lavininformation bedömer vi att antalet lavinolyckor kommer att 
minska.  
 
I Sverige finns bara lavininformation i områden nära anläggningar som handhas av 
privata aktörer.  För områden utanför anläggningar finns ingen annan aktör än staten som 
kan ta ett ansvar för lavinprognoser. 
 
För att skapa stabilitet i arbetet och därmed möjliggöra för media och för turistnäringen 
att investera i informationssystem är det viktigt att det finns en huvudman som tar ett 
långsiktigt ansvar för driften av ett system med lavinprognoser. Det är också viktigt att 
systemet genomsyras av transparens och av enhetlighet gentemot internationella 
standarder och vilar på vetenskaplig grund. Naturvårdsverket finner det därför skäligt att 
staten tar ett ansvar för genomförandet av lavinprognoser i svenska fjällen. 
 

Möjlig organisation 
Förslag på en centrumbildning för lavinrelaterade frågor  
Naturvårdsverket redovisar här ett förslag till organisation av hur det operativa arbetet 
skulle kunna hanteras genom en ny centrumbildning. Stabiliteten garanteras av att staten 
har ansvar för styrning och hel- eller delfinansiering av verksamheten.  
 
Om en centrumbildning är en passande organisationsform eller inte kan vara beroende av 
vilken myndighet som får uppdraget att bära ett huvudansvar.  
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Figur 7. visar en möjlig organisation av en centrumbildning  
 
En styrgrupp leder övergripande verksamheten genom beslut kring arbetets inriktning, 
omfattning och utveckling. Styrgruppen har i uppdrag att bland annat fastställa 
verksamhetsplan och budget, besluta om årsredovisning, samt biträda föreståndaren inom 
relevanta frågor inom sakområdet. Ordförande för styrgruppen utses av den myndighet 
som har huvudmannaskapet. I övrigt utser respektive myndighet sina ledamöter.  
 
Till grund för styrgruppens arbete ligger en överenskommelse. I överenskommelsen bör 
eftersträvas att alla berörda organisationer kan bidra med både egen tid samt viss 
delfinansiering. I styrgruppen återfinns representanter för sektorsmyndigheter, regionala 
myndigheter, intresseorganisationer, en svensk sakområdesexpert, och eventuellt en 
internationell sakområdesexpert. 
 
Förslag till operativ organisation och bemanning  

I den redovisade organisatoriska lösningen utfärdas prognoserna centralt och arbetet 
samordnas centralt på centrumbildningen. Inom varje delområde genomförs förutom 
observationer genomförs datainsamling, dokumentation och viss analys, i form av 
nulägesbedömningar, av kvalificerade observatörer. 
 
Det förslag till budget som föreslås Förslag på en centrumbildning för lavinrelaterade 
frågor baseras på den organisation som presenteras i detta avsnitt. 
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Huvudmannaskap – möjliga myndigheter 
Naturvårdsverket anser att det i grunden bör vara ett myndighetsansvar att producera och 
publicera lavinprognoser. Naturvårdsverket lämnar här ett förslag till huvudman för ett 
nationellt lavinprognosprogram. 
 
Ingen myndighet har idag ett tydligt uppdrag att ansvara för produktion och 
tillhandahållande av lavinprognoser. Ingen av myndigheterna kan heller visa på några 
egentliga synergier med nuvarande arbetsuppgifter vilket innebär att det krävs full 
finansiering i enlighet med tidigare redovisade beräkningar för att genomföra uppdraget. 
 
Ingen av MSB, Naturvårdsverket eller SMHI anser att de är förenligt med myndighetens 
uppdrag att ansvara för lavinprognostjänsten. Motiven är bland annat att operativa 
verksamheter av detta slag inte ryms i myndighetens uppdrag eller att 
expertmyndighetens betydligt smalare verksamhetsområde inte i tillräckligt hög grad 
korresponderar med en lavinprognostjänsts innehåll. 
 
Lavinolyckor är visserligen en nationell och i viss utsträckning även en internationell 
angelägenhet så tillvida att medborgare från hela landet och även utländska turister 
besöker fjällvärlden men av naturliga skäl regionalt begränsade till fjällen. Vi bedömer 
därför att det vore ändamålsenligt att ett operativt nationellt lavincenter placeras regionalt 
vid Länsstyrelsen i något av fjällänen. En sådan placering torde främja effektiviteten och 
regional förankring av arbetet.  
 
Länsstyrelsen i Jämtland har ställt sig positiva till ett huvudmannaskap för arbetet med 
lavinprognoser. Övriga fjällän har inte tillfrågats men ses också som möjliga.  
 
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN  

Länsstyrelsen har idag begränsad kompetens kring laviner och behöver komplettera 
denna i enlighet med de behov som redovisas i uppdraget. Viss verksamhet kopplad till 
laviner finns dock redan genom deltagande i relation till laviner. Länsstyrelsens 
naturbevakning deltar inom fjällräddningens verksamhet och gör då insatser kring 
fjällräddning. Länsstyrelsen i Jämtlands län är även representerad som myndighet i 
Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd. 
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Finansiering 
Publika lavinprognoser är ett nytt arbetsfält för statlig verksamhet i Sverige. Den årliga 
kostnaden för att utföra föreslagna lavinprognoser är i samma storleksordning som dagens 
årliga kostnader för lavininsatser och behandling av olycksfall. Dessutom tillkommer det 
kostnader som samhället har till följd av att nästan en person omkommer per år i 
lavinolyckor. Idag bär samhället samtliga kostnader för lavinräddningsinsatser genom 
fjällräddning, sjukvård och socialförsäkringssystemen. Genom att producera och sprida 
primär information om fara för laviner bedömer vi att antalet lavinolyckor kommer att 
minska betydligt vilket skulle frigöra vissa resurser som går till lavinräddning till att 
istället kunna satsas på förebyggande arbete i form av ett systematiskt arbete med 
lavinprognoser.   
 
Ingen myndighet har idag ett tydligt uppdrag att ansvara för produktion och 
tillhandahållande av lavinprognoser. Ingen av myndigheterna kan heller visa på några 
egentliga synergier med nuvarande arbetsuppgifter. Full finansiering krävs därmed i 
enlighet med tidigare redovisade beräkningar för att genomföra uppdraget. 
Naturvårdsverkets förslag är att anslaget för den utvalda huvudmannen höjs för att täcka 
uppstarts- samt årliga kostnader för arbetet med lavinprognoser, det vill säga ca 10 
miljoner kronor för uppstart och därefter drygt 6 miljoner kronor årligen. 
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Bilaga1.  
Om lavinprognoser 
Vad är en lavinprognos? 

Syftet med prognoserna är att förebygga lavinolyckor. En lavinprognos berättar om hur 
lavinfaran kommer att utvecklas de närmaste dagarna för ett större område. Lavinfaran 
graderas genom en siffra och en bedömning görs av var i terrängen det finns störst risk 
för en lavin och vilken typ av laviner det rör sig om 
 
Vilka delar består en lavinprognos av? 

För att göra prognoserna används olika typer av information som samlas in, 
dokumenteras och analyseras. Det är ett ständigt pågående arbete och vanligen bevakas 
snötäcket från den första snön på hösten till dess att den smält bort på våren. De olika 
typerna av information beskrivs nedan.  
 
Generellt väger klass 1- och 2-information tyngst vid en nulägesbedömning av lavinfaran. 
Den svarar mest direkt på frågan om hur stabilt snötäcket är just nu. När framtida 
lavinfaran ska bedömas blir väderutvecklingen en allt viktigare faktor. På detta vis 
använder prognosmakaren både kunskaper om vädret och direkta snöobservationer för att 
ge en bild av snötäcket.   
 
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. 
 
LAVINAKTIVITET – S.K. ”KLASS 1-INFORMATION” 

En lavin kommer sällan ensam och det finns olika tecken på lavinfara. 

Färska laviner visar att snön varit eller är instabil och att den kan vara det 

på fler ställen. Andra uppenbara tecken på omedelbar lavinfara och 

instabil snö är suckljud i snön, så kallade kollapser och att långa sprickor 

bildas i översta snötäcket.  

 

SNÖTÄCKET – S.K. ”KLASS 2-INFORMATION” 

Flaklaviner skapas av att snötäcket har en instabil uppbyggnad. Svaret på 

om en sluttning är instabil eller inte finns i snön. Människor som arbetar 

yrkesmässigt med laviner gräver i snön, testar stabiliteten och letar efter 

svaga lager och flak. Snötäcket varierar över terrängen och även över en 

enskild sluttning, vilket gör arbetet komplicerat. Det krävs mycket träning 

och metodiskt arbete för att tolka informationen. 

 

Snötäcket är en konsekvens av vädret tidigare under vintern. Klara och kalla perioder i januari kan 

orsaka 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 negativ i bemärkelsen att det kan ta lång tid för svagheter att försvinna ur snötäcket, och positiv 

då den blir lättare att kartlägga förändringen. 
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VÄDER – S.K. ”KLASS 3-INFORMATION” 

Vädret betraktas som det minst pålitliga tecknet på lavinfara men ger ändå 

värdefull information för en prognos.   

  

Framförallt är vissa väderlägen uppenbart lavinfarliga, till exempel 

snöstormar med snödrev som lägger tunga snöflak på läsluttningarna, och 

kraftiga temperaturökningar med regn. Det utlöses normalt flest laviner 

under eller strax efter snöstormar, men också under soliga dagar. De utlöses när det är varmt och 

när det är kallt. Vidare är det vädret som skapar snötäcket och lavinfaran beror på hur snötäcket är 

uppbyggt på olika platser i terrängen. Snötäcket är resultatet av vinterns väder. Morgondagens 

snötäcke och lavinfara beror på dagens snötäcke plus de förändringar som vädret åstadkommer till 

imorgon. 

 
Gradering av laviner - den internationella lavinskalan 

Det vanligaste sättet att kommunicera lavinfara är att använda den internationella 
lavinskalan som är en gradering av faran mellan 1 och 5, se figur 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Den internationella lavinskalan i svensk översättning. 
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Bilaga 2.  
Lavinprognoser i andra bergsländer 
Den 20 maj 2014 genomförde Naturvårdsverket en workshop kring erfarenheter av 
lavinprognoser där representanter från Italien, Kanada, Norge, Schweiz samt Österrike 
(Tyrol) redogjorde för hur de lagt upp sitt arbete, vilket sammanfattas nedan  
 
Beskrivning av Lavinorganisationen och kostnader för lavinprognoser i ett urval av länder  
Schweiz införde lavinprognoser redan på 40-talet, Österrike på 50-talet och Italien på 60- 
talet. Kanada började sent under 2000-talet, och Norge 2013. Målgruppen för 
lavinprognoserna i Kanada är i första hand offpistskidåkare, snöskoteråkare samt guider 
inom heliskiindustrin i bergen medan övriga länder, förutom att ge en service till skid- 
och snöskoteråkare, även förser andra myndigheter och instanser som civilförsvar, polis 
och vägnät, med information om lavinfara. Kanadas prognosområden är störst i 
omfattning följt av Norge, Italien Schweiz och Österrike (Tyrol).  
 
Ett lavinprognossystem läggas upp på många olika sätt, vilket framgår av tabellen nedan. 
Det som framförallt poängterades under workshopen var att kommunikationen av 
prognosen är viktig och att materialet är lättförståeligt och tydligt. Vidare bekräftade 
deltagarna trenden med fler och mer avancerade skidåkare, snöskoteråkare samt 
snöskoturister som tar sig längre utanför liftsystemen, och då även ut i lavinfarlig terräng. 
De olika länderna har olika förutsättningar men samtliga, framförallt länderna i Alperna, 
har även språkutmaningar i sin kommunikation; de har turister från många olika länder att 
förse med information. Det finns flera exempel på utarbetade tekniker och verktyg som 
klarar att översätta prognosen mellan flera språk som används i många länder.  
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Figur 2. Sammanfattande beskrivning av lavinprognostjänster Italien, Kanada, Norge, Schweiz och 

Tyrolen i Österrike.  
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Bilaga 3. 
Historiska lavinolyckor* i Sverige 

År Döda Datum Landskap/Län Plats  

1916  2  Januari Lappland/Norrbotten Katterjåkkravinen/ Riksgränsen  

1917  2  Januari Jämtland Bydalen/Drommen   

1935  2  Februari Härjedalen Kappruet/ Härjedalen   

1940  1  Mars Dalarna Sälen/ö Kalven  

1942  1  Maj Lappland/Norrbotten  Låkktatjåkka   

1943  1  December Härjedalen Kläppen, Härjedalen   

1943  4  December Lappland/Norrbotten Katterjåkk    

1944  2  Mars Dalarna Grövelsjön, storsätern   

1946  1  Mars Lappland/Norrbotten Stekvasselva   

1947  2  Mars Jämtland Jämtland, Stråten   

1947  1  April Lappland/Norrbotten Vassitjåkka   

1948  1  November Lappland/Norrbotten Vassitjåkka   

1952  2  Februari Dalarna Fulufjäll, dalarna   

1955  1  Februari Lappland/Västerbotten Borgahällan   

1955  4  Mars Härjedalen Hamrafjället, Härjedalen   

1956  1  Januari Lappland/Västerbotten Stor Gemonfjället   

1956  1  Mars Dalarna Elgåhogna, Dalarna   

1957  6  Februari Jämtland Snasahögarna   

1958  1  Mars Dalarna Djupgravsstöten  

1960  1  Mars Lappland/Västerbotten Laisaliden   

1961  1  Januari Jämtland Mörvikshummeln, Åre   

1962  4  April Jämtland Dunsjöfjället, Härjedalen   

1964  1  Mars Lappland/Norrbotten Riksgränsen   

1967  2  Mars Dalarna Grövelsjön, Dalarna   

1967  1  Mars Lappland/Norrbotten Riksgränsen   

1967  2   Jämtland Rundhögfjället   

1969  2  Mars Härjedalen Rutfjället, Härjedalen   

1970  1  Mars Ångermanland Mellansel, Ångermanland   

1973  1  Maj Lappland/Västerbotten Tärnaby   

1981  1  Februari Dalarna Idre fjäll   

1988  2   Lappland/Norrbotten Singi   

1990  1  Februari Lappland/Norrbotten Abisko/Nuolja   

1992  1  April Lappland/Norrbotten Jieprenjåkk/Torne Träsk   

1996  2  Mars Jämtland Ansätten, Jämtland   

1999  1  December Jämtland Silverfallet   

2000  1  Mars Lappland/Norrbotten Riksgränsen   

2001  1  Januari  Lappland/Norrbotten Arjeplog/Tjärnberg   

2003  1  Januari  Lappland/Norrbotten Vittjåkk/Arvidsjaur   

2003  1  Maj  Lappland/Norrbotten Kårsavagge   
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2004  2  April  Lappland/Norrbotten Tjäkktjatjåkka*   

2006  1  Mars  Jämtland Åre   

2006  1  April  Lappland/Norrbotten Låktatjåkko   

2012  1  Februari  Härjedalen Hamrafjället  

2013  1  Mars  Jämtland Åre   

2013  1  Mars  Lappland/Norrbotten Sarek*  

71   
 
*Lavinolyckan  2004 i Tjäkktjatjåkka  samt  2013 i Sarek innebar fall genom hängdriva 
och är då indirekt lavinrelaterad.  Dock har dessa olyckor tillförts underlaget som Polisen 
tillhandahållit.  
2014) 
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Bilaga 4.  
Antal turister och trender i fjällen 
 
Nationalitet för fjällgäster 
De som rör sig i svenska fjällen är framförallt svenskar men även besökande från andra 
länder men framförallt från övriga norden. Nedan följer tre cirkeldiagram som visar 
besökande per nationalitet för Sälen, Vemdalen samt Åre.  
 

 
Figur 1. Andel gäster per nationalitet Sälen (Skistar, 

2014) 

 

 
Figur 2. Andel gäster per nationalitet Vemdalen 

(Skistar, 2014) 

 

 
Figur 3. Andel gäster per nationalitet Åre (Skistar, 

2014) 
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Tabell 1-3 visar att det är olika sammansättningar av turister i de olika områdena. I Sälen är det 
framförallt svenskar och danskar som gästar, i Åre är det framförallt svenskar och norrmän som 
nyttjar området och i Vemdalen är det i stort sett endast svenskar.  
 
Svenska turistföreningen, STF, som har ett antal anläggningar i svenska fjällen, (både fjällstugor och 
vandrarhem. Nedan är en sammanställd tabell över dess gäster, tabell 1. Tabellen redovisar 
medelvärdet av besökande perioden 2009-2013 fördelat på månaderna januari, februari, mars, april, 
maj samt december.  
 
Tabell 1: Antal turistnätter (medel) på STFs fjällstationer 2009-2013(STF, 2014)  

 
 
 

Kolumnen längst till höger i tabellen anger rankingen av vilka områden som är mest besökta årligen 
(under perioden januari-maj samt december). De STF anläggningar som har flest turister är Abisko-
Riksgränsen (25 661), följt av västra Jämtland (15 821) och norra Dalarna (11 503).  

Prognos‐

områden Fjällstationer Jan  Feb Mars April Maj Dec

Grövelsjön, Fjällstation 958 3 453 4 006 2 367 27 692 10 785 3 11 503 3 10 785 3 11 503 3

Helags fjällstation 83 75 666 768 9 116 1 592 14 1 716 14

Rogen fjällstation 0 40 305 139 0 0 484 21 484 21

Summa Härjedalen 83 115 971 907 9 116 2 076 13 2 200 13 2 076 6 2 200 6

Blåhammaren fjällstation 0 108 837 1 300 69 0 2 245 12 2 314 12

Fjällstugor Jämtland 142 225 1 541 1 459 16 134 3 367 10 3 517 10

Storulvån fjällstation 0 954 2 478 2 471 180 201 5 903 6 6 284 6

Sylarna fjällstation 0 119 1 389 2 125 74 0 3 633 9 3 707 9

Summa v Jämtland 142 1 405 6 245 7 356 339 335 15 148 1 15 821 2 15 148 2 15 821 2

Kebnekaise fjällstation 0 198 1 319 2 183 57 0 3 700 8 3 757 8 4 531 5 4 593 5

*** ***

Abisko 1 535 3 221 4 787 5 204 1 125 3 103 14 747 2 18 975 1 21 413 1 25 661 1

Kvikkjokk 0 18 0 0 0 0 18 22 18 22

Ritsem 0 81 404 992 84 0 1 478 15 1 562 15

Saltoluokta fjällstation 0 356 1 079 1 226 60 0 2 660 11 2 720 11 *** ***

Summa V Norrbotten* 0 455 1 483 2 218 144 0 4 156 7 4 300 7 6 388 4 6 578 4

Fjällstugor Vindeln 0 36 468 726 47 0 1 230 17 1 276 17 1 230 7 1 276 7

Abisko‐Keb* 0 284 2 763 3 618 22 0 6 664 5 6 686 5

Keb‐Salto* 0 19 328 477 12 0 824 19 836 19

Salto‐Kvikkjokk 0 17 298 500 6 0 814 20 820 20

Padje‐Nordkalotten 0 48 632 739 41 0 1 418 16 1 459 16

Övriga stugor 0 0 357 691 163 0 1 048 18 1 211 18 1 048 8 1 211 8

Summa stugomr** 0 366 4 378 6 024 243 0 10 768 4 11 011 4

 

***Inkluderat N:a stugområdets data förutom "Övriga stugor"

Totalt 

jan‐

apr

Rank

***

Totalt 

jan‐

dec

Rank

***

Antal turistnätter (medel) på STFs fjällstationer 2009‐2013 

Totalt 

jan‐apr Rank

Totalt 

jan‐dec Rank

Härjedalen

Norra Dalarna

**Norra stugområdet har endast data som är insamlad under 2009 och 2010

Norra stugområdet**

Östra Västerbotten*

Västra Norrbotten*

Södra Västerbotten 

Norra Västerbotten 

* Dessa STF anläggningar ligger inte i de 8 föreslagna prognosområdena

Östra Jämtland

Abisko‐Riksgränsen 

Kebnekaise

Västra Jämtland
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Prognosområdena Östra Jämtland, Södra Västerbotten samt Norra Västerbotten saknar dock STF 
fjällstationer och därmed saknas även kvalitativ data. Inom dessa områden är dock snöskoterturismen 
stor men inga säkra data finns för att mer exakt kunna beräkna antalet besökare. En försiktig 
uppskattning kan dock göras med stöd av destinationernas egen statistik.  
Ytterligare ett sätt att se var turisterna befinner sig i svenska fjällen är att använda sig av Sveriges 
liftanläggningars (SLAO) data över antalet skiddagar. Tabell 2 visar antalet skiddagar baserat på 
sålda liftkort. Dessa siffror omfattar dock inte snöskoterturismen. 
 

Tabell 2: Antal skiddagar per säsong (SLAO, 2012 2013) 

 
 
 
 
 
 
  

Prognos‐

områden Liftsystem

2009‐

2010

2010‐

2011

2011‐

2012

2012‐

2013

Medel  

2009‐2013

Summa 

prognos omr Rank

Skistar AB Lindvallen 687 691 649 698 681

Tandådalen‐Hundfjället 785 654 638 635 678

Stöten 250 187 188 190 204

Kläppen Ski Resort AB 298 271 249 266 271

Summa Sälen 2 020 1 803 1 724 1 789 1 834

Idre fjäll 568 472 453 460 488

Fjätervålen (Idre) 41 34 33 35 36

Summa Idre 609 506 486 495 524

2 629 2 309 2 210 2 284 2 358 2 358 1

Funäsdalen Alpina AB  51 58 47 53 52

Ramundberget Alpina AB 138 110 117 122 122

Lofsdalen 162 141 122 129 139

Hamrafjällets lift AB 170 184 124 138 154

Skistar AB Vemdalen 543 520 502 545 528

1 064 1 013 912 987 994 994 3

Åre Skistar AB 1 060 998 968 986 1 003

Trillevallen 26 32 29

Sportstyle Storlien 40 29 28 28 31

1 100 1 027 1 022 1 046 1 049 1 049 2

Bydalsfjällen Lift AB 150 130 128 142 138 138 5

Kittelfjäll Hotell 47 48 49 49 48 48 7

Hemavan‐ Tärnaby 172 163 171 178 171 171 4

Saknas Saknas

Riksgränsen 59 55 44 36 49

Björkliden 39 34 34 34 35

Nuolja

Trafikverket

98 89 78 70 84 84 6

Antal skiddagar per säsong (1000 ‐ tal)

Norra Västerbotten

Kebnekaise* (1/3‐1/5)

Abisko/Riksgränsen

Summa Norra Dalarna

Summa Härjedalen

Summa Abisko Riksgränsen

Summa V Jämtland 

Norra Dalarna

Härjedalen

Västra Jämtland

Östra Jämtland

Södra Västerbotten
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Bilaga 5. 
Intressenters vilja att bidra till lavinprognoser 
Näringslivets, berörda myndigheters och andra intressenters möjligheter och vilja att bidra till lavinprognoser.  
Sammanställning från möte med intressenter och näringsliv. (SMHI ej närvarande, tillfrågade i efterhand) 
 
  Myndigheter  Näringsliv/organisationer Forskning 

och 
utveckling 

Media 

Aktivitet NV SMHI FM TV LST MSB TE LB SBO CIFRO ÅLC STF SSR FF SU LTU SVT TV 4 

Bidra m. utveckling av 
systemet 

X   X  X     X X    X   

Bidra m. drift av 
systemet 

   X       X X    X   

Bidra m. KL 1 
information till systemet 

    X  X X X X X X X X     

Bidra m. KL 2 
information till systemet 

         X X  X X X   X   

Leverera in regionalt 
underlag till systemet 

   X     X  X X    X   

Bidra som 
prognosskrivare 

   X       X X    X   

Bidra med att 
kommunicera 
information till relevanta 
målgrupper 

X   X   X X X  X X X   X X X 

Erbjuda utbildningar för 
yrkes-/professionella 
användare 

          X     X   
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Erbjuda utbildningar för 
allmänheten 

          X X    X   

Ser behov av 
”morot”/ersättning till 
KL 1 rapportörer 

            X      

Ser egen nytta bl. a. ur ett 
arbetsmiljö-perspektiv 

  X     X X X  X  X X X   

Bidra med FoU, data, 
dataanalys, 
beräkningsmodeller, 
utvärdering av 
mätutrustning m.m. 

              X X   

Bidra med meteorologisk 
kompetens 

 X                 

Ser ett generellt behov av 
ett nationellt 
lavinprognosprogram 

X X X X X X X X X X X X X X  X X X 
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Förkortningar 
NV = Naturvårdsverket 
FM = Försvarsmakten 
TV = Trafikverket 
LST = Länsstyrelsen 
LB = Liftanläggningsbranschen ink. SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) 
STF = Sveriges Turistförening 
SSR =  
SU = Stockholms Universitet 
LTU = Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
SVT = Sveriges Television 
FF = Friluftsfrämjandet 
SBO = Svenska Bergsguideorganisationen  
CIFRO = Civila Fjällräddares Riksorganisation 
ÅLC = Åre Lavincenter 
MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
TE = Terrain Events (snöskoterbranschen) 
SMHI = Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
NV = Naturvårdsverket 
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Att utreda relevansen och 
behovet av lavinprognoser 
för de svenska fjällen
Regeringsuppdrag

Naturvårdsverket redovisade i september 2014 ett regerings-

uppdrag kring relevansen och behoven av lavinprognoser 

för svenska fjällen samt klarlägga förutsättningarna för att 

kunna producera relevanta och tillförlitliga lavinprognoser. 

Naturvårdsverket bedömer att det föreligger ett konkret 

behov av att producera lavinprognoser samt om inte kost-

naderna anses vara oskäliga, att det är rimligt att överväga 

ett införande av lavinprognoser även i Sverige, vilket ligger i 

linje med de flesta av världens bergsländer med en utvecklad 

vintersportturism. 

Förbättrad information om laviner i Sverige har under en 

längre tid efterfrågats av både experter, organisationer och 

fjällbesökare. Behoven har beskrivits både inom den svenska 

lavinlitteraturen, i tidigare utredningar och i media.  

Naturvårdsverket har i rapporten föreslagit en rimlig 

ambitionsnivå samt en möjlig operativ organisation för 

arbetet med lavinprognoser. Förutsättningarna för att införa 

lavinprognoser i Sverige anses vara goda då det finns både 

kompetens och intresse bland aktörer i fjällvärden vilka kan 

bidra till införandet.
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