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FÖRORD
I samband med ett regeringsuppdrag så påbörjade Naturvårdsverket en
etablering av lavinprognoser för svenska fjällen under våren 2015.
Naturvårdsverket har haft ett huvudmannaskap för verksamheten och ansvarat
för styrning och finansiering.
Etableringen har medfört att kvalificerad information om aktuell lavinfara har
kunnat göras tillgänglig för besökare och yrkesverksamma i svenska fjällen
på ett sätt som inte tidigare har förekommit.
Det är Naturvårdsverkets förhoppning att en lavinprognostjänst kan få stor
betydelse i det förebyggande säkerhetsarbetet i fjällen och på sikt kunna
minska tillbud och olyckor samt öka kunskapen kring laviner.
Arbetet med att etablera lavinprognoser har letts av projektledaren Per-Olov
Wikberg samt handläggaren och lavinexperten Petter Palmgren på
Naturvårdsverket. Även miljöjuristen Nils Hallberg och framtidsanalytikern
Hördur Haraldsson har deltagit och utgjort att viktigt stöd.
Vi vill även framföra vårt tack till alla andra som bidragit till arbetet med stor
kunskap och intresse.
Naturvårdsverket
Augusti 2016
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SAMMANFATTNING
Naturvårdsverket har i egenskap av huvudman under 2015/2016 etablerat en
organisation för att producera och publicera svenska lavinprognoser vilken
omfattar såväl egen som extern personal i form av konsulter/uppdragstagare.
Huvudmannaskapet har innefattat ansvar för styrning och finansiering.
Dagliga avstämningar har gjorts med SMHI och en daglig avstämning med
den norska lavinprognostjänsten har upprätthållits. Verksamheten har
bedrivits i tre separata prognosområden med Östersund som organisatorisk
centralort.
Den huvudsakliga produkten av arbetet – lavinprognoserna – har framför allt
kommunicerats ut till den breda allmänheten via webben. Under vintern har
dagliga prognoser publicerats för tre områden i svenska fjällen,
Abisko/Björkliden/Riksgränsen, Hemavan/Tärnaby, och
Åre/Storulvån/Bydalen. Lavinprognoserna har publicerats på webbplatsen
www.lavinprognoser.se, vilken har registrerat 15.500 unika besökare under
prognossäsongen.
Användarnas uppfattning om prognoserna och webbplatsen har utvärderats
med en användarenkät. Respondenterna beskriver lavinprognoserna som
användarvänliga, jämförbara med lavinprognoser i andra länder och de
uppger att de använder prognoserna som ett viktigt beslutsunderlag innan de
ger sig ut i potentiellt lavinfarlig terräng.
Uppdraget har även utvärderats av en internationell konsult där slutsatsen var
att de prognoser som Naturvårdsverket publicerat denna vinter ”utan tvivel
uppfyller syftet att förse besökare i svenska fjällen med ett trovärdigt
beslutsunderlag ”. Utvärderaren ger också ett antal rekommendationer för
framtiden, de organisatoriska förbättringar som han föreslår är främst åtgärder
som säkrar inflödet av information till prognoserna, och kvaliteten på
informationen, och minskar organisationens sårbarhet. Han lyfter även fram
vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv i arbetet – både när det gäller att
utvärdera de förebyggande effekterna av arbetet och utbyggnad av
prognostjänsten till att omfatta fler områden.
Naturvårdsverkets bedömning är att prognoserna har kännetecknats av en
god kvalité och att det bakomliggande arbetet präglats av en god
resurseffektivitet och fackmässigt väl utfört arbete av de prognosskribenter,
områdesansvariga, meteorologer och fältpersonal som bidragit till
prognoserna. Den uppfattningen delas av utomstående bedömare.
Naturvårdsverket bedömer att den modell och organisation som byggts upp
under 2015/2016 är väl lämpad för dessa att bedriva en nationell
lavinprognostjänst för svenska fjällen.
Kostnaden i samband med etableringen av lavinprognoser för svenska fjällen
har under 2015/2016 uppgått till ca 3 miljoner kr. Till detta kommer
kostnader motsvarande 1,5 personår internt på Naturvårdsverket.
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I en fortsatt etableringsfas avser Naturvårdsverket:
-

Att vidareutveckla och effektivisera prognosorganisationen

-

Att fortsätta utvecklingen av kommunikationen av lavinprognoserna på
lavinprognoser.se med målet att de ska användas och vara relevanta för de
flesta människor som utsätter sig för lavinrisk i svenska fjällen.

-

Att utveckla metoder vilka ska förbättra interaktiviteten mellan användare och
prognostjänsten i syfte att effektivisera kommunikationen

-

Att fortsätta utveckla samverkan med aktörer och yrkesgrupper i svenska
fjällen, såsom skidanläggningar, naturbevakare, guider och turistföretag.
Syftet är förankring och spridning av prognoserna och
informationsinhämtning till prognoserna. Samverkan förväntas också bidra
till ökad säkerhet i aktörernas egen verksamhet.

-

Att fortsätta utveckla SVELAV:s lavinutbildningar som riktar sig både till
allmänheten och till yrkesverksamma i fjällen. Syftet är att förbättra
fjällsäkerheten generellt, utbildningarna gynnar också prognostjänsten genom
att underlätta samverkan med externa aktörer och är viktig för den långsiktiga
kompetensförsörjningen för att rekrytera nya människor till tjänsten i
framtiden.

-

Att ytterligare förtydliga skillnaden mellan skidanläggningarnas
lavininformation och lavinprognoserna.

-

Att succesivt bygga ut antalet områden för att nå en tillräcklig täckning. Det
innebär att ytterligare 5 till 6 prognosområden kan tillkomma i en fortsatt
etableringsfas.

-

Att utveckla metoder för att bättre kunna mäta den förebyggande effekten av
lavinprognostjänsten.
Naturvårdsverket bedömer att även den centrala lavinprognostjänsten behöver
förstärkas med syfte att göra den mer stabil, uthållig och mindre sårbar. Detta
medför att den interna kostnaden kan komma att uppgå till motsvarande ca
2,5 personår på sikt.
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BAKGRUNDEN
Svenska fjällen beräknas ha en miljon besökare vintertid 1 och området
nyttjas av många olika grupper som utsätter sig för mycket skiftande
lavinrisk, främst styrt av vilken typ av terräng de söker sig till. Årligen sker
ett antal olyckor och tillbud och behov av tillförlitlig lavininformation har
diskuterats och efterfrågats under en lång tid. Förutsättningar för en
lavinprognostjänst undersöktes för första gången på 50-talet, och har
undersökts på nytt flera gånger sedan dess.
En nationell lavinprognostjänst tillsammans med nationella standarder för
lavinutbildningar är viktiga komponenter med syftet att etablera en förbättrad
säkerhetskultur. När regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att
etablera en lavinprognostjänst i denna omfattning, sänder det ett tydligt
budskap till medborgarna att fjällsäkerhet är en viktig del av fjällupplevelsen.
Två starka trender under de senaste decennierna har satt ljuset på behovet av
lavinprognoser i Sverige: En förändrad användning av brant terräng med en
större grupp av utövare vilka utsätter sig för lavinrisk. Den andra är
globaliseringen av vinteraktiviteter, svenska skidåkare åker inte bara skidor i
Sverige, utan i allt högre utsträckning även utomland och svenska fjällen blir
alltmer populära bland besökare från andra länder. Dessa trender belyser
behovet av en förbättrad lavininformation i Sverige som kan anses vara
jämförbara med internationella normer.
Sedan år 2001 har 37 svenska medborgare dödats i laviner, en majoritet av
dem som i andra länder. Det finns oroande tecken på att svenskar är
överrepresenterade avseende omkomna i laviner i andra länder och det finns
ett antagande kring att om svenska skidåkare som grupp får mer vana vid att
ta del av kvalificerad information om lavinfara skulle de vara mer benägna att
anpassa sig till förhållanden även när skidåkning utomlands.
Naturvårdsverket har under lång tid haft ett uppdrag från Riksdags och
Regering att ansvara och agera som samordnare för det Svenska
Fjällsäkerhetsarbetet. Vintern 2011 inledde Naturvårdsverket ett
utvecklingsarbete kring lavinprognoser och 2013 erhöll Naturvårdsverket ett
regeringsuppdrag kring att utreda relevansen och behoven av lavinprognoser
för svenska fjällen.
Syftet med lavinprognoserna är att förebygga olyckor, men det är viktigt att
komma ihåg att det endast är brukarna själva som kan ansvara för och styra
hur stora risker de utsätter sig för på fjället. Det kan uttryckas som att
prognoserna beskriver en generell lavinfara, medan risken är subjektiv och
beror på objektet, det vill säga de enskilda människornas handlingar.
Målbilden har varit att prognoserna ska vara ett beslutsstöd både för
privatpersoner och för människor som är yrkesverksamma i fjällen.

1

Etour rapport 2014, Besök och besökare i svenska fjällen,
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De risker människor utsätter sig för i lavinterräng är i de flesta fall
konsekvensen av frivilliga beslut. Lavinprognoserna är framgångsrika när de
bidrar till ett lägre risktagande och för att uppnå det krävs:
1. En metod och en organisation för att göra korrekta bedömningar av
lavinfaran.
2. Att informationen är tillgänglig och upplevs som relevant och användbar av
brukarna.
3. Att brukarna använder prognoserna till säkrare beslut i fjällterräng
DOKUMENTERADE DÖDSOLYCKOR I LAVINER I SVENSKA
FJÄLLEN, 1915 – 2016
Trots att det finns många gånger mer lavinterräng i norra fjällen har ungefär
hälften av de historiska dödsolyckorna inträffat i de södra fjällen 2.
Olyckstalen beror av mängden människor som exponerar sig för faran. Det
understryker vikten av att prioritera fjällområden med flest besökare, men
också att följa upp vilka aktiviteter som sker i områdena och hur exponerade
de är för lavinrisk. Antalet omkomna under perioden 1915-2016 rör sig i
minsta fall om ett hundratal, samtidigt saknas relevant statistik kring antalet
olyckor och tillbud där människor skadats allvarligt.

Figur 1. Kartorna visar dokumenterade dödsolyckor i laviner i svenska fjällen.

MÅLGRUPP FÖR LAVINPROGNOSERNA
Den största målgruppen är det rörliga friluftslivet, men ambitionen är att nå
även yrkesverksamma i fjällen, inte minst för att de är viktiga
vidareförmedlare av lavininformation till allmänheten. Grundtanken med
prognoserna är att de ska öka tryggheten för alla fjällbesökare i
prognosområdena, men de riktar sig särskilt till människor som söker sig till
brant fjällterräng. Aktiviteter som klättring och skid- och snöskoteråkning i
brant terräng medför större risker än samma aktiviteter i flacka dalbottnar,
och det är i samband med sådana aktiviteter som de flesta lavinolyckor sker.
PROGNOSERNAS UTFORMNING
Lavinprognoser är en relativt ny företeelse i Sverige men har en lång historia
internationellt, och det finns etablerade normer för hur de presenteras och för
innehållet. Naturvårdsverket har valt att hålla sig till dessa standarder och
formen för hur lavininformationen presenteras har därför i många avseenden
2

Regeringsuppdrag – Att utreda relevansen och behovet av lavinprognoser för de svenska
fjällen. NV – 09383-13
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varit given. Lavinprognoserna innehåller:
-

En uppskattning av lavinfaran enligt den femgradiga lavinskalan, svarar på
frågan Hur lavinfarligt är det generellt idag?
En grafisk och textbaserad beskrivning av var på fjället lavinfaran finns?
Svarar på var är det lavinfarligt? och indirekt, var är det säkrare?
En beskrivning av hur faran för laviner kommer förändras över tid,( de
närmaste dagarna).
Prognoserna lyfter fram det påtagligaste ”lavinproblemet”, vilket förenklat
beskriver vilken ”typ” av laviner som är den största faran för stunden och var
på fjället dessa laviner kan förekomma.
Prognoserna ger också färdselråd och andra riskreducerande
rekommendationer till läsarna.
GENOMFÖRANDE
OM LAVINPROGNOSER.SE
Naturvårdsverket har publicerat lavinprognoserna på en fristående hemsida,
lavinprognoser.se. Innehållet i prognoserna och är till stor del standardiserat
internationellt, men design och layout skiljer sig mellan olika länder och
prognostjänster. I frånvaron av en internationell enhetlig linje när det gäller
layouten på prognoserna, valde Naturvårdsverket att utveckla en egen design på
webbplatsen www.lavinprognoser.se. Målbilden har varit att informationen ska
vara tydlig och enkel och inte avvika alltför mycket från andra länders
motsvarande sidor. Fokus på lavinprognoser.se är de dagliga
områdesprognoserna, på webbplatsen finns även viss allmän information om att
hantera lavinfara, men för mer omfattande läsning om laviner hänvisas till
fjällsäkerhetsrådets webb, där det finns ett stort informationsmaterial.
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Huvudbudskapet ska kunna förstås av människor med begränsade
förkunskaper även om det krävs vissa kunskaper om laviner och för att helt
förstå alla delar av innehållet. Den enklaste informationen, gradering av
lavinfaran 1 -5 kommer först, och mer teknisk beskrivning av lavinfaran
längre ned.
PROGNOSOMRÅDEN
Under vintern 2016 har lavinprognoser gjorts för tre områden,
Abisko/Björkliden/Riksgränsen, Hemavan/Tärnaby och
Åre/Storulvån/Bydalen.
Vid valet av prognosområden togs det hänsyn till hur många människor som
besöker området vintertid och var historiska lavinolyckor inträffat. En
ambition var också att sprida områdena geografiskt över fjällkedjan, för att
göra dem relevanta för fler människor och fler aktörer.
Även tillgången på lokal lavinkompetens i området var avgörande, detta för
att på kort tid kunna bygga ett stabilt nätverk av observatörer.
Erfarenheter från Naturvårdsverkets försöksår med lavinprognoser 20122013 3 visade att värdet av att det finns lokal kompetens och erfarenhet av att
arbeta med lavinsäkerhet yrkesmässigt, för att kunna kvalitetssäkra, utvärdera
och förankra lavinprognoserna i området under etableringen.

Figur 3. Lavinprognosområden, vintern 2016

Som framgår av kartan (figur 3) berör prognoserna en mindre del av svenska
fjällen geografiskt, däremot är prognosområden mycket välbesökta områden.
Vid en eventuell utökning av lavinprognoserna är det mer relevant att utgå
från hur stor andel av fjällbesökarna som har nytta av lavininformationen än
den geografiska täckningen.

3

Lavinprognoser för svenska fjällenUtvärdering av ett utvecklingsprojekt vintern 2011 och 2012. ISBN 978-91-620-6535-5.
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PRODUKTION AV LAVINPROGNOSERNA - METODBESKRIVNING
Att publicera lavinprognoser går enkelt uttryckt ut på att identifiera och peka
ut platser där det kan gå laviner, det vill säga platser där snötäcket är instabilt
och att förmedla detta till allmänheten.
Den slutliga bedömningen av lavinfaran utförs och formuleras av en
lavinexpert och i arbetet värderas både direkta observationer som görs av
människor på plats på fjället och automatiska väderobservationer och
väderprognoser.
De grundläggande metoderna att göra lavinprognoser skiljer sig mycket litet
åt mellan prognostjänster i världen, däremot kan de vara olika utformade på
grund av vilken typ av information man har praktisk tillgång till. I vissa
länder baserar man prognoserna till stor del på väderdata och väderprognoser,
i andra har fältobservationer en viktigare betydelse. Antalet automatiska
väderstationer i relevant terräng är färre i svenska fjällkedjan än i exempelvis
Norge och alpländerna, de svenska prognoserna har därför lagt stor vikt vid
direkta observationer och bedömningar på plats.
Metodiken i den svenska prognostjänsten baserar sig på ”Conceptual Model
of Avalanche release 4” som är ett ramverk för att beskriva lavinfara och utgör
grunden för den variant av lavinskalan som används bland annat i
Nordamerika och i Sverige. I många andra länder i Europa används en
europisk variant av lavinskalan, som har sitt eget ramverk som heter Bavarian
Matrix 5. Skillnaderna mellan de två skalorna för de som ska bruka
informationen är mycket små, och i allmänhet pratar man om en internationell
lavinskala. Skillnaderna får däremot vissa praktiska konsekvenser i det
yrkesmässiga arbetet då det påverkar vad som lärs ut på yrkesmässiga
lavinutbildningar och därigenom vad som är branschstandard i landet.
Valet av den Nordamerikanska/Kanadensiska modellen var gjort i Sverige
långt innan den nationella lavinprognostjänsten startades. Observations – och
rapportstandarden som används heter OGRS 6 och är branschstandard i
Sverige sedan länge, den har lärts ut på svenska lavinutbildningar till drygt
4

https://c.ymcdn.com/sites/www.avalancheassociation.ca/resource/resmgr/Standards_Docs/TASA
RM_English.pdf?hhSearchTerms=%22Conceptual+and+Model+and+Avalanche+and+release%
22
5

http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.php?layer=basics&id=4

6

http://c.ymcdn.com/sites/www.avalancheassociation.ca/resource/resmgr/standards_Docs/OGRS2
014web.pdf
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100 lavintekniker sedan 2006.
OGRS och lavinskalan används på skidanläggningar, av utbildare, inom
försvarsmakten, Trafikverket och av enskilda guider med mera. För
Naturvårdsverket har det därför varit ett naturligt val att hålla fast vid den
inarbetade modellen.

Figur 4. OGRS, CAA 2014

RAPPORTSYSTEM
Informationsflödet mellan observatörer i fält och prognosskribenterna är
direkt avgörande för kvaliteten på prognoserna. Prognostjänsten har använt
sig av det Kanadensiska rapportsystemet InfoEx™ 7. för att rapportera,
sortera, dokumentera och i viss mån styra informationsinhämtningen. InfoEx
är uppbyggt enligt det ramverk (Conceptual Model for Avalanche Release)
och med den rapportstandard (OGRS) som används inom lavinbranschen i
Kanada och i flera andra länder. De svenska lavinutbildningarna följer samma
modell, vilket gör att de som arbetar professionellt med laviner i Sverige
redan är förtrogna med rapportstandarden. Vid valet av rapportsystem var det
ett av kriterierna och det har underlättat introduktionen i Sverige.
Ett annat skäl till valet av InfoEx var att programmet är utvecklat för
professionella och för branschen. Programmets syfte är inte enbart är att förse
prognostjänsten med information, utan det används för att kvalitetssäkra
lavinarbetet lokalt på de enskilda arbetsplatserna. Viss information kan hållas
internt inom organisationen medan annat delas till allas nytta vid
bedömningen av lavinfara. Förväntningen är att aktörer i branschen kan bidra
med en betydande mängd observationer i framtiden.

7

https://www.avalancheassociation.ca/?page=InfoEx
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InfoEx är däremot inte lämpligt för att hämta in rapporter från den
intresserade allmänheten, för det krävs en alternativ metod och tekniklösning.
InfoEx upplevdes i stort som ett pålitligt och effektivt verktyg för att sortera,
strukturera och dokumentera data och kan också användas som beslutsstöd.
Programmet användes också för att dokumentera konsulternas arbete, deras
riskanalys innan fältturer och för att rapportera utvärderingar av eventuella
risker och incidenter under arbetet. InfoEx ställer relativt höga krav på
fackkunskap för att kunna användas fullt ut och har troligen en något högre
ingångströskel än vissa andra motsvarande program.

Figur 5. InfoEx, utseende på första sidan

ANSVARSFRÅGOR I LAVINPROGNOSORGANISATIONEN
I arbetet med att påbörja en etablering av ett lavinprognosprogram för den
svenska fjällkedjan identifierade Naturvårdsverket initialt ett antal
ansvarsfrågor att hantera, primärt har dessa rört följande huvudområden:
•
•

•
•
•
•
•
•

Organisatoriskt ansvar för samtliga ingående parter i den framtagna modellen
för svenskt lavinprognosarbete.
Arbetsmiljörelaterat ansvar för Naturvårdsverkets egen interna personal
respektive kontrakterade uppdragstagare, bl.a. genom framtagande och
implementering av obligatoriska arbetsrutiner vid fältarbete.
Ansvar för upphandling, utveckling och försörjning av nödvändigt IT-stöd.
Ansvar för upphandling av övriga stödjande funktioner, såsom leverans av
väderdata.
Hantering av ansvarsfrågor i avtal och styrande dokument för alla i
lavinprognosarbetet ingående delar och funktioner.
Ansvar avseende lavinprognosernas tillförlitlighet och användning, framför
allt ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv.
Ansvar för framtagande av relevanta lavinutbildningar för allmänhet och
yrkesverksamma i Sverige.
Ansvar avseende kommunikativa problem i skärningen mellan
Naturvårdsverkets lavinprognoser och de bedömningar av lavinfaran som
görs inom berörda skidanläggningar.
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Listan ovan är inte uttömmande, och nedan ges endast en beskrivning av ett
urval av punkterna.
Naturvårdsverket har inrättat en organisation som omfattar såväl egen, som
extern personal i form av konsulter/uppdragstagare. Verksamheten har
bedrivits i tre separata prognosområden med Östersund som organisatorisk
centralort.
Naturvårdsverket har varit huvudman för lavinprognosverksamheten, vilket
bl.a. har innefattat ansvar för styrning och finansiering. Dagliga avstämningar
har gjorts med SMHI och ett nära samarbete med den norska
lavinprognostjänsten har upprätthållits.
ANSVARSFÖRDELNING- INTERNA ORGANISATIONEN
Naturvårdsverket har haft fullt eget ansvar för sin egen personal vad gäller
arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor, liksom vad gäller erläggande av
skatter och avgifter och hållande av erforderliga arbetsrelaterade försäkringar
m.m. Naturvårdsverkets egen personal har haft för uppdraget erforderlig
utbildning och erfarenhet.
Naturvårdsverket har varit uppdragsgivare gentemot de externa
uppdragstagare som har kontrakterats som prognosskribenter,
områdesansvariga respektive observatörer för utförande av operationella
uppgifter i respektive prognosområde. I de avtal som har upprättats i varje
enskilt fall, har respektive uppdragstagare ålagts att bemanna uppdraget med
personal som besitter erforderlig dokumenterad utbildning och kompetens.
Vidare har uppdragstagarna ålagts att i det dagliga arbetet följa särskilt
framtagna arbets- och säkerhetsrutiner som överensstämmer med gällande
svensk rätt och i förkommande fall internationell praxis för arbete i och i
närheten av lavinterräng.
Genom användningen av InfoEx vilket erbjuder en arbetsflödesmodell, har vi
kunnat tillse att arbetet sker likartat och systematiskt i alla prognosområden.
Systemet innehåller vidare in- och utcheckningsrutiner för fältpersonal och
andra säkerhetsrelaterade rapporteringsfunktioner, såsom rapportering av
incidenter m.m.
Inför uppstarten av verksamheten genomförde Naturvårdsverket
utbildningsdagar, där lavinprognostjänstens organisation, arbetsrutiner, ITstödsystem m.m. gicks igenom med all berörd intern personal och externa
uppdragstagare. Detta för att uppnå en bred förståelse för, och samsyn i, hur
uppdraget skulle utföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
ANSVARSFÖRDELNING- EXTERNA UPPDRAGSTAGARE
Externa uppdragstagare har haft fullt eget ansvar avseende arbetsmiljö- och
säkerhetsrelaterade frågor för den egna personalen. Vidare har ett fullt eget
ansvar förelegat för att erlägga skatter och avgifter samt att hålla för den egna
verksamheten och personalen erforderliga försäkringar. Samtliga för
uppdraget relevanta aspekter har reglerats i uppdragsavtal mellan
15
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Naturvårdsverket och respektive uppdragstagare. För att säkerställa god
arbetsmiljö och likartade arbetsprocedurer i samtliga tre prognosområden som
varit i drift under vintern har samtliga uppdragstagare haft att följa för
ändamålet av Naturvårdsverket framtagna arbets- och säkerhetsrutiner.
ANSVARET FÖR LAVINPROGNOSERNAS TILLFÖRLITLIGHET OCH
ANVÄNDNING
Naturvårdsverket har löpande haft det centrala ansvaret för att vid var tid
tillse fullgod kvalitet och tillförlitlighet i de lavinprognoser som har
producerats och publicerats. Stor vikt har lagts vid att i alla avseenden och vid
alla tidpunkter hålla god marginal till de miniminivåer som
skadeståndsrättslig lagstiftning stipulerar.
Lavinprognoser publiceras endast i de fall informationsinflödet är med
marginal tillräckligt för att göra tillförlitliga bedömningar av den förväntade
lavinfaran. Föreligger brister i informationsunderlaget publiceras ingen
lavinprognos, istället publiceras information om att nödvändiga uppgifter för
bedömning av den rådande lavinfaran saknas, samt uppmanas till allmän
försiktighet med anledning av detta. Under den gångna vintern har dock
informationstillgången kontinuerligt varit med marginal tillräcklig, varför
dagliga prognoser har kunnat publiceras enligt fastställd plan.
ANVÄNDNING UNDER EGET ANSVAR
Det ligger i sakens natur att en prognos, oavsett slag och ändamål, aldrig kan
vara exakt, utan att den endast utgör en kvalificerad bedömning. Detta faktum
är något som Naturvårdsverket noggrant har tydliggjort på den webbplats där
prognoserna har publicerats. Vidare har också användarinformation och
användarvillkor funnits lätt tillgängliga på webbplatsen.
Huvudpunkterna i användarvillkoren har varit följande:
•
•
•
•
•
•

Offpist skidåkning, snöskoteråkning och andra aktiviteter i lavinterräng
innebär risker som varje enskild utövare själv ansvarar för.
Vistelse i lavinterräng kräver både erfarenhet och kunskap om bland annat
väder- och snöförhållanden, laviner och säkra vägval.
Det krävs också nödvändig säkerhetsutrustning (som transceiver, sond, spade,
lavinryggsäck) och goda kunskaper om hur utrustningen används.
Lavinprognoserna ersätter inte på något vis erfarenhet, ett gott omdöme och
rätt utrustning.
Även om du följer de råd som presenteras i lavinprognoserna kan du råka ut
för en lavinolycka som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
Du som användare av lavinprognoserna ansvarar själv för dina bedömningar
och de val du gör, och därmed också de faror du utsätter dig och andra för.
Naturvårdsverket tar därför inget ansvar för kroppsliga skador, dödsfall eller
skador på utrustning som har orsakats vid användning av lavinprognoserna.
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ENSKILDA ANVÄNDARES ANSVAR
I Sverige har vi alla, med stöd av allemansrätten, möjlighet att tillfälligt och
hänsynsfullt vistas i naturen utan att fråga markägaren om lov. Detta gäller
även i fjällmiljö, där lavinfara kan råda. Vistelse i naturen med stöd av
allemansrätten sker under eget ansvar och på egen risk. Nyttjas allemansrätten
i organiserad form har organisatören ett särskilt ansvar för att tillse att
säkerheten för dem som deltar i evenemanget är tillräcklig, samt att det finns
ordnade möjligheter att vid behov hantera incidenter och tillbud.
Allemansrätten kan vara inskränkt i bland annat skyddade områden och
områden som utgör anläggningar av mer kvalificerad grad, såsom i vart fall
delar av alpina skidanläggningar. Inom skyddade områden framgår det av
respektive områdes föreskrifter hur allemansrätten kan nyttjas, och i flertalet
av landets skidanläggningar finns regler för anläggningens nyttjande som
användare förbinder sig att följa i och med lösande av SkiPass/liftkort.
Syftet med lavinprognoserna är att hjälpa enskilda användare att, under eget
ansvar och på egen risk, ta välgrundade och vettiga beslut och undvika
onödiga faror vid vistelse i lavinterräng.
ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD

Figur 6. Organisationsmodell

Naturvårdsverket har ansvarat för administration, planering och styrning av
lavinprognostjänsten, men en betydande del av arbetet med prognoserna har
utförts utanför myndigheten, främst genom kontrakterade konsulter och
SMHI.
Den slutliga uppgiften att analysera lavinfaran, sammanställa och skriva
prognosen har varje dag utförts av en lavinprognosskribent, men
lavinprognosen är en produkt av hela organisationen.
Kvaliteten på lavinprognoserna är helt beroende av kvaliteten på
informationen som den baseras på. Det har varit en viktig prioritering i
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projektet åstadkomma ett robust och kvalitetssäkrat informationsflöde lokalt
från områdena till prognostjänsten centralt, och från SMHI till
Naturvårdsverket. I det dagliga arbetet med prognoserna har bemanningen
varit:
-

En lavinprognosskribent med uppgiften att sammanställa en lavinprognos för
var och ett av områdena. Det har antingen varit en konsult eller en
handläggare på Naturvårdsverket.

-

En områdesansvarig (konsult) i varje område med uppgiften att utvärdera
lavinfaran och den gällande prognosen. Dessutom att koordinera och
prioritera informationsinsamlingen i prognosområdet. 32 timmar/vecka)

-

Ett antal observatörer (konsulter) i varje område som gjort fältobservationer
på fjället och rapporterat snö – väder och lavininformation. Totalt alla
observatörer: 8 – 18 timmar/vecka

-

En prognosmeteorolog från SMHI som varit prognosskribentens väderstöd.
Meteorologen har medverkat på en daglig telefon/videokonferens och har
även kunnat nås på telefon vid särskilda tillfällen då det finns ett stort behov
av extra meteorologistöd. Väderdelgivning 15 – 30 minuter, förberedelse 30
min – 1 timme
I projektet har totalt 25 personer varit kontrakterade som, observatörer,
områdesansvariga och skribenter.
Fördelningen på personal i respektive område har varit som följer:
Abisko/Björkliden/Riksgränsen:
• 8 observatörer, 2 områdesansvariga
Hemavan/Tärnaby
• 1 observatör, 1 områdesansvarig + 1 vikarie
Storulvån/Åre/Bydalen
• 7 observatörer, 2 områdesansvariga.
Observatörernas och de områdesansvarigas gemensamma arbetstid har varit
runt 40 – 50 timmar per vecka och område.
Prognosskribenter, 3 prognosskribenter + en korttidsvikarie
Prognosskribenterna har gemensamt ägnat ca 40 timmar per vecka åt
uppgiften som skribent.
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BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER FÖR RESPEKTIVE
DELTJÄNST
PROGNOSSKRIBENTER
Uppgiften har varit bemannad av en person varje dag, sju dagar veckan under
prognossäsongen. Totalt har fem personer haft uppgiften som
lavinprognosskribent, tre inhyrda konsulter och en handläggare på
Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets handläggare har varit prognosskribent
ca hälften av dagarna.
Den primära uppgiften har varit att bedöma lavinfaran och formulera en
lavinprognos för var och ett av prognosområdena.
Prognossäsongen var 108 dagar vilket innebär att sammanlagt 324
lavinprognoser har publicerats. Den effektiva tidsåtgången för en prognosdag
har varit ungefär 6 timmar, något längre i början av säsongen och något
kortare i slutet. Skribenterna har arbetat efter en daglig rutin som börjar på
morgonen med att kontrollera nattens och morgonens snö. väder- och
lavinrapporter och utvärdera om de är förenliga med den gällande prognosen.
Prognoserna har uppdaterats vid behov, ca var 20:e prognos har uppdaterats
på detta vis. Orsaken till att prognoser uppdaterats har uteslutande varit att
väderutvecklingen blivit annan än förväntad, och i de flesta fall har lavinfaran
sänkts på morgonen.
Under dagen har skribenternas uppgift varit att hämta in nödvändig
information för lavinprognoserna. Det har funnits två kanaler för detta, den
ena var rapportsystemet InfoEx och den andra var regelbundna
videokonferenser med SMHI samt telefonkonferenser med områdesansvariga
i var och ett av de tre områden. Lavinprognoserna har producerats i nära
samverkan med de lokala områdesansvariga, där rollfördelning varit att de
områdesansvariga gör en nulägesbedömning av lavinfaran och
prognosskribenten gör en prognos för de kommande dagarna och
sammanfattar bedömningen i text och med grafik till allmänna råd.
Ungefär hälften av prognoserna har sammanställts av konsulter och hälften av
handläggare på Naturvårdsverket. När externa konsulter varit
prognosskribenter har personal vid Naturvårdsverket varit ansvariga för att
handleda arbetet och för publiceringen. Prognosskribenten har ansvarat för
det fackmässiga innehållet i prognosen. Konsulterna har varit fria att utföra
arbetet på annan ort, men i huvudsak har uppgiften utförts på
Naturvårdsverkets kontor i Östersund.
OMRÅDESANSVARIGA
Varje dag har det funnits en områdesansvarig i tjänst i var och ett av
områdena.. Områdesansvaret har varit utlagt på ett och samma företag i varje
område, men arbetstiden har fördelats på flera personer.
Områdesansvaret har inneburit att:

19

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6728
Statusrapport avseende etableringen av
lavinprognoser för svenska fjällen 2016

-

Utvärdera gällande prognoser.

-

Löpande utvärdera informationsbehovet och planera
informationsinsamlingen. Planeringen har skett i samarbete med
prognosskribenter och lokala observatörer. Ungefär hälften av fältturerna har
genomförts av de områdesansvariga själva, den andra hälften av andra
observatörer. Arbetet har dokumenterats i InfoEx

-

Samla in och analysera information om lavinfara i området och rapportera i
InfoEx

-

Göra en daglig bedömning av lavinfaran och rapportera i InfoEx

-

Närvara vid dagliga konferenser med prognosskribenten

-

Vara lokal kontaktperson för lavinprognostjänsten
På grund av en lägre bemanning i Hemavan/Tärnabyområdet har
arbetsuppgiften under helgdagar främst varit att vara kontaktperson och bistå
prognosskribenten vid behov.
Alla inblandade har även haft andra lavinrelaterade arbeten på sidan om
områdesansvaret, skidpatrullarbete, kursverksamhet, med mera.
Varje morgon har de områdesansvariga gjort en nulägesbedömning av
lavinfaran och meddelat skribenten om de anser att prognosen behöver
justeras. Varje eftermiddag har de rapporterat sin bedömning i InfoEx och
muntligt i ett telefonmöte med skribenterna. Mötena har också handlat om hur
lavinfaran kommer förändras och vilka observationer som bör prioriteras i
den närmaste framtiden.
Områdesansvariga har gjort ungefär hälften av observationerna i området, det
skiljer från område till område, och de har också organiserat
informationsinsamlingen lokalt, även med rapportörer som inte ingår formellt
i lavintjänsten har engagerats exempelvis för väder – och lavinobservationer.
OBSERVATÖRER
Ett mål med observatörstjänsterna har varit att de skulle vara möjliga att
kombinera med andra, helst lavinrelaterade, arbeten. Ett uppenbart syfte med
att samarbeta med skidanläggningar och guider med flera, är att de genom sitt
jobb får mycket information som är relevant, samt att de också träffar många
av de människor som vi vill nå. Ett annat mål har varit att ha en geografisk
spridning på observatörerna i områdena för att minska behovet av transporter.
Antalet observatörstimmar har varierat mycket mellan olika observatörer. För
att bli observatör krävdes lavinteknikerutbildning.
I observatörsnätverket prioriterades ett relativt stort nätverk framför mycket
arbetstid per person. I Åre/Storulvån/Bydalen och i
Abisko/Björkliden/Riksgränsen har 8 respektive 10 lavintekniker arbetat på
kontrakt. Fördelen är att fler observatörer gör det lättare att nå ut till fler, fler
ögon ute i fjällen, prognoserna förankrade bland fler, fler får möjligheter att
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skaffas sig mer erfarenhet för framtiden. Nackdelen med fler personer
involverade är främst att det blir mindre tid för uppföljning av varje
observatörs arbete.
Många av observatörerna utförde arbetet genom en enskild arbetsgivare,
medan några gjorde det genom sitt privata företag. Planeringen av
observationer har varit ett delat ansvar mellan observatörerna själva, deras
eventuella arbetsgivare och de områdesansvariga.
Formerna har skiljt sig något åt från område till område på grund av skiftande
förutsättningar. I Hemavan har tjänsten byggt på två personer, längst i norr
har det funnits en naturlig geografisk spridning och därmed naturlig
fördelning av arbetsuppgifter. I Åre/Storulvån/Bydalen har alla observatörer
utom en bott i Åreområdet.
Utifrån lavinprognostjänstens perspektiv har prognosskribenterna varit
välförsedda med fältobservationer. Det vanligaste skälet till osäkerhet i
prognosen har varit osäkerhet kring väderprognosen, därefter att det saknas
observationer från delar av terrängen på grund av avstånd eller att vädret inte
tillåter. Bedömningen är att fler observationer framförallt skulle göra det
möjligt att formulera lavinprognoserna mer konkret.
VÄDERSTÖD
SMHI har genom en överenskommelse mellan myndigheterna bistått med
väderstöd till lavinprognostjänsten. Väderstödet har två komponenter,
väderobservationer och väderprognoser där stödet med väderprognoser varit
den viktigaste delen av överenskommelsen. Det har dagligen funnits en
prognosmeteorolog med uppgift att prognosticera och presentera
väderutvecklingen i de tre fjällområdena. Presentationen har skett via ett
bildspel och en 15 -30 minuters videokonferens. Utöver konferenserna har
lavinprognosskribenterna fått tillgång till prognosmodeller och vädertexter till
lavinprognoserna.se.
Naturvårdsverket anser att väderstödet till lavinprognoserna fungerat bra. Det
bekräftas av att endast 18 prognoser, ca var 20:e prognos, uppdaterades på
grund av att väderutvecklingen blev annan än förväntat. Vid majoriteten av
tillfällena var det känt att det fanns en osäkerhet i väderprognosen. Lavinfaran
justerades dessutom nedåt i de flesta fall.
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Figur 7. Bild på väderkartor (SMHI.se)

KOORDINERING AV PROGNOSER MED NORSKA
LAVINPROGNOSTJÄNSTEN - VARSOM
De två nordligaste prognosområdena har gränsat till norska
lavinprognosområden, där prognostjänsten leds av Norges Vassdrags- och
Energidirektorat, NVE. Under inledningen av säsongen hölls dagliga
konferenser med NVE för att säkerställa att bedömningarna på vardera sidan
gränsen var liknande. Det övergavs tämligen omgående då behovet visade sig
vara relativt litet i förhållande till tidsinsatsen och istället meddelades den
planerade bedömningen via mail.
De svenska prognosskribenterna hade tillgång till observationer i Norge
genom det öppna rapportsystemet RegObs. Norska prognosskribenter gavs
möjlighet att följa det svenska arbetet i InfoEx™.

Figur 8. Översikt över norska (röda) och svenska (gula)
prognosområden (varsom.no)
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DATAINSAMLING
Vid framställandet av en lavinprognos värderas information med skilda
karaktärer, snö – väder och lavininformation. Av tradition delar man in
informationen tre klasser utifrån hur direkt de påvisar stabiliteten i snötäcket,
eller med andra ord lavinfaran.
Klass 1 information är direkta bevis på instabil snö och lavinfara, i första
hand är det observationer av laviner. Observationerna måste göras av
människor på plats i fjällområdet, en fördel är att det inte krävs specialiserade
kunskaper för att göra dem. Allmänheten och yrkesverksamma som rör sig i
fjällområdet är bra resurser för att få informationen.
I projektet har lavinrapporter kommit både direkt från de kontrakterade
konsulterna, områdesansvariga och observatörer, och från privatpersoner och
yrkesverksamma i området. Det finns förutsättningar att samla in betydligt
fler observationer från människor utanför prognostjänsten.

Figur 9. Lavinobservation vid Sylarna 2016 Foto: Mikkel Forsberg/Storm Helikopter

Klass 2 information avser information som beskriver snötäckets uppbyggnad
och stabilitet. Den här typen av data måste även den samlas in manuellt på
fjället. I projektet har informationen i första hand kommit från kontrakterade
konsulter (observatörer och områdesansvariga), till en mindre del har vi även
fått rapporter från skidanläggningar och genom de områdesansvarigas egna,
lokala nätverk.
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Figur 10 . Observation av svaga lager i snötäcket.(Foto Sven Grauman)

Klass 3 information är väderobservationer och väderprognoser. För
väderobservationer har vi använt SMHIs automatväderstationer, kompletterat
med väderstationer som drivs av privata aktörer och manuella
väderobservationer av observatörsnätverket. Observatörsnätverket har
rapporterat ca 1000 manuella väderobservationer, i snitt tre per dag och
område.
Väderprognoserna har levererats av SMHI genom en daglig väderdelgivning.

-

STATISTIK
Under säsongen utfärdades 324 lavinprognoser, 108 prognosdagar och 3
områden.
Dessa baserade sig på och utvärderades med hjälp av:
593 bedömningar av lavinfaran
Ca 300 observationer av laviner
Drygt 300 beskrivningar av snötäcket
Drygt 300 snöobservationer, det vill säga i snitt en obs per dag och område.
Nära 1000 väderobservationer, (utöver SMHI:s observationer).

Figur 11. Rapporterade laviner i Åre/Storulvån/Bydalen vintern 2016
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Figur 12. Fältobservationer i Abisko/Björkliden/Riksgränsen

KOMMUNIKATIONENS GENOMSLAG 8
Det mediala intresset för lavinprognoserna har varit omfattande. Under
perioden november 2015 fram till maj 2016 har sammanlagt 436 medieinslag
(tryckta artiklar, webb och TV-inslag registrerats). I 85 % av klippen nämns
Naturvårdsverket och då företrädesvis som huvudaktör. I övriga inslag
refereras lavinprognoserna som en egen aktör, ett tecken på att
lavinprognoserna snabbt har etablerat sig som en naturlig och trovärdig källa
för lavininformation.
I tillägg till dessa har många inslag sänts via radio (Ekot, P3 nyheter,
regionala kanaler osv. ) vilket inte har tagits upp i dokumentationen.
Åtskilliga nyheter och aktuella lavininformation har även spridits genom
sociala medier som Facebook och Twitter genom att stort antal
vidareförmedlare. Dessa har inte räknats in i sammanställning men är
sannolikt ett omfattande inslag i spridningen av nyheter och relevant
information om lavinprognoserna.
Lavinprognosernas första vinter måste betecknas som en stor framgång
medialt och att de uppfattas som en trovärdig och viktig källa för
lavininformation.
AVGRÄNSNINGSFRÅGOR GÄLLANDE
SKIDANLÄGGNINGARNAS LAVININFORMATION
Flertalet av de skidanläggningar som finns i den svenska fjällkedjan arbetar
aktivt med lavinbekämpning när så bedöms nödvändigt, och man informerar
sina gäster om den rådande lavinfaran i anläggningen genom att
kommunicera dagliga bedömningar av densamma. Arbetet följer bl.a. av
bestämmelser i produktsäkerhetslagen, som ålägger också skidanläggningar
skyldigheten att tillhandahålla säkra tjänster till konsumenter. För SLAOanslutna anläggningar gäller den bedömning som görs av lavinfaran för
områden som kan nås genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen
8
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lift eller nedfart, om inte anläggningen angett annat.
I direkt anslutning till de tre lavinprognosområden som innefattats i
Naturvårdsverkets lavinprognostjänst under vintern 2016 finns också
skidanläggningar som gör bedömningar av lavinfaran för den egna
anläggningen; Åre/Duved, Bydalen, Hemavan/Tärnaby, Abisko-Nuolja,
Björkliden och Riksgränsen. Dessa skidanläggningar har geografiskt
exkluderats ur Naturvårdsverkets lavinprognosområden, och de har därför
inte i någon del omfattas av våra lavinprognoser.
Det är i sammanhanget viktigt att förstå att en enskild skidanläggnings
bedömning av lavinfaran kan skilja sig gentemot den lavinprognos som
Naturvårdsverket har publicerat för samma dag. Detta är dock fullt logiskt,
och följer av att man inom anläggningens gränser, dvs. det geografiskt
avgränsade område inom vilket anläggningens gäster ska kunna förvänta sig
säkra tjänster, arbetar aktivt med lavinbekämpning (vanligen genom
sprängning). Bekämpning av lavinfarliga områden resulterar vanligen i att
den aktuella lavinfaran minskar.
De områden som finns utanför markerade och preparerade nedfarter inom
anläggningen åks vidare frekvent av anläggningens gäster, vilket leder till att
snötäcket relativt snabbt packas ihop efter snöfall och därmed stabiliseras
snabbare än vad som hade varit fallit i en motsvarande helt orörd/opåverkad
sluttning. I viss mån bidrar även anläggningens körning med snöskotrar och
pistmaskiner inom anläggningen till en stabilisering av snötäcket i de delar av
terrängen där sådan körning sker.
Utanför skidanläggningarna råder vanligen helt andra förhållanden – sådana
områden saknar i hög grad de stabiliserande faktorer som finns i en
anläggning. Exempelvis sprängs lavinsluttningar endast undantagsvis, och
antalet skid-, snowboard- och snöskoteråkare som sammantaget ”packar
ihop” och bidrar till en stabilisering av snötäcket är på de flesta platser i
fjällkedjan ofta lägre eller saknas helt.
PROBLEMBILD AVSEENDE LAVININFORMATION VID
LIFTANLÄGGNINGAR OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR INFÖR
FRAMTIDEN
Att skidanläggningar som i dagsläget publicerar information till sina gäster
om den rådande lavinfaran gör det med användande av samma lavinskala som
Naturvårdsverket använder för sina lavinprognoser innebär ett problem
utifrån ett användarperspektiv. Skidanläggningen kan exempelvis på en given
dag, efter det att lavinbekämpning med sprängmedel har utförts, göra
bedömningen att det inom anläggningen råder måttlig lavinfara (motsvaras av
siffran 2 i lavinskalan).
I Naturvårdsverkets lavinprognosområde, som kan ligga direkt utanför
skidanläggningens gränser, kan vid samma tidpunkt Naturvårdsverket göra
bedömningen att det råder betydande lavinfara (motsvaras av siffran 3 i
lavinskalan) – detta på grund av de bakomliggande faktorer som beskrivits strax
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ovan. För den skidgäst som väljer att lämna den lavinsäkrade anläggningen och i
stället åka offpist utanför anläggningen gäller det alltså att ha helt klart för sig
grunderna för, och skillnaderna i, skidanläggningens respektive
Naturvårdsverkets bedömning av
lavinfaran för dagen och anpassa sitt personliga risktagande utifrån det.

För att tydliggöra skillnaden mellan de bedömningar av lavinfaran som görs i
Naturvårdsverkets lavinprognoser respektive inom skidanläggningarna, så bör
anläggningarna i en framtid helt frångå att kommunicera lavinfara utifrån
lavinskalan. Istället bör gästerna informeras om det rådande läget inom
anläggningen för dagen, med angivande av vilka bekämpningsåtgärder som
vidtagits, resultatet av dessa samt genom att i övrigt ge rekommendationer i
syfte att underlätta för gästerna att göra säkra val vid åkning inom
anläggningen. På så vis skulle sannolikt problemet kunna överbryggas.
Införandet av ett sådant system förutsätter att respektive berörd
skidanläggning i viss mån definierar och klargör anläggningens gränser på ett
tydligare sätt än vad som idag ofta är fallet. Att enligt nordamerikansk modell
helt avgränsa skidanläggningens område med fasta rep eller dylikt utgör i
dagsläget sannolikt inte en ändamålsenlig lösning för svenskt vidkommande.
Den nordamerikanska modellen bygger bl.a. på avsaknaden av allemansrätt,
och därmed access till annans mark utan lov, samt ett behov av att exakt
tydliggöra gränser utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv.
I Sverige råder delvis andra förhållanden. Preparerade skidbackar och
transportsträckor m.m. utgör i många fall anläggningar av sådan grad att
allemansrätten kan anses vara utsläckt inom de anlagda och preparerade
områdena. Skidanläggningar har därmed möjlighet att med bindande verkan
vid behov stänga av just sådana preparerade områden. Inom en anläggning
finns dock vanligen också stora opreparerade områden, vilka i de allra flesta
fallen omfattas av allemansrätten. En skidanläggning har ingen möjlighet att
med bindande verkan stänga av allemansrättsligt tillgängliga områden, varför
en avrepning av nordamerikansk modell inte skulle fylla något egentligt syfte.
Däremot är det önskvärt att skidanläggningar, genom skyltning i terrängen
och på andra lämpliga sätt, informerar sina gäster om lavinfarliga
offpistområden inom anläggningen. Sådan skyltning och information bör
också finnas vid kända accesspunkter till offpistområden som ligger i
anslutning till, men utanför anläggningen. Gränsar skidanläggningen till
något av Naturvårdsverkets lavinprognosområden bör anläggningens
skyltning vid accesspunkter längs dess yttre gräns informera om detta, samt
upplysa om att information om den rådande lavinfaran i området utanför
anläggningen då kan erhållas via www.lavinprognoser.se.
Man skulle på så vis kunna nå ut med relevant lavininformation till de gäster
som söker sig till offpistområden såväl inom som utanför den egentliga
skidanläggningens gränser. Naturvårdsverket har såväl före
lavinprognostjänstens införande, som under driften av densamma, fört
regelbundna diskussioner med företrädare för bl.a. SkiStar Åre och SLAO i
syfte att nå en lösning i frågan utifrån bästa tänkbara användarperspektiv.
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Dessa diskussioner fortsätter intill dess en ur alla aspekter godtagbar och
effektiv lösning har arbetats fram och implementerats på berörda
skidanläggningar.

INTERNATIONELL SAMVERKAN
Naturvårdsverket har under 2015/2016 samverkat internationellt med en rad
olika aktörer. Förutom Norge och NVE har en riktad samverkan skett med
Canadian Avalanche Association, både avseende introduktionen av InfoEx
men även kring lavinutbildningar. Återkommande kontakter har även skett
med Finland.
Naturvårdsverket har presenterat prognostjänsten på den nordiska
skredkonferensen i Trondheim 2015 samt på ICAR 2015, en årligt
återkommande kongress där hela världens bergsländer möts med fokus på
fjällsäkerhet.
I en satsning på internationellt förebyggande arbete leder Naturvårdsverket en
arbetsgrupp inom ICAR där man fokuserar särskilt på förebyggande arbete
där ett 10-tal länder deltar regelbundet.
UTBILDNINGSINSATSER
ALLMÄNT OM UTBILDNINGAR
Med syfte att öka kompetensen rent allmänt i Sverige kring lavinsäkerhet är
satsningar på utbildningar en viktig del inom etableringen av lavinprognoser
för svenska fjällkedjan. I detta ligger även en del av lösningen för att kunna
uppnå ett av effektmålen inom ramen för etableringen, att allmänt förbättra
medvetandet och kunskapen om laviner och hur man kan undvika olyckor
vilket förväntas att även kunna förebygga olyckor med svenskar involverade i
utomlands. Denna uppfattning får även stöd av den internationella
utvärderaren Grant Statham.
SVELAV- SVERIGES LAVINUTBILDNINGAR
Naturvårdsverket fick på lavinkongressen i Åre 2013 den svenska
lavinbranschens förtroende och uppdrag att ta ett tydligare ansvar för
huvudmannaskap, samordning och administration av svenska
lavinutbildningar.
Uppdraget innebar att ta fram förslag på framtida lavinutbildningars innehåll
och omfattning samt att verka för att de är nationellt koordinerade.
Utbildningarna ska vila på vetenskaplig grund, spegla efterfrågan, vara
kompatibla med internationell praxis samt tydligt kunna bidra till
samhällsnyttan.
SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är resultatet av 2 års arbete i
samverkan
med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska bergsguiders
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organisation, Svenska liftanläggningars organisation, Svenska
klätterförbundet,
Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet, Luleå tekniska universitet samt
aktiva lavininstruktörer.
Utvecklingsarbete har letts av Naturvårdsverket vilken även är huvudman för
SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret
för utbildningsystemet.
Utbildningsutbudet har tagits fram i samarbete med branschen genom bland
annat arbetsgrupper inom Fjällsäkerhetsrådet, instruktörsseminarier samt
genom löpande utbildningsutvärderingar.
Naturvårdsverkets och SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra
Svenska lavinutbildningar. Utbildningarna med dess manualer och
beskrivningar finns till för att stödja enskilda personer och organisationer att
hantera risker i lavinterräng och utbildningarna vänder sig både till människor
som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till allmänheten.
Naturvårdsverket ansvarar för organisation, administration och utveckling av
utbildningsutbudet. Det är också Naturvårdsverket som ansvarar för
innehållet i utbildningarna och skriver utbildningsmanualerna, i samverkan
med en bred
arbetsgrupp av aktörer i branschen. SVELAV arrangerar inte utbildningar i
egen regi, utan det görs av instruktörer vilka uppfyller behörighetskraven
samt vilka betalar en årlig avgift till SVELAV. Instruktörerna kan arbeta i
eget namn eller vara anslutna till en myndighet, organisation eller företag.
I den internationella utvärderingen av Grant Statham 9, betonas vikten av att
fortsätta utveckling och kvalitetssäkring av SVELAV för att den säkra den
kompetens som behövs i ett nationellt lavinprognosprogram avseende
lavinprognosskribenter, observatörer m.fl.. Dessa grupper behöver en
professionell nivå av utbildning för att erhålla de avancerade tekniska
kunskaper vilka behövs för att kunna göra korrekta bedömningar av lavinfara
och riskhantering liksom för de som ska läsa och använda prognosen, att
kunna välja terräng och fatta bra och korrekta beslut. Denna utbildning måste
levereras konsekvent, och att för att uppnå detta krävs ett strukturerat
utbildningssystem med en standardiserad läroplan över hela landet.
Utvärderingen pekar ut SVELAV som ett viktigt initiativ som passar väl in på
målen för den nationella lavinprognostjänsten. När yrkesverksamma kan lära
sig att använda konsekventa metoder för att förutse och kommunicera
lavinfara, kommer de i sin tur att kunna lära skid- och snöskoteråkare hur
man ska använda lavininformationen som lämnas av Naturvårdsverkets
lavinprognostjänst med syfte att förebygga olyckor och tillbud.
Lavinutbildning och lavinvarningar är beroende av varandra för att realisera
den fulla potentialen av en lavinprognostjänst med tillhörande
9
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kommunikation. Av denna anledning avser Naturvårdsverket att fortsätta att
stödja utvecklingen och genomförandet av SVELAV uppdraget.
LAVINEXPERTUTBILDNING
För att på sikt kunna trygga spetskompetens kring bedömning av lavinfara
och att kunna arbeta aktivt i ett nationellt lavinprognosprogram så behöver
kompetensen höjas bland de som önskar sig en framtid inom
lavinprognostjänsten. Av denna anledning så har Naturvårdsverket i
samverkan med Canadian Avalanche Association erbjudit 12 personer en
kvalificerad fortsättningsutbildning med syfte att erhålla utbildningsnivån
lavinexpert.
Utbildningen påbörjades i februari 2016 och under vintern 2017 kommer en
examen att genomföras under ledning av samma organisation.
INTERNA UTBILDNINGAR INOM LAVINPROGNOSTJÄNSTEN
För att få uppdrag som prognosskribent, områdesansvarig eller observatör har
kravet varit fackmässig utbildning och i de flesta roller erfarenhet.
Internutbildningen inför säsongen fokuserade därför i första hand på
kunskaper arbetsuppgifter som är specifika för uppgiften att göra nationella
lavinprognoser.
Internutbildning leddes av Naturvårdsverkets personal med hjälp av SMHI,
(väderstöd) och Canadian Avalanche Association ( InfoEx).
SMHIs prognosmeteorologer, totalt 17 personer, fick en separat introduktion
till lavinprognoser, metodik och arbetsrutiner i lavinprognostjänsten.
BESKRIVNING AV DEN INTERNA UTBILDNINGEN
Tydliga arbetsbeskrivningar, tydliga roller och internutbildning har lagt
grunden för en fungerande prognosorganisation. Arbetsrutiner är samtidigt
levande dokument som bör förändras över tid för att utveckla arbetet.
Det var ett medvetet val inför projektet att inte endast kontraktera personer
med mycket erfarenhet av systematiskt lavinsäkerhetsarbete. Detta för att
sprida kompetensen till fler aktörer i framtiden. Det fanns därför för vissa
inblandade ett behov av en mer praktisk inriktad internutbildning. Detta år
löstes det informellt genom att områdesansvariga tog på sig en mentorsroll för
mindre erfarna observatörer. I en framtid bör detta formaliseras tydligare.
Prognoserna som producerats under vintern och konsulternas utvärderingar
visar att de generellt har fått de redskap de behöver för att utföra uppgifterna.
INNEHÅLL I INTERNUTBILDNINGEN
Prognosskribenter och områdesansvariga hade tre dagars internutbildning
centralt i Östersund som handlade om:
• Prognosorganisationen
• Beslutsordning
• Juridik och ansvarsfördelning mellan NV och externa konsulter
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• Riktlinjer och råd kring kommunikation med allmänhet och media
• Genomgång av arbetsrutiner
• Prognosmetodik
• Väderstöd, SMHI
• Workshop: Prognosverktyget på lavinprognoser.se
• Workshop: InfoEx introduktion och anpassningar (Workflows, rapporter)
• Workshop: Inventering av lokala resurser. Väder, Observatörer
Observationsturer med övriga aktörer. (Områdesansvariga)
• Workshop – Riskanalys och säkerhetsplan
Den sista utbildningsdagen i Östersund var gemensam med observatörernas
och innehöll:
• Presentation Naturvårdsverket, organisation och beslutsordning
• Regler och säkerhetsplan för fältarbete.
• Arbetsrutiner vid observationer
• Incidentrapportering
• Workshop 1: InfoEx.
• Workshop 2. Planering av datainsamlingen, observationsturer, samverkan
med regionalt kontaktnät, översyn över lavinterrängen etc. en grupp för varje
region.
• Workshop 3. Riskanalys och säkerhetsplan
Konsulter i fältarbete, det vill säga observatörer och områdesansvarig, hade
dessutom en obligatorisk utbildningsdag lokalt i sitt område. Den
organiserades och handleddes av områdesansvariga.
Den bestod av:
• Check av lavinräddningskunskaper.
• En gemensam observationstur för att praktiskt testa rutiner och kunskaper.
UTVÄRDERING AV ARBETET MED INGÅENDE KOMPONENTER
Inom ramen för arbetet med att etablera lavinprognoser för svenska fjällen har
ett flertal externa utvärderingar genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.
En sammanfattning av dessa utvärderingsrapporter är beskrivna i detta
kapitel. Samtliga utvärderingsrapporter finns med som bilagor eller som
referens.
Naturvårdsverket har även valt att genomföra interna utvärderingar avseende
den interna organisationen samt de tekniska stödsystemen liksom den
kommunikation som genomförts.
INTERNATIONELL UTVÄRDERING (GRANT STATHAM /ALPINE
SPECIALIST)
Utvärderingen omfattar lavinprognostjänstens första år ur ett internationellt
perspektiv avseende dess organisation, val av prognosmodell, dess strukturer
och stödsystem som har inrättats genom Naturvårdsverket med syfte att
etablera en offentlig lavininformationstjänst för svenska fjällkedjan.
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Utvärderingen har presenterats i form av en rapport vilken har skrivits av
Grant Statham, en internationellt erkänd lavin- och riskexpert som arbetar vid
Parcs Canada i Banff samt bedriver egen konsultverksamhet i företaget
Alpine Specialists. Grant Statham utvärderade även den norska
lavinprognostjänstens första år.
Rapporten har tre delar, del 1 innehåller en bedömning av hur
Naturvårdsverket bedöms ha uppfyllt målet med uppdraget av regeringen, del
2 innebär en genomlysning av organisationen och del 3 innehåller
rekommendationer för utveckling av lavinprognostjänsten i framtiden.
Sammantaget ger rapporten med beröm godkänt kring arbetet i stort avseende
dess kvalitet och uppbyggnad och även avseende kommunikationen till
målgrupperna. I de rekommendationer utvärderingen lyfter fram, kan nämnas
bland annat att:
-

Tillse att det finns en långsiktig planering för och finansiering av
lavinprognoser i Sverige.

-

Upprätta ett incidentrapporteringssystem, för att på sikt kunna utvärdera
effekterna av det förebyggande arbetet.

-

Utöka antalet områden långsamt och säkerställ att det finns lokal expertis i
varje nytt område.

-

Fortsätt arbetet med Sveriges Lavinutbildningar- SVELAV. Utbildning av
både professionella aktörer liksom av skid- och skoteråkare är av central
betydelse för lavinprognostjänsten.

-

Utveckla ett närmare samarbete med norska lavinprognostjänsten för att
svenska och norska lavinprognoser ska vara så lika som möjligt.

-

Naturvårdsverket behöver förstärka sin interna organisation för att uppnå en
långsiktigt hållbar nivå
MITT-UNIVERSITETET (C-UPPSATS, OBSERVATÖRERNAS
RISKHANTERING)
I en C-uppsats 10 utförd av eleverna Niklas Roth och Markus Fredlander vid
Mitt-Universitetet har en studie av lavinobservatörernas riskbeteende och
förhållningssätt till risker i arbetet i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram
studerats. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur det individuella
risktagandet påverkas av sociologiska faktorer vid arbete i
högriskmiljöer.

10

MIUN (2016) Markus Fredlander & Niklas Roth
Social påverkan på yrkesmässigt & frivilligt risktagande i alpina
Högriskmiljöer- En studie av observatörer i Naturvårdsverkets lavinprognosprogram
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:948663
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De undersökte bl.a:
1) Om det finns en skillnad mellan lavinobservatörernas privata och
yrkesmässiga risktagande och hur det i så fall påverkar risktagandet i arbetet?
2) På vilket sätt arbetsförhållanden och arbetskulturen påverkar risktagandet?
3) Om det finns faktorer kring observatörernas arbetssätt och inställning till
arbetet/risker som påverkar risktagandet och i sådana fall hur?
Roth och Fredlander lyfter fram några faktorer som är särskilt viktiga för
säkerhetskulturen i en organisation:
-

Att förutse potentiella fel som kan få konsekvenser i ett senare skede. Ett
effektivt sätt att göra det är att systematiskt samla in incidenter och avvikelser
från rutiner.
Att kunna begränsa effekterna av oförutsedda händelser, det vill säga ha
backup för kritiska funktioner.
Att ha ett kontinuerligt lärande i organisationen, där incidenter och avvikelser
leder till förbättrad framtida säkerhet.
Att ha en icke skuldbeläggande kultur för att premiera att erfarenheter och
”nära ögat” händelser delas.
ANVÄNDARENKÄT LAVINPROGNOSER.SE
En användarenkät 11 togs fram under våren 2016 och erbjöds till dem som
besökte lavinprognostjänstens webbplats som privatperson eller professionellt
med syfte att få en tydlig bild av hur lavinprognoserna används (besök av
nyfikenhet, kunskapsdokument, beslutsunderlag i samband med vistelse i
lavinterräng mm), beskriva hur lättillgänglig informationen är samt att fånga
upp tankar om förändring och utveckling av tjänsten. Enkätundersökningen
öppnades den 6 april och stängdes den 15 maj.
Omkring 200 deltagare deltog i enkäten och bland svaren kan man utläsa
bland annat att det finns en stor samstämmighet i uppfattningar vilket innebär
att resultaten i enkäten kan tolkas som rimligt representativa för målgruppen
som helhet. Tre av fyra användare av lavinprognoser.se är privatpersoner. De
flesta är skidåkare. En av fyra användare arbetar professionellt i fjällen (på
skidanläggning, som fjällräddare, guide mm).
Närmare tre av fyra (73 procent) har använt lavinprognoserna minst en gång i
månaden. Drygt fyra av tio (44 procent) har använt dem minst en gång i
veckan.
Flest tar del av prognosen för Jämtland/Åre-området – Drygt hälften (54
procent) har tagit del av prognosen för Jämtland/Åre följt av
Norrbotten/Riksgränsen (48 procent) och Västerbotten/Hemavan (30
procent).
11
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Flera respondenter har tagit del av prognoser för mer än ett område, i
genomsnitt har de tagit del av prognoser för 1,3 områden. Flera svarar att de
efterfrågar lavinprognoser för hela fjällkedjan.
Åtta av tio (80 procent) svarar att de har använt lavinprognoserna som
beslutsunderlag inför vistelse i potentiellt lavinfarlig terräng. Sju procent har
använt den i sitt arbete (annat än arbete i potentiell lavinterräng). I de öppna
svaren beskrivs prognoserna som ”ovärderliga” av flera respondenter. Drygt
åtta av tio (83 procent) anser att lavinprognoserna hjälpt dem att fatta mer
välgrundade beslut inför färd i potentiellt lavinfarlig terräng.
Lavinprognoser.se anses vara mycket användarvänlig – Drygt åtta av tio (83
procent) anser att det är lätt att navigera på webbsidan. Omkring åtta av tio
anser att det är lätt att förstå innehållet i en lavinprognos liksom
förklaringarna och avsnittet om lavinfara. Nästan sex av tio (64 procent) med
erfarenhet av utländska lavintjänster bedömer att användbarheten hos den
svenska tjänsten är lika bra eller bättre.
UTVÄRDERING AV DEN INTERNA ORGANISATIONEN OCH DESS
TEKNISKA STÖDSYSTEM
De lavinexperterna och lavintekniker vilka medverkade i prognosprojektet
har medverkat kring att utvärdera lavinprognoserna och den interna
organisationen både genom en webbenkät med fria svar på ett 10-tal olika
frågor samt i fysiska möten under 3 tillfällen. Överlag får den interna
organisationen och prognoserna ett gott betyg men det finns även tydliga
förbättringsområden inför kommande år. Bland dessa kan nämnas att de
önskar ytterligare tydlighet i roll – och ansvarsfördelningen mellan
observatörer – områdesansvariga och prognosskribenter.
OM INFOEX
Prognostjänsten har använt sig av det Kanadensiska rapportsystemet InfoEx.
InfoEx är uppbyggt enligt det ramverk (Conceptual Model for Avalanche
Release) och med den rapportstandard (OGRS) som används inom
lavinbranschen i Kanada och i flera andra länder. De svenska
lavinutbildningarna följer samma modell, vilket gör att de som arbetar
professionellt med laviner i Sverige redan är förtrogna med
rapportstandarden.
InfoEx ställer relativt höga krav på fackkunskap för att kunna användas fullt
ut och har troligen en något högre ingångströskel än vissa andra motsvarande
program. Infoex är därför inte en lämplig programvara för att hämta in
rapporter från den intresserade allmänheten, för det krävs en alternativ metod.
InfoEx upplevdes i stort som ett pålitligt och effektivt verktyg för att sortera,
strukturera och dokumentera data och kan också användas som beslutsstöd.
Programmet användes också för att dokumentera fältpersonalens arbete, deras
riskanalys innan fältturer och för att rapportera utvärderingar av eventuella
risker och incidenter under arbetet.
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LAVINPROGNOSER.SE
Webbsidan Lavinprognoser.se har varit driftsäker, med endast en kortvarig
störning rapporterad under säsongen. Sidan är utvecklad med fokus på att
vara responsiv och anpassad att användas både med dator och med
mobiltelefon och med de flesta webbläsare. Statistiken visar att mer än
hälften av besöken sker med mobiltelefon, och den andelen förväntas öka.
Sidan uppfyller de viktigaste kraven för att publicera lavinprognoser, men den
byggdes under tidspress och flera önskade funktioner fick prioriteras bort
inför lanseringen. Det gäller bland annat kartfunktioner, publika arkiv för
prognoserna och ett s.k. API som gör det möjligt för andra aktörer att sprida
prognoserna på sina webbsidor eller i framtida mobila applikationer.
Naturvårdsverket planerar att utveckla dessa funktioner till kommande
prognossäsong.

MEDIAANALYS KRING KOMMUNIKATIONEN AV
LAVINPROGNOSTJÄNSTEN
I en analys 12 av medieinslagen avseende lavinprognostjänsten har
Naturvårdsverket bland annat kommit fram till att som ett resultat av
kommunikationsinsatser från Naturvårdsverket har kännedomen om
prognostjänsten snabbt blivit hög. 436 medieinslag har dokumenterats vilket
kan anses vara anmärkningsvärt många. Det går också att utläsa av
medieinslagen att tjänsten fått en hög acceptens och trovärdighet hos olika
fjällaktörer.
Naturvårdsverket förekommer som aktör i 85 procent av publiciteten, vilket
för en myndighet är en mycket hög notering. Fördelningen skiljer sig åt
mellan huvudaktör och att vara omnämnd. Som huvudaktör dominerar
Naturvårdsverket innehållet helt eller till största delen i 183 artiklar. I
publiciteten som Naturvårdsverket är omnämnd i är det i huvudsak
lavinprognostjänsten och vad prognosen visar som har största fokus och
Naturvårdsverket nämns som den som står bakom lavinprognoserna. I den
publicitet som Naturvårdsverket inte nämns i är det lavinprognoser och/eller
lavinprognoser.se som beskrivs.
Företrädare för Naturvårdsverket förekommer i 158 artiklar. Detta innebär att
företrädare för myndigheten antingen är intervjuad eller citerad i 86 procent
av den publicitet som Naturvårdsverket är huvudaktör i. Citaten är alltid
direkt hämtade från Naturvårdsverkets pressmeddelanden eller miljötips.
Uttalandena bidrog kraftigt till att öka Naturvårdsverkets synlighet och att
sprida viktiga budskap.
I 35 procent av medieinslagen är de positivt vinklade, en mycket hög
notering. Ett inslag har bedömts som positivt när lavinprognostjänsten har
12
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beskrivits som något som länge saknats och som kan öka säkerheten nu är på
plats.
Resterande inslag, 65 procent, har bedömts som neutrala. Inget inslag har
bedömts som negativt. Att bedömas som negativ skulle till exempel kunnat
vara om lavinprognosen har ifrågasatts när det gäller tillförlitlighet eller nytta,
att den skulle var svår att läsa eller förstå.
KOSTNADER
BESKRIVNING AV KOSTNADER OCH RESURSER UNDER
UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
De direkta kostnaderna avseende externa konsulter (observatörer,
områdesansvariga och extra lavinprognosskribenter) för lavinprognostjänsten
har uppgått ca 1,4 miljoner kronor. Kostnaden för de tekniska stödsystemen
har uppgått till ca 0,3 miljoner kr för INFOEX samt ca 0,7 miljoner kr för
utveckling av lavinprognoser.se vilket har fördelats som en investering över 5
år, ca 0,2 miljoner kr/år. Ett avtal med SMHI har även tecknats avseende
leverans av väderprognoser samt direkt daglig rådgivning. Kostnaden för
detta avtal har uppgått till ca 0,3 miljoner kr. Övriga kostnader härrör till
kommunikationsstöd samt utvärderingar.
Beskrivning av externa kostnader utöver Naturvårdsverkets egen personal
avseende vintern 2015/2016
Poster
Prognosskribenter (konsulter)
Observationer (Områdesansvariga/Observatörer för
3 områden)
Utbildningsinsatser direkt kopplat till
lavinprognoserna
Avtal InfoEx (Uppsättning och drift & support)
Lavinprognoser.se (investeringskostnad/år fördelat
på 5 år)
Avtal SMHI kring leverans av väderprognoser
Övrigt (Kommunikation, utvärderingar, bidrag mm)
Summa

Externa kostnader
0,3 miljoner kr
1,1 miljoner kr
0,4 miljoner kr
0,3 miljoner kr
0,2 miljoner kr/år
0,3 miljoner kr
0,4 miljoner kr
3,0 miljoner kr

Naturvårdsverket har i samband med etableringen av lavinprognostjänsten
rekryterat en person på heltid samt att ytterligare 3 personer delvis deltagit i
arbetet. Sammantaget bedöms den interna kostnaden uppgått till motsvarande
ca 1,5 personår under den första etableringsfasen under 2016
FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR EN FORTSATT ETABLERING
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Naturvårdsverket anser att den organisation som byggts upp under 2015/2016
har visat sig väl lämpad för att producera kvalitativa och pålitliga
lavinprognoser även i fortsättningen.
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Lavinprognostjänsten kan anses etablerad när svenska fjällbesökare har
tillgång till relevant och pålitlig information om lavinfaran, som produceras
av en organisation som är stabil över tid.
Naturvårdsverket bedömer att tjänsten är i fortsatt behov av utveckling och
följande områden bedöms som särskilt prioriterade att arbeta med för att nå
även en långsiktig framgång, vilket betonats av vår internationella
utvärderare.
I en fortsatt etableringsfas avser Naturvårdsverket:
-

Att vidareutveckla och effektivisera prognosorganisationen

-

Att fortsätta utvecklingen av kommunikationen av lavinprognoserna på
lavinprognoser.se med målet att de ska användas och vara relevanta för de flesta
människor som utsätter sig för lavinrisk i svenska fjällen.

-

Att utveckla metoder vilka ska förbättra interaktiviteten mellan användare och
prognostjänsten i syfte att effektivisera kommunikationen

-

Att fortsätta utveckla samverkan med aktörer och yrkesgrupper i svenska
fjällen, såsom skidanläggningar, naturbevakare, guider och turistföretag.
Syftet är förankring och spridning av prognoserna och
informationsinhämtning till prognoserna. Samverkan förväntas också bidra
till ökad säkerhet i aktörernas egen verksamhet.

-

Att fortsätta utveckla SVELAV:s lavinutbildningar som riktar sig både till
allmänheten och till yrkesverksamma i fjällen. Syftet är att förbättra
fjällsäkerheten generellt, utbildningarna gynnar också prognostjänsten genom
att underlätta samverkan med externa aktörer och är viktig för den långsiktiga
kompetensförsörjningen för att rekrytera nya människor till tjänsten i
framtiden.

-

Att ytterligare förtydliga skillnaden mellan skidanläggningarnas
lavininformation och lavinprognoserna.

-

Att succesivt bygga ut antalet områden för att nå en tillräcklig täckning. Det
innebär att ytterligare 5 till 6 prognosområden kan tillkomma i en fortsatt
etableringsfas.

-

Att utveckla metoder för att bättre kunna mäta den förebyggande effekten av
lavinprognostjänsten.
Naturvårdsverket bedömer att även den centrala lavinprognostjänsten behöver
förstärkas med syfte att göra den mer stabil, uthållig och mindre sårbar. Detta
medför att den interna kostnaden kan komma att uppgå till motsvarande ca
2,5 personår på sikt.
Naturvårdsverket ser även ett behov av forskning inom området med syfte att
kunna utveckla både kommunikationen liksom att kvalitetssäkra de metoder
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som används för att bedöma lavinfaran. Även på sikt ser Naturvårdsverket att
en avsevärd del av arbetet i den ordinarie driften av lavinprognoserna utförs
av konsulter. Styrningen av verksamheten kommer även fortsättningsvis vara
centraliserad men göras mindre beroende av enskilda handläggare.
UTBYGGNAD AV PROGNOSOMRÅDEN
Över tid planeras tjänsten byggas ut tjänsten till fler fjällområden för att
kunna nå fler målgrupper. De ökade kostnaderna avser främst ersättningar till
lokala observatörer vilket uppskattas till ca 0,3 miljoner kr per område.
Fjällområden med många besökare vintertid prioriteras, men hänsyn bör
också tas till praktiska möjligheter att organisera ett lokalt
observatörsnätverk.
Ett långsiktigt mål med utökning med ytterligare 4 till 5 prognosområden
skulle innebära att de flesta fjällbesökare har tillgång till lavinprognoser
vilket innebär 8 till 9 geografiska områden totalt sett. Det finns inga
principiella hinder för en snabb utbyggnad, men Naturvårdsverket planerar en
successiv utökning av nya områden med syftet att prioritera kvalitet i
prognoserna framför kvantitet.

PUBLICERINGSFREKVENS
I dagsläget tänker sig Naturvårdsverket att även fortsättningsvis bedriva en
daglig publicering av lavinprognoserna. Oavsett publiceringsfrekvens måste
delar av arbetet utföras dagligen. En glesare frekvens har flera nackdelar – det
är svårare att kommunicera tydliga budskap eftersom prognosen gäller flera
dagar som kan ha skiftande förhållanden, dessutom ökar osäkerheten i främst
väderprognosen över tid.
PROGNOSSÄSONGENS LÄNGD
Vintern 2016 sträckte sig prognossäsongen från 15 januari till 2 maj i alla
områden. Säsongen med mest aktivitet i fjällen skiljer sig mellan de södra och
norra delarna av fjällkedjan, den startar senare och slutar senare i den norra
delen. För att utnyttja resurserna effektivt kommer Naturvårdsverket att
överväga en anpassning av prognossäsongen med senare start i norr.
UTVECKLING AV SAMVERKAN MED ANDRA RELEVANTA
AKTÖRER INOM SVERIGE
Det finns en rad aktörer i svenska fjällen som är direkt eller indirekt berörda
av lavinprognoserna. Det gäller både för de som bedriver verksamhet i
fjällterrängen såsom exempelvis turistföretagare, skidanläggningar,
naturbevakare, renskötare, fjällräddningen, Polisen och Trafikverket. Dessa
är alla viktiga aktörer vilka kan bidra med relevant information till
prognoserna. Dessutom är många som är yrkesverksamma i fjällen viktiga
förmedlare av lavininformation till allmänheten.
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UTVECKLING AV INTERNATIONELL SAMVERKAN
Naturvårdsverket har inom ramen för etableringen samverkat med en rad
internationella aktörer och avser att även i det fortsatta arbetet att utveckla
denna samverkan.
Naturvårdsverket avser att fortsätta att utveckla en nära samverkan med
lavinprognostjänsten i Norge främst kring kommunikation av lavinprognosen
med fokus på ett gemensamt utseende och att förenkla för användarna att på
ett enkelt sätt kunna förstå innehållet i prognosen.
Naturvårdsverket avser även att genom en fortsatt utveckling av
verksamheten att inom 5 år vara en internationellt väl respekterad och
uppskattad aktör som deltar aktivt i internationella samarbeten och
utvecklingsprojekt.
Under hösten 2016 kommer lavinprognosprogrammet att presenteras på
världens största lavinkongress, ISSW i Breckenridge/USA liksom på
ICESAR, Reykjavik/Island samt ICAR i Bulgarien. Under våren 2017 avser
Naturvårdsverket att bjuda in till ett internationellt möte inom ramen ICAR
kring utveckling av metodik för att bättre kunna mäta effekten av
förebyggande arbete.
HÄNDELSERAPPORTERINGAR/ANALYSER AV
TILLBUD/OLYCKOR
Naturvårdsverket konstaterar ett behov av att kunna kartlägga även tillbud
och inte bara dödsfall i samband med laviner, för att kunna mäta den
förebyggande effekten av en nationell lavinprognostjänst.
För att kunna se tydliga trender av olyckor och tillbudens omfattning och
mönster behövs även statistik kring människors vistelse och val av aktiviteter
i fjällen.
UPPSKATTADE ÅRLIGA KOSTNADER FÖR DET FORTSATTA
ARBETET
Naturvårdsverket uppskattar att kostnaderna för det fortsatta arbetet ökar de
närmaste åren i samband med en succesiv utbyggnad. Kostnaden är beroende
av antalet prognosområden som tillkommer liksom behovet av både personal
internt i form av prognosskribenter samt behoven av ytterligare observatörer/
områdesansvariga kan påverka kostnadsutvecklingen.
Naturvårdsverket överväger även att förstärka den interna organisationen och
göra den mer stabil, uthållig och mindre sårbar vilket medför att ytterligare en
person rekryteras till lavinprognostjänsten.
Kostnadsökningen i den fortsatta etableringsfasen beräknas uppgå till ca 0,3
mkr per område vilket innebär att kostnaden vid en utbyggnad med 5 till 6
områden bedöms öka med omkring 1,4 mkr. Detta avser kostnader utöver den
kostnad som redovisats för vintern 2015/2016.
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Utöver detta tillkommer något ökade interna kostnader inom
Naturvårdsverket motsvarande 2,5 personår eller ca 1,6 mkr. Total kostnad ca
6 mkr årligen.
Ett förbehåll när det gäller kostnader behöver göras avseende en möjlig mer
utvecklad samverkan med Norge vilken kan medföra anpassningar av
prognostjänsten liksom nya tekniska krav vilken kan kräva ytterligare
utveckling av ingående IT-tjänster liksom den allmänna kostnadsutvecklingen
hos de lavinkonsulter som Naturvårdsverket även fortsatt behöver köpa vissa
tjänster av.
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1.0

INTRODUCTION

In February 2015, the Swedish government assigned the Swedish Environmental Protection
Agency (SEPA) to establish an avalanche forecast/warning service for the Swedish mountains.
This assignment followed two test winters (2011 and 2012) where SEPA was in collaboration
with the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), who was responsible for
the project. The winter of 2016 (January to the beginning of May) was the first winter of
operational delivery of public avalanche warning services under SEPA, and the current
assignment is scheduled to be reported to the Swedish government on September 1, 2016.
In April 2016, Grant Statham, a Canadian avalanche risk consultant, was hosted by SEPA to
review the agency’s avalanche warning service, and provide an evaluation after the first winter
of operations. The objectives of this program review were to provide reasonable assurance that
the prerequisites in the governmental assignment are met, and that core management controls
in place across the organization are adequate and effective to:
1. Support robust management and decision-making, in compliance with international
policy and national legislation; and,
2. Maintain a robust, scalable avalanche warning service to professionals and the
general public.
According to the prerequisites in the governmental assignment, SEPA shall:
1. Begin the establishment of an avalanche forecast/warning service for the Swedish
mountains, in cooperation with other relevant actors;
2. Have principle responsibility for the operations (although operational parts of the
assignment may be outsourced to other relevant actors); and,
3. Be responsible for governance and funding.
This report describes the results of an eight day evaluation of the policies, structures and
systems that have been established by SEPA to provide the Swedish public with a robust public
avalanche warning service.

2.0

METHOD AND ITINERARY

This review was undertaken by travelling and meeting with a representative cross-section of
the Swedish avalanche forecasting industry. Because the SEPA avalanche forecasts are
produced through collaboration with many different agencies, the goal was to meet with as
many individuals as possible to understand how their role contributes to the SEPA avalanche
forecast. As shown in Table 1, these meetings combined interviews regarding their programs
with field trips into the mountains to see their avalanche terrain and discuss the SEPA program.
3
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Mon. April 11

Meet at the SEPA office in Östersund with Per-Olov Wikberg, Petter
Palmgren, Nils Hallberg and others for a full day of discussions regarding the
avalanche warning service.
Tues. April 12
Meet with Mårten Johansson at the Åre Avalanche Centre in the morning to
discuss his role as an area manager. Meet with Mikael “Ludde” Lundström
and other members of the Åre Ski Patrol in the afternoon to learn about
avalanche control procedures at the ski resort, and how they contribute to
the SEPA service.
Wed. April 13
Starting from the Storulvån Mountain Lodge, undertake an avalanche
observations field trip to Getryggen with Mårten and Petter.
Thurs. April 14 Travel with Petter from Östersund to Abisko.
Fri. April 15
Meet with Mattias Hellgren and Jenny Råghall discuss their role as area
managers and make a field trip to Nuolja ski resort. Then meet with Anders
Bergwall (Arctic Guides) for helicopter access to the Kebnekaise region.
Evening presentation on avalanche risk to the Pure Freeride camp (~100
people).
Sat. April 16
Travel by snowmobile with Mattias and Petter to the Låktatjåkka Hut, then
ski tour and make observations for the avalanche forecast.
Sun. April 17
Meet with the Riksgränsen ski patrol for an overview of their avalanche
control program, and how they contribute to the SEPA service.
Mon. April 18
Final meetings with Petter, then travel to Stockholm.
Table 1: Itinerary for the avalanche program review

PART 1 – THE SWEDISH ENVIRONMENTAL AGENCY’S ASSIGNMENT
3.0

OBJECTIVES OF THE AVALANCHE WARNING SERVICE

The Swedish avalanche warning service aims to achieve the following two long-term outcomes:
1. Reduce the number and severity of avalanche incidents; and,
2. Provide visitors with a good basis for decision, thus granting safer experiences while in
the mountains.
Reduction in the number and severity of avalanche incidents
For the 13 years from 2000 to 2013, 30 Swedish nationals were killed in avalanches leading to a
slowly rising average of 3 fatalities per winter. Of this, 18% were killed in the Swedish
mountains while the remaining 82% were killed in other countries (Mårtensson et al. 2013)1.
1

Mårtensson S, Wickberg, PO, Palmgren, P (2013) Swedish skiers knowledge, experience and attitudes towards off-piste skiing and avalanches.
Proceedings of the 2013 International Snow Science Workshop in Grenoble, France.
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While this basic measure appears to provide a convenient baseline for measuring success, it is
important to note that “fatalities” are a subset of “incidents”. A true measurement of the rise
or fall in the number and severity of avalanche incidents requires tracking avalanche incidents
and mountain user statistics.
For example, while avalanche incidents could be shown to be increasing slowly over time, if the
number of mountain users increases at a greater rate, then it could be reasonably inferred that
the overall rate of incidents per person is going down. While this is the ideal measurement
index, the method has yet to be realized anywhere in the world, primarily because capturing
mountain use statistics is difficult. Worldwide, the measurement of prevention programs has
the long-standing problem of “how do you measure what does not happen?”
Evaluating this first objective of the Swedish avalanche warning service is unrealistic after only a
one-year assignment. In order for SEPA to realize this first objective of the avalanche warning
service, a realistic time-frame and measurement index should be established. The
establishment of a publicly accessible incident reporting database will help to capture better
statistics, and at minimum, 5-10 years is necessary before any real trends will emerge.
Provide visitors with a good basis for decision making
A national avalanche warning service and national standards for avalanche education are key
contributors to a culture of mountain safety. When the government invests in programs like
this, it sends a clear message to citizens that mountain culture is an important part of Swedish
life, and that both safety and enjoyment of the mountains is encouraged. This, in turn,
contributes to the long-term sustainability of the environment, because when people develop a
love for a particular landscape, they can become dedicated to protecting it.
There is no doubt that the Swedish avalanche forecasts provides visitors and nationals alike
with a solid basis for decision making. Avalanche forecasts are a starting point; they provide an
initial estimation of mountain conditions to help the public plan their trip. Ultimately, people
make their own choices and have an individual responsibility for their own risk, but using an
avalanche forecast provides them with a significant head-start.

4.0

PREREQUISITES OF THE GOVERNMENTAL ASSIGNEMENT

SEPA’s mandate to provide an avalanche warning service includes three prerequisites, listed
and discussed below:
1. Begin the establishment of an avalanche forecast/warning service for the Swedish
mountains, in cooperation with other relevant actors:
5
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SEPA has established a national avalanche forecasting service with managers and forecasters
based from Östersund, while area managers and field observers are based on the ground in the
forecasting regions. Three regions have been established:
1. Åre/Bydalen/Storulvån
2. Hemavan/Tärnaby
3. Abisko/Björkliden/Riksgränsen
SEPA directly employs the managers and forecasters based from Östersund, while over twenty
individuals or organizations have been contracted in the regions to supply field observations
that feed the avalanche forecast. In-kind agreements have been established with the SMHI to
provide daily weather forecast briefings, and contracts have been established with the
Canadian Avalanche Association to license the use of InfoEx™ for a national information
exchange.
2. Have principle responsibility for the operations, although operational parts of the
assignment may be outsource to other relevant sectors
As described above, the SEPA has fulfilled its assignment to take principle responsibility for the
operations of the avalanche warning service, and has established contracts to outsource
important operational components of the program, primarily the collection of field
observations.
3. Be responsible for governance and funding
The SEPA has established a robust governance model (described below) and the avalanche
forecast/warning service has been funded with a 3.5 million SEK annual budget.

5.0

MANAGEMENT STRUCTURE OF THE AVALANCHE WARNING SERVICE

National scale avalanche forecasting programs are challenged by the need to cover a wide
geographic range, while at the same time ensuring that critical, time-sensitive information
moves seamlessly from field observers on the ground, to the forecasters in the central office.
To meet this challenge, the SEPA program has designed a management structure that
concentrates the flow of information through a central hub in each of the three regions. These
Area Managers are responsible for coordinating the daily collection field observations, making
twice daily hazard assessments, evaluating the forecast products and transferring all of this
information to the Forecasters in Östersund (Figure 1).
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Figure 1: Structure of SEPA’s avalanche warning service
This type of organizational structure encourages effective decision making at appropriate levels
and an effective transfer of information in both directions through the system. At this time,
with three regions, this structure is likely the most efficient use of resources. Future questions
regarding scalability and the addition of more regions should be approached from the bottom
up, to ensure a solid foundation of field observations. Without a reliable flow of baseline data,
an avalanche forecast is not possible.

6.0

COMPLIANCE WITH NATIONAL LEGISLATION AND INTERNATIONAL POLICY
1. National Occupational Health & Safety Legislation

SEPA’s avalanche program is compliant with national occupational health & safety legislation
and requires all employees and contractors associated with the program to undertake the
following:
a) Daily risk assessments are undertaken for all workplace activities that are
exposed to avalanche risk. These assessments are documented using InfoEx™
b) Policy exists forbidding any employee or contractor from entering avalanche
terrain when working alone
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c) Policy exists to require the mandatory use of Personal Protective Equipment
when travelling through avalanche hazard areas.
d) Check-in/check-out protocols and systems have been established and are
mandatory for all field observer teams
e) GPS tracking units are used by all field observer teams with oversight from
Area Managers and Forecasters
2. International Policy
There is no binding international policy regarding avalanche warning services. Across Europe,
the European Avalanche Warning Services (EAWS) is a collection of member countries that
strive to harmonize warning products between regions. Their principle tool is the European
Avalanche Danger Scale. Canada, the United States, South America, New Zealand and Japan use
slightly different methods that follow the North American Avalanche Danger Scale system (the
title is adapted for different countries).
Sweden is implementing North American methods, primarily taking a Canadian approach to
structuring its avalanche industry. The main reason for this strategy is because it accounts for a
broader view of the “avalanche industry” as a whole, rather than solely “avalanche warnings”.
While warnings are an important public communication component of any national program,
they are only one part of a larger system, and should not be seen in isolation. Canadian systems
use a holistic, risk-based approach. Figure 2 illustrates how Technical Methods, Education and
Communication combine and leverage each other to structure a national avalanche safety
program. Harmonization between all three of these components is a critical factor in this
strategy.
While the 5-level North American Avalanche Danger Scale is similar to its European counterpart
in outward, public appearance, it differs in its underlying structure and forecasting method. By
choosing this strategy versus the EAWS approach, Sweden is taking a broader view of its
avalanche safety industry beyond the 5-level danger scale.
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Figure 2: The three strategic components of avalanche safety programs, and how
harmonization between them can intersect for national level prevention programs.

7.0

STABILITY AND SCALABILITY OF THE AVALANCHE WARNING SERVICE

Based on current funding levels and the provision of forecasting for three regions, the existing
Swedish avalanche forecast/warning service rests on a stable platform. However, instability
exists because the service itself is currently only funded for a one-year assignment, due to end
on September 1, 2016. At this time, the future remains uncertain.
With regards to the ability of the service to upscale and add more regions, full build-out in the
future was described as between 8-10 regions, with hopes of adding two more regions for
2017. Costs per region are estimated to be 300,000 - 400,000 SEK annually, although specific
costs will vary between regions, based largely on the ability to leverage resources from existing
regions. For example: some new regions may require dedicated area managers and observers,
while others could use area managers and observers from an already established, adjacent
region.
SEPA is advised to expand this program slowly and carefully. Despite an organizational structure
that is conceptually positioned to expand, adding even a single region requires significant
legwork to establish the observer network, effective oversight from area managers and
forecaster capacity to publish another daily avalanche forecast.
9
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Most importantly, avalanche service program planning occurs during the summer months.
Winter seasons are busy operational periods, with little extra time for program design and
legwork. Before considering any expansion of the regions, SEPA needs to ensure a more longterm commitment from the Swedish government, funding to support an expansion model, and
enough lead-time to ensure all regions are ready for the operational winter season.

PART 2 – THE SEPA AVALANCHE WARNING/FORECASTING SYSTEM
8.0

TECHNICAL METHODS

Technical methods describe some of the specialized techniques and tools used by avalanche
forecasters, which form the structural backbone of the Swedish avalanche forecasting system.
Industry wide (national) standards for data collection, risk assessment methods, and
communication are sustained by standardized professional training that ensures all avalanche
forecasters use consistent technical methods.
Since 2001, Swedish avalanche forecasters began taking their professional training in Canada
from the Canadian Avalanche Association’s Industry Training Program (ITP). These programs
offer a staged, apprenticeship style of training that is founded upon teaching consistent and
standardized methods for avalanche forecasting. In 2006, Sweden adopted the use of Canada’s
Observation Guidelines and Recording Standards for Weather, Snowpack and Avalanches
(OGRS)2 as a national standard, and began offering Avalanche Technician courses in Sweden,
based on these Canadian models.
In 2016, SEPA purchased a licence to use Canada’s InfoEx™ software as the platform for
technical information exchange between observers and forecasters. The InfoEx™ system is
based upon the OGRS standards, uses the Conceptual Model of Avalanche Hazard3 as the
framework for avalanche hazard assessment, and communicates avalanche hazard ratings using
a version of the North American Avalanche Danger Scale4. These methods are consistent with
the avalanche education Swedish forecasters receive, have recently been published in the
CAA’s Technical Aspects of Snow Avalanche Risk Management (2016)5.

2

Canadian Avalanche Association (2014) Observation Guidelines and Recording Standards for Weather, Snowpack and Avalanches. Canadian
Avalanche Association, Revelstoke, British Columbia
3
Statham G, Haegeli P, Birkeland K, Greene E, Israelson C, Tremper B, Stethem, C, McMahon B, White B, Kelly J (in prep). The Conceptual Model
of Avalanche Hazard. In preparation for Natural Hazards
4
Statham G, Haegeli P, Birkeland K, Greene E, Israelson C, Tremper B, Stethem, C, McMahon B, White B, Kelly J (2010a) The North American
Public Avalanche Danger Scale. Proceedings of the 2010 International Snow Science Workshop in Squaw Valley California: 117-123
5
Canadian Avalanche Association (2016) Technical Aspects of Snow Avalanche Risk Management - Resources and Guidelines for Avalanche
Practitioners in Canada (C. Campbell, S. Conger, B. Gould, P. Haegeli, B. Jamieson, & G. Statham Eds.). Revelstoke, BC, Canada: Canadian
Avalanche Association.
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9.0

FIELD OBSERVER NETWORK

The field observer network consists of a series of contracted agreements between SEPA and
various organizations whose staff can be utilized to make observations and provide this data for
the avalanche forecast. Several examples would be the Åre Avalanche Centre, the Nuolja and
Riksgränsen ski resorts, and Anders Bergwall of Arctic Guides. This is a mostly effective system
that intends to provide a contracted flow of data while transferring liability away from SEPA.
However, there are several issues around these contracts:
Ski Resorts
In some areas, such as Riksgränsen, the company has entered into a contract with SEPA and is
being paid for having their ski patrol staff make observations for SEPA. However, the company
has added no additional capacity to its staff, does not pay the ski patrollers any more, and
prioritizes ski area workload in front of SEPA’s data collection. This means that the burden of
work is placed on the ski patrollers, with no support from their company – despite the fact that
the company collects fees from SEPA, and gets a free InfoEx™ subscription. Additionally, the
area managers in this region have minimal influence in the schedules of these ski patrollers, and
can only hope for observations a few days per week.
Future contracts should be renegotiated to ensure greater reliability for area managers to
influence the timing of field trips (scheduled dates). As well, SEPA should require contracted
organizations to add capacity to cover their own operational needs, thus freeing up staff to
undertake field trips – otherwise, what is SEPA paying them for? Collecting weather and
snowpack information is part of the standard procedures for operating a ski resort and SEPA
need not pay for this service. Within the course of their daily duties at the ski resort, sharing
weather and snowpack information on InfoEx™ adds significant value to the avalanche
forecasting service, as well as to the ski resort operations. What SEPA should be paying for, is
the extra capacity necessary for tasks that occur outside the scope of daily ski resort
operations.
Helicopter Ski Guides
Helicopter ski guides are an excellent source of data and information, but SEPA should consider
using a different approach to acquire their information. Currently, despite contracted
arrangements, helicopter ski guides are rarely inputting into InfoEx™ to share their data.
Contracting them as “Observers” and expecting dedicated, location specific field-trips does not
make sense. By the simple nature of their job, helicopter ski guides are making observations
every day. They already possess the information that SEPA needs. SEPA’s challenge is getting
this from them on a regular (daily) basis.
11
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Instead of contracting them as observers, SEPA should consider simply purchasing their
observations from them every day. By paying them per observation, as this creates an incentive
for them to input their observations. There is no need to incent them to make observations, as
they are doing this all day, every day. What SEPA needs is to contract them to submit these
observations.

10.0 THE CAPACITY OF AREA MANAGERS AND FORECASTERS
Under the current regime of three forecasting regions, each area manager is responsible for a
single region. Their daily responsibility includes providing a morning update to the forecaster in
Östersund, coordinating field trips and the collection of information each day, doing twice daily
hazard assessments, evaluating the public forecast, participating in a scheduled afternoon
briefing with the forecaster in Östersund, and ensuring all data has been documented and
entered using InfoEx™. These tasks are in addition to each person’s existing workload from
their regular employment.
In discussion with area managers, they feel the maximum number of regions they could provide
oversight for would be two. In some areas (e.g.: Kebnekaise), a dedicated area manager might
be required. This is important information to consider when the SEPA program considers
expanding with more regions.
At the same time, every day a sole forecaster in Östersund is responsible for publishing three
avalanche forecasts by 17:00. When combined with the morning evaluation and afternoon
meetings with area managers and the daily weather briefing from SMHI, this makes for a full
day. Again, this will be an important consideration for any future expansion. Efficiencies will
need to be found in operating systems, and additional forecasting capacity is likely to be
necessary.

11.0 THE AVALANCHE FORECAST PRODUCT
The SEPA avalanche forecast (www.lavinprognoser.se) is published once per day, at 17:00, for
the three regions discussed earlier. There is a desktop version, a mobile version and a printable
version. The landing page of the forecast uses a map interface to provide a national overview of
the regions, and users then click on a specific region to reach the avalanche forecast (Figure 3).
The product is well designed, easy to read, and consistent with the modern approach taken in
most other alpine countries.

12

Swedish Avalanche Warning Service Program Review

Figure 3: Landing page for www.lavinprognoser.se
Upon arrival at a specific forecast, users are presented with an avalanche danger rating,
followed by a graphical representation of the most important avalanche problems for the next
24-hour period (Figure 4). Below the avalanche problem description is text based discussion on
the following:





Assessment of Avalanche Problems
Trend
Snowpack and Avalanche Activity
Weather Forecast (link to www.smhi.se)

These forecasts are produced using a simple website editor where forecasters choose from
drop-down menus and type into text boxes. The platform is stable, with only one system crash
reported over the 2016. The typical workflow for an avalanche forecaster begins with opening
yesterday’s forecast, and then either editing the information, or deleting it and starting fresh.
Typically, forecasters prefer to enter their own original text on the first day of their shift,
followed by editing their own work over the days ahead.
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Figure 4: SEPA’s graphical representation of an avalanche problem
SEPA’s workflow and method for producing these forecasts currently works well for the three
regions. However, text editing is time consuming for the forecaster, and if SEPA considers
expanding regions in the future, then the forecaster’s workflow will need to be adjusted to find
more efficiencies. Presently, the forecaster’s day is fully occupied in order to produce three
forecasts using the current workflow.
The following suggestions are offered for future consideration:
Create a hard limit on text boxes
Free form text boxes should have hard character limits applied to them, which will prevent the
forecaster from entering too much information. While initially frustrating for forecasters, they
will soon adapt and the product will improve. Less text is better for public communication, and
forces forecasters to improve their communication skills by streamlining their message. In
addition, hard limits on text allows designers to plan space and (for example) ensure a printed
version fits within a desired layout.
Create functions to import information between regions
Often the forecaster’s first product takes the longest to write, and subsequent forecasts can
duplicate this information. While copy/paste functions can accomplish this, better software
design allows forecasters to import information across regions and subject areas.

14
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Future software design starts with mobile
The modern audience looks at the avalanche forecast on their smartphone first, and on their
desktop second. Therefore, any future avalanche forecast design should start with the mobile
interface as the primary interface, followed the desktop interface. This is a shift from traditional
thinking on website design.
Allow users to scale in an out of the map interface
Currently, SEPA’s map does not allow scaling in/out, and the colours of the polygons can make
it difficult to see any map detail. Consider allowing this map interface to become a more useful
tool by allowing users to scale in closer and see more specific terrain. Ultimately, the map
interface is an excellent base system for displaying many kinds of avalanche information (e.g.:
public observations, avalanche observations, weather observations).
Draw people to the website by displaying weather observations
While the primary goal is to provide avalanche information, many people will use an avalanche
forecast to determine the ski conditions, and this can provide a strong draw to the website.
Consider a method to make 24-hour observations of snowfall, temperature and wind for each
region easily accessible on the avalanche forecast.
Archived avalanche forecasts
Offer a calendar picker to allow people to search back through archived avalanche forecasts.
Provide a clear link to terrain ratings
Avalanche forecasts provide only a portion of the required information for mountain decision
making. Even more important is people’s understanding of avalanche terrain, and their ability
to integrate the dynamic nature of the avalanche forecast with the static nature of avalanche
terrain. Consider making a link to avalanche terrain ratings more prominent alongside the
avalanche forecast.
Improve the design of the printable version
While the majority of people will read an avalanche forecast on their mobile device, printable
versions remain an important tool for use in areas where people congregate. Hotel lobbies, ski
resort base areas or mountain huts area gathering areas where a captive audience will naturally
read an avalanche forecast posted on the wall. To achieve this, improve the design of the
printed version and make it visually attractive and effortless for untrained desk staff to print
and post each day.

15

Swedish Avalanche Warning Service Program Review

12.0 SKI AREA USE OF AVALANCHE DANGER RATINGS
Ski areas in Sweden that manage avalanche risk issue an avalanche danger rating every day, and
this rating applies to terrain that is accessible from the ski lift, and often subject to avalanche
control by the ski patrol. This avalanche danger rating can often be different than the SEPA
avalanche forecast for the same day - which is logical because the ski area slopes have been
controlled - but this creates a situation that is confusing and potentially dangerous for the
public and workers.
For example, the ski patrol will conduct avalanche control in the morning with the goal to
stabilize the slopes. Once completed, they produce an avalanche danger rating for the day, and
then open the lifts and the slopes that have been controlled – regardless of the results of the
avalanche control. This creates a situation whereby the ski area clientele can easily become
exposed to dangerous avalanche prone slopes. Ski area rationale is that people will heed the
warning signs and danger rating. However, conventional wisdom dictates that ski area clientele
do not properly understand avalanche risks, and that avalanche danger ratings should be
reserved for use in uncontrolled “backcountry” areas.
In addition, should someone become injured in one of these location, this creates a potentially
dangerous situation in the workplace for the ski patrol, who are responsible for doing first-aid
and evacuating the person – all while being exposed to a dangerous avalanche risk. This
situation is most likely in violation of Occupational Health & Safety Legislation.
To mitigate this risk to their clientele and staff, ski areas should stop using danger ratings and
switch to an Open/Closed system of avalanche risk coding. After avalanche control, if the
residual risk remains high on specific slopes, those slopes should remain closed until they have
been properly stabilized. Avalanche danger ratings should be reserved for avalanche forecasts
beyond the controlled slopes of the ski resort.
To accomplish this, ski resorts need to delineate their boundaries, which some are already
doing. This can be done with a rope fence, or at the very least by drawing it on a map using a
polygon. In this way, all terrain “inside the boundary” can be subject to avalanche control and
use an Open/Closed avalanche risk system, while areas “outside the boundary” remain
uncontrolled and the SEPA avalanche forecast provides avalanche danger ratings.
Switching to this type of system will improve safety at the ski areas, and provide a more
consistent application of the avalanche danger scale by reserving it only for areas that are
outside the realm of ski area avalanche control.
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13.0 PROFESSIONAL AND RECREATIONAL AVALANCHE TRAINING
A key component of avalanche prevention programs is the education and training of both
professional and recreational mountain users. Avalanche forecasters, ski patrollers and
mountain guides need a professional level of training in order to learn advanced, technical skills
for avalanche risk assessment, mitigation and communication. At the same time, recreational
users require training in order to interpret an avalanche forecast, select terrain and make good
decisions. This training needs to be delivered consistently, and achieving this requires a
structured education system with standardized curriculum across the country.
Swedish Avalanche Training (SVELAV) is a new initiative to develop this standardized curriculum
and delivery of avalanche training throughout the country. The system is intended to have
three streams:
1. Freeride Level 1 and 2 (recreational training)
2. Pro Level 1, 2 and 3 (professional training)
3. Avalanche Rescue Level 1 and 2 (rescue training)
This is an important initiative that aligns well with the objectives of SEPA’s new avalanche
warning/forecast service. When professionals learn consistent methods to forecast and
communicate avalanche danger, they teach recreational users how to interpret this in
consistent ways, which in-turn leads to better application of the SEPA avalanche
warning/forecast products. Avalanche education and avalanche warnings depend on each other
to realize the full potential of an avalanche prevention program. For this reason, SEPA is
strongly encouraged to continue to support the development and implementation of the
SVELAV initiative.

14.0 ANNUAL WINTER START-UP TRAINING
Avalanche forecasting operations benefit from an annual start-up training session that occurs
just prior to the beginning of the operational season. This provides an opportunity for all the
staff to come together face-to-face and prepare for the season. Prior to the 2016 season, SEPA
organized two training sessions: one three-day training based in Östersund for area managers
and forecasters, and an additional, field-based training in each region for area managers and
observers
In order to maximize these training opportunities in the future, SEPA should consider organizing
a 3 day sessions in each of the three regions, and not centralized in Östersund. In this way, field
observers, area managers and forecasters can all have an opportunity work together for several
days to (for example):
17
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1.
2.
3.
4.
5.

Review the SEPA program objectives and policies
Discuss and plan for field observation practices/schedule
Review IT systems such as InfoEx™, SEPA forecast/website, etc.
Provide related training opportunities (e.g.: weather forecasting)
Undertake field trips in small groups to practice snowpack observations

By bringing together all of the staff (including forecasters) for training in the regions, rather
than centralized in Östersund, this will maximize the turnout from local observers and minimize
overall travel costs. This means that the forecasters will have to travel to each of the regions for
these trainings, and repeat them multiple times – but this connection with the local regions will
be important.

15.0 AVALANCHE TERRAIN CLASSIFICATION
While evaluations of avalanche danger and associated avalanche problems are fundamental
components of an avalanche forecast, they only provide a portion of the required information.
Travel through avalanche terrain requires and equally important ability to understand
avalanche terrain, and to know when to avoid consequential places. Avalanche forecasters
often struggle to describe these areas well using the format of the avalanche forecast.
In the past, the Swedish Mountain Safety Council has implemented a Swedish version of the
Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES)6. This is a system of avalanche terrain classification
that aims to provide mountain travellers with basic, but important information regarding the
seriousness of the route they are considering. Figure 5 shows an example of ATES being drawn
on the mountain above Storulvån, and the Swedish versions can be found at:
http://fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/laviner/lavinterrangklassning
As the SEPA program grows into the future, these terrain classification methods should be
revisited, updated and made more prominent beside the daily avalanche forecast. Images or
maps with terrain classification overlain provide an excellent starting point for discussions and
decisions regarding route finding, and are a perfect match with daily avalanche forecasts.
Additionally, terrain classification systems facilitate communication regarding avalanche
terrain, and help people to understand what kind of terrain to choose under different
avalanche danger ratings.

6

Statham G, McMahon B, Tomm I (2006). The Avalanche Terrain Exposure Scale. Proceedings of the 2006 International Snow Science
Workshop in Telluride, Colorado, USA.
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Figure 5: An example of ATES rating applied to the ski terrain above Storulvån.

16.0 COOPERATION WITH NORWAY
Similar to Sweden, Norway has also recently implemented a public sector, national avalanche
warning service under the responsibility of the Norwegian Water and Energy Resources
Directorate (NVE). Norway’s first avalanche forecasts were published in 2013 (www.varsom.no),
and over the last five years NVE has also been actively establishing their forecasting capacity
and a network of field observers.
The Scandinavian Mountains form the border between Norway and Sweden, rising sharply from
Norway’s west coast, cresting near the border, and then reaching a plateau that extends across
eastern Sweden. Despite political differences, a common mountain range, weather patterns
and snowpack means that there are few natural differences in avalanche formation between
the two countries. Owing to the more dramatic geography to the west, Norway’s avalanche
forecasting program is larger than Sweden’s, and in 2016 NVE published avalanche forecasts for
24 regions.
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At the same time, there are important differences and similarities in how the mountains are
used in each country. Snowmobiling is not permitted in most of Norway, thus a large
population of Norwegian snowmobilers travel to Sweden to take advantage of legal sled access.
Skiers, on the other hand, often travel in the other direction as Norway’s larger mountains and
deeper snowpacks draw many Swedish skiers across the border to the west. This back-andforth access between both countries means that the mountain user groups in both countries
are almost the same.
Considering these facts, logic suggests that close cooperation between the Swedish and
Norwegian public avalanche programs would be in the best public interest for both countries.
While there are significant differences in the underlying structures of the avalanche industry
between each, these differences are superficial with regards to public communication (format
of the avalanche forecast) and could be overcome through close cooperation.
Figure 2 shows the three overriding components of a national avalanche prevention program.
While Sweden and Norway have taken different approaches to Technical Methods (OGRS/
InfoEx™ versus RegObs), and Education (CAA Level 1,2 & 3O versus NVE Observer Training),
many similarities exist in the area of Communication with respect to public warnings. Both
countries produce an avalanche forecast using the following structure:






Avalanche Danger Ratings
Avalanche Problems
Snowpack and Avalanche Discussion
Weather Forecast
Terrain (both countries have used versions of ATES)

Other than the graphical presentation of the forecast, the only structural differences are in
Avalanche Danger Ratings and Avalanche Problems, and these differences could easily be
overcome with a spirit of collaboration and by placing the public interest first and foremost.
The Scandinavian Mountains and the people who recreate in them do not know the difference.
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PART 3 – RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION
17.0 LIST OF RECOMMENDATIONS
Recommendation 1
SEPA should accept that the prerequisites of the governmental assignment have been met, and
move towards a sustainable funding model that will embed a long-term, national avalanche
warning service into Swedish government operations.
Recommendation 2
SEPA should develop and promote a public avalanche incident reporting system in order to
track and report on such patterns in the future. Measuring program success in this fashion
should be accepted as a long-term objective, and patterns should not be expected to emerge
for 5-10 years.
Recommendation 3
In the short term (for 2017) do not expand beyond the 3 regions that currently exist. When a
longer term commitment and necessary funding is assured from the government, scale up
slowly, by adding a single region to test the expansion model. Start any expansion from the
bottom up with field-observations as the priority, always considering the impact on area
mangers and forecasters.
Recommendation 4
Review the contractual arrangements with companies that provide field-observation staff to
ensure those companies are supporting their staff with additional capacity fulfill this
commitment. Because this is a contracted arrangement, SEPA’s field observations should not be
a second priority after the ski area’s work is done. Ensure that contractors secure additional
staff to meet their commitment, and also ensure that area managers can reliably schedule field
observations on specific dates.
Recommendation 5
Carefully review the methods and contracted arrangements designed to collect field
observations from helicopter ski guides. Recognize that no established culture of risk
management documentation or information sharing exists in the Swedish helicopter ski
industry, and that developing this culture could be slow. Guides may not be quick to adopt the
use of InfoEx™ until they see value (receiving, not just providing information).
Note that by virtue of their daily work, helicopter ski guides possess important information that
is directly relevant to SEPA’s forecast. Restructure these contractual arrangements to create a
financial incentive to submit their daily observations. Essentially, “purchase” their daily
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observations, and design the remuneration so that they are paid for each time they submit. By
designing the simplest methods to submit, and creating a financial incentive to do so, this
should improve the collection of field observation from this sector.
Recommendation 6
SEPA should work with SLAO to develop distinctly different methods for ski area avalanche risk
management (Open/Closed risk system) and ensure that avalanche danger ratings are used
appropriately. This would include the delineation and communication of ski area boundaries,
and clarifying that avalanche danger ratings apply only in uncontrolled, backcountry areas.
Note that the current system of avalanche control at some of the ski areas is likely in violation
of Occupational Health & Safety legislation.
Recommendation 7
SEPA should develop a high-quality, printable version of their avalanche forecast that is easily
located on the website. Ensure that this print version forecast is auto-sized to fit standard A4
paper, thus putting no barriers to printing for anyone. Encourage the printing and display of the
SEPA forecast in huts, hotels, ski areas and other congregating areas.
Recommendation 8
SEPA should develop an annual cycle of pre-season start-up training for all staff associated with
the program (Field Observers, Area Managers and Forecasters). These trainings should occur
during the period of January 1 to 15, and be located in each of the regions to ensure maximum
attendance by regional staff.
Recommendation 9
SEPA and the Swedish Mountain Safety Council should continue to promote the development
and implementation of the SVELAV training model, recognizing that professional and
recreational avalanche training is an integral part of a national avalanche prevention program.
The SVELAV model contributes directly to the SEPA’s program objectives.
Recommendation 10
SEPA should approach NVE (Norway) and propose collaboration and cooperation on public
avalanche forecasting systems. To begin, focus on the common ground necessary for achieving
a common look-and-feel between both country’s avalanche forecast products. Recognize that
true collaboration requires give-and-take, and both countries should expect to modify their
products in order to achieve an end result. Keep public interest first and foremost, and consider
differences in technical methods and education systems to be secondary. An excellent, and
natural vehicle for achieving this collaboration would be the establishment of a Scandinavian
Avalanche Association, which would include Finland.
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18.0 CONCLUSION
For many years now, Sweden has been actively developing its avalanche safety culture and
working to develop a Swedish avalanche industry. Since 2006, professional level avalanche
forecaster training has been offered in Sweden, and in 2011 and 2012 (under SMHI) two test
winter seasons were carried out to produce a public avalanche forecast before the program
was suspended. In 2015, SEPA was assigned the responsibility for implementing a public
avalanche warning service, and this current assignment is scheduled to be reported to the
Swedish government on September 1, 2016.
This report provides an external evaluation of SEPA’s avalanche warning service, which was
undertaken in April/May of 2016. The report is given in three sections: Part 1 provides an
assessment of how SEPA delivered upon its mandate from the Swedish government; Part 2
looks at specifics of the avalanche warning service operations; and Part 3 provides
recommendations for program development into the future.
Most importantly, SEPA’s delivery of the mandate it was given by the Swedish government is
fully satisfactory, with the terms of reference having been completely met. This provides a solid
basis moving forward, and it is hoped that this evaluation will contribute to the permanent
establishment of a public-sector, avalanche warning service under the responsibility of the
Swedish Environmental Protection Agency.
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BILAGA 2
ANVÄNDARENKÄTEN FÖR WEBBEN

Resultatrapport – användarenkät lavinprognoser
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.

Om enkäten
Sammanfattning av resultat
Resultatredovisning
Bilaga - öppna svar

1. Om enkäten
Syftet med enkäten är att:
Få en tydlig bild av hur lavinprognoserna används (besök av nyfikenhet, kunskapsdokument,
beslutsunderlag i samband med vistelse i lavinterräng mm)
Beskriva hur lättillgänglig informationen är
Fånga upp tankar om förändring och utveckling
Målgrupp för enkäten är individer som under vintern besökt www.lavinprognoser.se som
privatpersoner eller professionellt.
Genomförande. Användarundersökningen genomförs som en webbenkät där deltagarna bjuds in via
Fjällsäkerhetsrådets Facebook-sida och via relevanta samarbetspartners sidor som skidanläggningar
på berörda orter samt Freeride.se, Snowrider m fl. Enkätundersökningen öppnades den 6 april och
stängdes den 15 maj.
Följande text har använts i inbjudan att delta: Denna vinter har för första gången lavinprognoser
publicerats för den svenska fjällkedjan. Naturvårdsverket, som är huvudansvarig för lavinprognosprogrammet, gör nu en användarundersökning. Har du besökt www.lavinprognoser.se vill vi gärna ta
del av dina åsikter, det gäller oavsett om du besökt sidan för att orientera dig och skaffa mer kunskap
eller om du använt lavinprognoserna inför vistelse i potentiell lavinterräng, privat eller i ditt arbete.
Resultaten från enkätundersökningen kommer användas i det fortsatta arbetet med lavinprognoser.

2. Sammanfattning av resultat
Stor samstämmighet i uppfattningar – Totalt har drygt 200 respondenter (206) svarat på enkäten.
Svaren kommer från olika typer av användare och är genomgående mycket samstämmiga1. Det
innebär att resultaten i enkäten kan tolkas som rimligt representativa för målgruppen som helhet.
Används av yrkesverksamma och privatpersoner – Tre av fyra användare är privatpersoner. De
flesta är skidåkare. En av fyra användare arbetar professionellt i fjällen (på skidanläggning, som
fjällräddare, guide mm).
Frekvent användande – Närmare tre av fyra (73 procent) har använt lavinprognoserna minst en gång
i månaden. Drygt fyra av tio (44 procent) har använt dem minst en gång i veckan.
Flest tar del av prognosen för Jämtland/Åre-området – Drygt hälften (54 procent) har tagit del av
prognosen för Jämtland/Åre följt av Norrbotten/Riksgränsen (48 procent) och Västerbotten/Hemavan
1
På attitydfrågorna är svaret mycket samstämmiga. Mellan 75 och 85 procent instämmer i de olika påståendena.
93 procent svarar att de är män vilket stämmer väl överens med resultaten från Fjällsäkerhetsrådets rapporter om
friåkning på skidor/snowboard (86 procent) respektive snöskoter (90 procent). När det gäller åldersfördelningen
svarar 96 procent att de är 50 år eller yngre. Det kan jämföras de två tidigare studierna där medelåldern är något
högre. Sammantaget gör det att bedömningen är att resultatet har stor representativet för målgruppens
uppfattning som helhet.

(30 procent). Flera respondenter har tagit del av prognoser för mer än ett område, i genomsnitt harde
tagit del av prognoser för 1,3 områden. Flera svarar att de efterfrågar lavinprognoser för hela
fjällkedjan.
Viktigt beslutsunderlag – Åtta av tio (80 procent) svarar att de har använt lavinprognoserna som
beslutsunderlag inför vistelse i potentiellt lavinfarlig terräng. Sju procent har använt den i sitt arbete
(annat än arbete i potentiell lavinterräng). I de öppna svaren beskrivs prognoserna som ”ovärderliga”
av flera respondenter. Drygt åtta av tio (83 procent) anser att lavinprognoserna hjälpt dem att fatta mer
välgrundade beslut inför färd i potentiellt lavinfarlig terräng.
Diskuteras innan färd i lavinterräng – Nästan nio av tio (87 procent) svarar att de har diskuterat
innehållet i aktuell lavinprognos med sitt sällskap, innan de har rört sig in i ett potentiellt lavinfarligt
område.
Sajten är användarvänlig – Drygt åtta av tio (83 procent) anser att det är lätt att navigera på
webbsidan. Omkring åtta av tio anser att det är lätt att förstå innehållet i en lavinprognos liksom
förklaringarna och avsnittet om lavinfara.
Många har erfarenhet av lavinprognoser i andra länder – Nästan sex av tio (57 procent) har
använt lavinprognoser i andra länder. Vanligast är Norge (55 procent) följt av Frankrike (37 procent)
och Schweiz (31 procent).
Svenska lavinprognoser mäter sig med utländska – Nästan sex av tio (64 procent) med erfarenhet
av utländska lavintjänster bedömer att användbarheten hos den svenska tjänsten är lika bra eller
bättre.
Fjällsäkerhetsrådet vanligaste källan – Det vanligaste sättet att hitta till de svenska
lavinprognoserna är genom Fjällsäkerhetsrådets kanaler, webb och Facebook (37 procent). Därnäst
kommer skid-, snowboard- och snöskotertidningar samt sajter (30 procent) och tips från vänner (23
procent).
Nästan alla har berättat för andra om prognoserna – Drygt nio av tio (92 procent) svarar att de har
berättat för någon eller några de känner om lavinprognoserna.
Få har skickat in bilder – Enbart tre procent har skickat in bilder till #lavinprognoser.

Resultatredovisning
Bakgrund - Hur gammal är du?
Antal Procent
15 år eller yngre 1

0%

16 – 20 år

18

9%

21 – 25 år

34

17%

26 – 30 år

45

22%

31 – 35 år

32

16%

36 – 40 år

19

9%

41 – 50 år

44

21%

51 – 60 år

9

4%

61 – 70 år

2

1%

71 år eller äldre

2

1%

Antal Procent
Total

206

100%

Bakgrund – Är du kvinna eller man?
Antal Procent
Kvinna

14

7%

Man

192

93%

Total

203

100%

Bakgrund – Till vilken kategori hör du?
Antal Procent
Jag arbetar professionellt i fjällen (på skidanläggning, som
fjällräddare, guide, mm)

50

24%

Jag är skidåkare

125

61%

Jag är snowboardåkare

16

8%

Jag är snöskoterförare

11

5%

Annat, nämligen:

3

1%

Total

205

Fråga 1 – Har du besökt www.lavinprognoser.se under denna vinter?
Antal Procent
Ja, enstaka gånger

41

20%

Ja, en till tre gånger i månaden 60

29%

Ja, en till tre gånger i veckan

49

24%

Ja, fler än tre gånger i veckan

41

20%

Nej

14

7%

Total

205

100%

100%

Fråga 2 – Hur hittade du www.lavinprognoser.se? (Flera svar möjliga)
Antal Procent
Genom att läsa en nyhetsartikel i en tryckt eller digital dagstidning

36

19%

Genom att läsa en skid-, snowboard- eller snöskotertidning eller sajt 56

30%

Genom information på skid-/liftanläggning

27

14%

Genom Fjällsäkerhetsrådet (Facebook, sajt eller på annat sätt)

69

37%

Genom tips från vän eller bekant

43

22%

Annat sätt, nämligen:

30

16%

Vet inte

4

2%

Total

189

140%

Fråga 3 – Vad har varit syftet med ditt eller dina besök?
Antal Procent
Jag har enbart besökt sidan för att lära mer om laviner och
lavinprognoser

23

12%

Jag har använt informationen som beslutsstöd inför vistelse i
potentiell lavinterräng

134

71%

Jag arbetar i potentiell lavinterräng har använt informationen som
17
beslutstöd

9%

Jag har använt informationen i mitt arbete (annat än arbete i
potentiell lavinterräng)

7%

Total

14
188

100%

Fråga 4 – Vilket eller vilka områden har du tagit del av lavinprognoser för denna vinter?
Antal Procent
Jämtland (Åre, Storulvån och Bydalen)

81

53%

Västerbotten (norr och söder om Hemavan)

46

31%

Norrbotten (Abisko, Björkliden och Riksgränsen) 73

48%

Total

151

132%

Fråga 5 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Lavinprognoserna har hjälpt mig att
fatta mer välgrundade beslut för säkrare färd i lavinterräng.”
Antal Procent
Instämmer inte alls 2

1%

Instämmer delvis

21

14%

Varken eller

2

1%

Instämmer

63

42%

Instämmer helt

61

41%

Vet inte

1

1%

Total

150

100%

Fråga 6 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Jag har diskuterat innehållet i en
aktuell lavinprognos med dem jag är ute med innan vi rört oss in i ett potentiellt lavinfarligt område.”
Antal Procent
Instämmer inte alls 4

3%

Instämmer delvis

13

9%

Varken eller

2

1%

Instämmer

56

38%

Instämmer helt

72

49%

Vet inte

1

1%

Total

145

100%

Fråga 7 – Hur anser du att det är att det är att navigera på webbsidan om lavinprognoser och hitta olika
information?
Antal Procent
Mycket svårt

1

1%

Ganska svårt 2

1%

Varken eller

24

13%

Lätt

77

42%

Antal Procent
Mycket lätt

75

41%

Vet ej

5

3%

Total

184

100%

Fråga 8 – Hur lätt är det att förstå förklaringarna (”Så läser du en lavinprognos”) till hur en lavinprognos
ska läsas?
Antal Procent
Mycket svårt

1

1%

Ganska svårt 3

2%

Varken eller

14

8%

Lätt

94

52%

Mycket lätt

59

32%

Vet ej

11

6%

Total

182

100%

Fråga 9 – Hur lätt är det att förstå avsnittet om lavinfara (”Du styr över risken”)?
Antal Procent
Mycket svårt

3

2%

Ganska svårt 2

1%

Varken eller

11

6%

Lätt

95

53%

Mycket lätt

47

26%

Vet ej

22

12%

Total

181

100%

Fråga 10 – Hur lätt är det att förstå innehållet i en lavinprognos?
Antal Procent
Mycket svårt

2

1%

Ganska svårt 5

3%

Varken eller

23

13%

Lätt

95

53%

Antal Procent
Mycket lätt

53

30%

Vet ej

1

1%

Total

179

100%

Fråga 11 – Har du använt lavintjänster i andra länder?
Antal Procent
Ja

103

57%

Nej

77

43%

Total

179

100%

Fråga 12 – Vilka länders lavintjänster har du använt? (Flera val möjliga)
Antal Procent
Norge

56

55%

Schweiz

32

31%

Frankrike

38

37%

Österrike

30

29%

Italien

18

17%

USA

14

14%

Kanada

31

30%

Annat, nämligen: 11

11%

Total

101

224%

Fråga 13 – Hur bedömer du användarbarheten i de/dem lavintjänsterna jämfört med Naturvårdsverkets
lavinprognoser?
Antal Procent
Mycket bättre

8

8%

Bättre

25

25%

Likvärdiga

46

46%

Sämre

18

18%

Mycket sämre 2

2%

Antal Procent
Vet ej

2

Total

2%

101

100%

Fråga 14 – Har du berättat för någon eller några du känner om Naturvårdsverkets lavinprognoser?
Antal Procent
Ja, till någon enstaka 72

40%

Ja, till ett flertal

93

52%

Nej

15

8%

Total

180

100%

Fråga 15 – Som användare av lavinprognoser är det möjligt att själv bidra med information genom att
skicka bilder till hashtaggen #lavinprognoser. Har du skickat in några bilder?
Antal Procent
Ja

5

3%

Nej

171

96%

Vet ej 3
Total

179

2%
100%

Bilaga – öppna svar
Här redovisas de frågor till vilka det finns öppna svar eller kommentarer. (Siffran inom parentes anger antal öppna
svar eller kommentarer som lämnats.)
Bakgrund – Till vilken kategori hör du?
Öppna svar-Annat, nämligen: (3)




Jag åker turskidor utanför lederna och tältar, framförallt i Sarek
Jag är skidkörare, turare, fjälläventyrare & vanlig arbetare i fjällen.
Bergsklättrare

Fråga 2 – Hur hittade du www.lavinprognoser.se? (Flera svar möjliga)
Öppna svar-Annat sätt, nämligen: (28)





























vetskap om dess kommande existens från arbetets start
Forum
Jobb
Tålamod och väntan sedan provprojektet lades ner
arelavincenter
genom branschen.
Tv
Genom jobbet
Google
freeride.se
Jag arbetar med lavinprognosprogrammet
Åre lavincenter
Lavinkongress
vänner som arbetar med sidan
Swelav lavinkurs
arbetar som observatör åt NV
Jobbar som observartör för lavinprognoser så via jobbet.
Av olika kollegor och bekanta samt på kurser och kongresser.
Dreitk frå deras sida.
Lavinföreläsning på Luleå tekniska universitet
Åre Lavincenters Facebooksida hade länkat
Åre lavincenter facebook
Genom min arbetsplats Abisko Turiststation
Tips från kollega
Genom arbetet som pistör
Från när jag gjorde SLAO 1 förra året, då blev jag informerad av detta.
Www.fjallsaker.nu
Googla

Fråga 3 – Vad har varit syftet med ditt eller dina besök?
Svarsvärden (8)





Lavinkurs
Jag har även använt prognoserna för rapport av aktuellt snöläge på sluttningar i alla väderstreck
Har inte åkt på någon av de orter som täcks av prognoserna denna säsong men har kollar med jämna
mellanrum av rent intresse.
Prognoserna täcker inte funäsfjällen där jag tillbringar vintern, så kan använda informationen riktigt.






Har använt sidan både som beslutsstöd och för att lära mig mer.
Jag hade varit borta från fjällen under några veckor och skulle köra brantåk i Lunndörren. Då var det läsvärt
tyckte jag då man kunde förstår vad som hänt väder/snömassigt under frånvaron.
För att göra en första bedömning inför topptur på skidor.
informerar gäster

Fråga 5 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Lavinprognoserna har hjälpt mig att
fatta mer välgrundade beslut för säkrare färd i lavinterräng.”
Svarsvärden (13)














Det skulle vara bra med prognoser för hela fjällkedjan! Just nu har jag ofta varit på gränsen till för långt bort
för att kunna extrapolera!
Ortsbefolkning och samer är den viktigaste källan till information
Ett väldigt lätt sätt att snabbt skapa sig en bild av det längre perspektivet av väder och vind.
Har stöttat mina teorier
Jobbar i Härjedalen..
Mycket bra grund att stå på i kombination med egna beslut på plats. Ovärderligt att få information om vilka
riktningar som har farliga förhållanden när man inte själv bor på orten och sett hur vädret varit under säsong.
Ovärderlig förhands information
Alltid skönt att ha en uppfattnings om snö läget. Bra som underlag när man planerar turer.
Det är en fantstisk grund att ha innan man beger sig ut och själv kan bedömma med lavinprogrosen som
stöd.
Prognosen är över väldigt stora områden. Dessa ger en första fingervisning tex. inför en helg.
I sådant stort område som Riksgränsenfjällen är lavinprognosen ytterst otillförlitlig, då mycket lokala
förhållanden råder. Vi skulle uppfatta om hänsyn och information tog från exempelvis stf-stugor och liknande.
Bra för att få en generell överblick.
Främst har prognoserna varit en form av allmän information. Jag håller till i området Funäsdalen/Tändalen
och skulle önska en prognos även för detta fjällområde.

Fråga 6 – I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Jag har diskuterat innehållet i en
aktuell lavinprognos med dem jag är ute med innan vi rört oss in i ett potentiellt lavinfarligt område.”
Svarsvärden (2)



Den här vintern har jag genomfört alla mina skidturer ensam.
Mycket bra att kunna diskutera tillsammans inom gruppen innan man ger sig iväg.

Fråga 7 – Hur anser du att det är att det är att navigera på webbsidan om lavinprognoser och hitta olika
information?
Svarsvärden (9)











Lättnavigerat, men sidan är långsam med onödiga animationer och liknande.
När jag var in och sökte lavinprognos för Hemavan så stod det enbart att det var utfärdat, samt området var
gulmarkerat. Det vore perfekt om man kunde klicka på området och få upp utökad information, samt vilken
"risknivå" som har utfärdats, istället för att behöva gå in på ytterligare en sida och försöka tolka den utfärdade
lavinrisken.
Snygg design första gången men lite väl segt sen
Lätt men omständigt
Vore bra om den gick att ladda ner som PDF på hemsidan
Över lag enkelt, vissa problem med vissa webbläsare där det inte gått att klicka på de olika områdena
Behövs fler skidområden dock
Den är dock jobbigare att navigera sig i genom mobilappen. För mycket skrollande, borde vara med flikar för
att förenkla navigeringen.
följer information på Facebook via Fjällsäkerhetsföreningen

Fråga 8 – Hur lätt är det att förstå förklaringarna (”Så läser du en lavinprognos”) till hur en lavinprognos
ska läsas?
Svarsvärden (5)






För mig som läst en hel del olika vill jag säga att er är lättast att hänga med i/på.
Har man inte grundläggande kännedom om laviner kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att förstå sig på
begreppen i prognosen.
Van sedan tidigare säsonger i Alperna
Med förkunskap är det fullt förståeligt.
Vad betyder storleken?

Fråga 9 – Hur lätt är det att förstå avsnittet om lavinfara (”Du styr över risken”)?
Svarsvärden (2)



Det läser jag inte
Första gången jag kollade under denna fliken var nyss men lätt överskådlig

Fråga 10 – Hur lätt är det att förstå innehållet i en lavinprognos?
Svarsvärden (5)






Med mångårig erfarenhet av att följa utländska lavinrapporter känns det ganska naturligt.
Lätt att förstå även om det egentligen är ganska komplext med olika snölager men jag tycker ni gjort ett bra
jobb med att enkelt förklara den aktuella problematiken.
Är utbildad Lavintekniker, hade fått skämmas om jag inte förstod
Nyttigt med beskrivningar om utvecklingen, dagsläget och observationer.
Det svåra är att läsa terrängen.

Fråga 12 – Vilka länders lavintjänster har du använt? (Flera val möjliga)
Öppna svar-Annat, nämligen: (11)












Spanien, Framför allt katalonien, Val d'Aran, finns en ni kan ta därifrån: http://lauegi.conselharan.org/
Japan
Japan
Island
Finland
Andorra
Japan
Japan
Japan
Tyskland
Japan

Fråga 13 – Hur bedömer du användarbarheten i de/dem lavintjänsterna jämfört med Naturvårdsverkets
lavinprognoser?
Svarsvärden (19)



Framförallt Kanada ligger en bra bit före Sverige när det kommer till lavinprognoser, med bra många fler och
mindre områden.
Norge bättre, Japan sämre





















I Kanada är det suveränt att användare kan rapportera in vad de har noterat, kopplat till snön/laviner, i
terrängen
Framför allt regobs i Norge som bidrar till att jag tycker varsom är bättre än svenska.. Sen är designen med
tydliga boxar på varsom lite mer lättläst än lavinprognoser.se man får känslan att det är ganska mycket
textmassa att ta till sig men grafiken med rubrikerna lavinproblem 1/2 underlättar. Hade också varit bra med
en historik över senaste 7-14 dagarnas bedömning i siffror likt varsom. Ifall man rest till nytt område men inte
följt med i prognoserna så mycket senaste tiden så är det bra att se historiken!
Eftersom att språket inte blir en begränsning
Generellt känns det som om ni skapar en prognos som fungerar för dem flesta. Inte allt för avancerat men
inte för lätt heller
Mer utförlig, utfärdat tidigare på morgonen
Det var för Salt Lake City, Utah specifikt.
Har endast att göra med områdestäckning
Behövs större prognoser på fler ställen dock.
Tycker våran är enklare att förstå än Varsom, men det e bra att kunna se vart profilerna är grävda tex. regobs
Varsom Norge med öppna Reg OBS en klass för sig
De har fler områden
Dom har hållit på lite längre. Deras lavinprognoserare är betydligt mer erfarna än era.
Mycket olika, Naturvårdsverket är mer lättläst och lättförstålig och därmed mer användbar enligt mig
För att jämföra med Schweiz så har de en väldigt mycket mer detaljerad prognos som tar hänsyn till de
geografiska förhållandena på ett bättre sätt.
Norska sidan är likavärdig med svenska lavinprognoserna men uppskattar att via vädertjänsten YR får man
en länk till rådande snöskredfara för det området om man söker på ett spefikt fjäll. Bra samarbete mellan
olika tjänster!
Schweiz hade mer svårtydd. Kanada och deras lavinhemsidor är i likvärdig nivå med Naturvårdsverkets.
länge sedan jag använde de i USA och Kanda, men generella intrycket av er sida är att den är väldigt
pedagogisk och bra språkligt. Inga tunga begerpp, ej för detaljerad. tydliga förklaringar och nyanser i
prognoserna

Fråga 14 – Har du berättat för någon eller några du känner om Naturvårdsverkets lavinprognoser?
Svarsvärden (4)





Försöker sprida det så mycket som möjligt till gäster/elever
På lavinkurser
Jag rekomederar rutinmässigt andra att ta del av informationen när jag ger råd om vistelse i fjällteräng!
Berättat för gäster i skidanläggningen om var dom kan söka information gällande terrängen utanför vårat
område.

Fråga 15 – Som användare av lavinprognoser är det möjligt att själv bidra med information genom att
skicka bilder till hashtaggen #lavinprognoser. Har du skickat in några bilder?
Svarsvärden (15)










Finns det på instagram också?
Visste inte om att den taggen fanns. Har dock vid ett flertal tillfällen meddelat lokala fjällräddare på plats där
vi upptäckt brister eller rena felaktigheter i prognosen för uppdatering (vilket då skett).
Känns lite för ostrukturerat. Norska RegObs (även om det är lite bökigt att använda) är en bättre riktning att
sträva mot.
Visste inte om att jag kunde göra det!
Visste inte om det. Ska genast kollas upp då det är en bra funktion.
Det hade jag tyvärr missat, ska börja göra det.
visste inte att möjligheten fanns, men bra att det finns!
Inte privat men nån i jobbet
Använd samma Reg OBS som i Norge








Visste inte om det men jag kommer att göra det!
Vore bra att ha en e-post att skicka till
Visste inte ens att denna möjlighet fans.
Visste ej om det.
Detta visste jag inte om, mycket bra dock! Borde kanske vara tydligare info då jag inte visste om detta.
har inte en sådan mobil:-)

Fråga 16 – Vilka övriga kommenterar har du kring användning och utveckling av lavinprognoser?
Svarsvärden (71)


























Äntligen. Ett stort kliv i rätt riktning för svensk fjällsäkerhet. Hoppas på fortsatta lavinprognoser och en
utveckling med fler områden kommande år.
Täck hela fjällkedjan! Eller i alla fall större delar av den, det är den viktigaste förbättringspunkten för mig i alla
fall!
Enkel och bra hemsida, för mycket info är inte pedagogiskt bra. Lite väl ofta står det att något i stil med "det
finns bra åkning/snö i flackare terräng" och det känns lite som att ni avråder från det mesta under 25 grader
så fort det blir måttlig. Jag förstår hur ni tänker men tror inte ni når fram till många på det sättet. Håll er till att
vara sakliga istället och skippa predikan i sista meningen. Väldigt många kommer garanterat åka 30-40gradig
lutning den dagen ändå, så fokusera då på att få fram vad dom ska undvika/tänka på i sina terrängval. Men
designen är enkel och pedagogisk, keep it simple.
Glidande loggan är irriterande
Möjlighet till pushnotiser kanske.
Kul att det kommit igång! Bra verktyg för att ta bättre beslut. Ser framemot att använda även nästa vinter. Se
övriga kommentarer på tidigare frågor.
Utöka områdena för vilka prognoser görs. Annars, fortsätt som nu. Weben funkar klockrent från alla enheter
och är mycket lättöverskådlig. Mycket bra jobbat!!
Jag skulle uppskatta en länksamling till läs mer om laviner. Allt från ren vetenskap om
snömolekylmetamorfos till "vägval for dummies".
Bra att de kommer till Sverige , inte en dag försent. Vad som också skulle vara bra är en utveckling av
statistiken med olycks/tillbudsrapporter, i vissa fall kompletterat med bilder/skisser på var, hur och när det
hänt och även en analys på varför. Tänker på den statistik som är tillgänglig hos både US och Kanadas
Avalange Centers där det finns mycket att ta till sig för alla sorters utövare av friluftsaktiviter på fjället och
högalpin terräng
1- Själva webbsidan är ganska trög, det tar av obegriplig anledning ett tiotal sekunder att öppna infon. 2upplys gärna företaget skistar om att ni finns, så kan de bara kopiera infon eller länka till sidan istället för att
de som nu har dels gammal information, eller ännu värre, glädjekalkyl. Under vintern har skistar mycket ofta
haft ett snäpp "snällare" bedömning av lavinfaran än lavinprognoser...
Ett otroligt viktigt verktyg før mig som vistas en hel del I denna terræng, och jag kunde inte ønska mig mer.
vælutformade lavinprognoser! kanske møjligt att få in mer væderhistorik I prognoserna, men det gør ni redan
delvis nær ni næmner gamla svaga lager etc.
Fler platser! Framförallt på platser som är högt trafikerade gällande snöskoterturism (friåkning). Runt
skidanläggningar finns det ju till viss del redan på plats (även om detta initiativ har "breddat" prognoserna
runt varje område, vilket är bra!). Skulle främst vilja se något i nordvästra Jämtlandsfjällen samt sydvästra
Västerbotten för att kunna bilda sig någon form av uppfattning (Jorm/Blåsjön, Kittelfjäll, Saxnäs etc.)
Fortsätt! Svinbra med prognoserna
Bra initiativ, det behövs och jag tycker det är bra att man talar klarspråk men även utbildar genom samma
forum. Att öka kunskapen i Sverige är ett måste och lavinprognoser är ett grymt bra första steg. Snyggt
jobbat!
Jag saknar lavinprognoser för Arjeplogs-, Jokkmokks- eller Gällivarefjällen.
Fortsätt på samma sätt. Sidan ger ett proffsigt intryck.
Grymt bra utveckling!
Lägg skattepengarna på något vettigare ex leder
Även om lavinprognoserna var tydliga och lätta att förstå hade jag svårigheter att applicera informationen på
den verkliga terrängen eftersom jag saknar lokalkännedom och kunskap om vilka backar som lutar 25 till 45
grader. Nu försökte vi undvika brantare backar, men det kändes ändå lite osäkert. Jag är också lite brydd


































(och smått oroad) över den stugvärd som sa åt oss att det inte var någon lavinrisk alls när lavinprognoser.se
visade betydande risk i nordliga backar. Får stf:s stugvärdar någon utbildning i lavinrisker? För många är de
den yttersta källan för information.
En app är ett måste
Mycket bra, hoppas att fler områden läggs till.
Ännu tydligare översikt bakåt i tiden, gällande väder- och snöförhållanden och lavinförekomst vore önskvärt.
Snöinformation som i norska tjänsten http://senorge.no och lavinobservationer som i RegObs är bra exempel.
Väldigt välgjord tjänst; stor eloge! Det hade varit fantastiskt om ni tog fram en app, även om det fungerar bra
nu att ha en symbol på hemskärmen (iPhone), som tar en till sajten.
Skulle va kul om man kunde få fler system och ett bredare område
Förstår att det är första året med tjänsten, men skulle vilja ha fler orter/områden som finns med. Ha fler
filmer om vad som egentligen händer m.m. utveckla utbildnigen helt enkelt
Behöver vara mer specifikt. Åre/storulvån är ett för stort område för att ha samma prognoser.
Jag skulle vilja ha fler huvudområden. Det är väldigt långa avstånd mellan åre, hemavan och riksgränsen där
förhållanden kan variera mkt
Mycket bra hemsida, äntligen! Bör utvecklas med prognoser från fler ställen. Västra Härjedalen, Helags,
Funäsfjällen.
Tycker det är otroligt bra att det tillkommer prognoser för de svenska fjällen utanför skidanläggningarna.
Tror att ni står inför en utmaning när det gäller att få gemene man att förstå och inte underskatta lavinfaran.
De allra flesta tror nog att en trea på lavinskalan är relativt ofarligt.
Jättebra att det har startats
Utöka området.
Lättläslig grafik är a och o
Tycker att det är super att det finns och det känns tryggt att jag har ett extra hjälpmedel för bedömning om
jag ska bege mig ut i lavinträng.
Det borde vara tydligare med vilken del inom det valda området infon gäller
Fortsätt jobba på med lavinprognoserna. Otroligt bra initiativ, det var på tiden.
Sjukt bra jobbat! Hoppas att denna succé kan fortsätta många år framöver!
Kanske göra en app av det för mobilen! Göra en prognos även Sälen/Grövelsjön området...
Jag tycker att det är fantastiskt bra verktyg för oss som är helg- och semestergäster i fjällen. Vi har sällan
möjlighet att följa vädermönster över längre perioder på plats vilket ju är ganska viktigt för att lättare göra
korrekta bedömningar så keep up the good work :) En sak jag funderar på är om denna app också sprids
inom skoter-communityn i sverige då jag upplever att kunskapen kring, eller intresset för lavinprognoser inte
är lika utbrett...möjligen...
Mycket bra tjänst
är superglad över att ni startat denna tjänst! hjälper mig och andra att färdas säkrare, eller med mer kunskap
i lavinteräng. tänkte bara på första frågan, "är du man eller kvinna", jag åker skidor ibland med en person
som är transperson, föddes som kvinna men deffinerar sig nu varken som man eller kvinna. så en sån fråga
skulle kunna formuleras "man, kvinna, annat" som många andra undersökningar har, så känner sig alla
inkluderade och glada!
Kände ej till att man kunde skicka bilder. Vore bra att utveckla användar-community med kommentarer/bilder
kopplat till prognoserna. Annars mycket användbar och lärorik sida! Högt uppskattad. Önskar ev mer av de
beskrivningar som patrullerna ibland bjuder på med deras kunskap om laviner och snölagren som är. Tips att
tänka på vid skidåkning på just dessa lager och förhållanden hade gärna fått finnas med mer utvecklat i
prognoserna.
Kanonbra, helt ovärderlig information, en mycket stor hjälp vid vistelse i lavinterräng! Mina förhoppningar är
att systemet kommer att utökas med ytterligare områden i framtiden.
Vad kostar hela kalaset?? Fokus på Skredproblem är bra.
Bra jobbat. Första året.
Jättebra att det finns ett prognossystem i Sverige nu. Vi får hoppas att projektet utökas och utvecklas de
kommande åren.
En oerhört bra tjänst att ha i början av dagen för att kunna välja "rätt" åk.
Områdena. Det känns inte professionellt att ha Storulvån & bydalen i samma område. Det skiljer alldeles för
mtcket variationer. Sylarna kan ju få 50-70 cm med västliga riktingar medans Bydalen har torka som alltid får
med syd och sydöstliga riktningar. Åre har ju dessutom ett eget klimat. Plus Ottsjöfjällens har nästan alltid
sockersnökänslan. Å Anaris ökenklimat. Ska man ha detta måste man ha lite seriösare områdesindelning för





























att åtminstone ha lite trovärdighet. Samma sak i norr: ha Abisko och Riksgräsnen i samma område känns
sådär. Men jag förstår att det är svårt att göra det så bra. Har det till exempel gjort seriösa kollar i
Ljungdalen/Storådörrsfjällen i vinter? Det ingår ju i Storulvån-Åre-Bydals området enligt kartbilden.
Saknar prognoser för Sveriges högsta bergskedja, Kebnekaise.
varsom.no är verkligen bra
Jättebra sida! Skulle önska prognos över mindre områden. Kan vara stor skillnad mellan tex. Abisko och
Riksgränsen. Och naturligtvis täckning över hela svenska fjällen :)
Bra jobbat!
Bra initiativ som förhoppningsvis kommer att utvecklas
Fler områden och mer specifikt per område, ( det är långt mellan storulvån och bydalen och snöförhållandena
kan skilja jättemycket)
Använt I mobilen och där uppdateras inte sidan varje gang man går in utan, måste göra om sökningen för att
få senaste info. Känns lite omstädigt och krånligt
Det är en mycket bra resurs som hjälper mig både proffetionellt och privat!
Hoppas projektet fortsätter med stöd från Naturvårdsverket. Hjälper oss i skidanläggningarna att ha något att
hänvisa gäster till och inte bara ge dom en spekulation, då vi mest lägger fokus på våran egen
lavinproblematik.
Hoppas på fler områden nästa vinter.
För att vara en första version tycker jag den är mycket bra!
Keep going. Bra stöd för planering av aktiviteter i lavin områden
Det är bra att det kommer bilder och text via Facebook. Vi tipsar våra på Enaforsholm Fjällgård om era
uppdateringar.
Ett potentiellt problem som jag ser det är att prognoserna kanske är lite väl försiktiga/avskräckande ibland.
Nästan oavsett lavinfara står det alltid "var väldigt försiktig i lavinterräng" eller "det finns ett dolt svagt lager
som kan utlösas när som helst" eller liknande. Risken med att alltid uppmana folk att vara försiktiga och
varna folk är att man börjar ta prognosen med en nypa salt. Följer man råden slaviskt kan man aldrig åka
någonstans men folk vill åka skidor och den bästa åkningen är oftast i lavinterräng. Förstår att det inte får bli
fel och kommer själv inte på någon bra lösning på detta, men det är en tanke som dykt upp.
Jag önskar prognoser för västra Härjedalen, främst Funäsdalen/Tänndalen.
Otroligt synd att den slutar innan säsongens slut i Riksgränsen.
Bra och helt nödvändig tjänst, som bör byggas ut. I första hand behöver Kittelfjäll inkluderas - där rör sig
många i lavinterräng och dessutom för första gången.
Avslutades tidigt. Borde göra prognoser iaf maj ut
Gött mos!
Mycket bra att prognoserna är igång (även om det inte är färdigt)! Bredda områdena till åtminstone
Arjeplogsfjällen (välbesökta områden).
Vad tokigt att ni slutad med prognos för Riksgränsen. Det är ju nu om något man vill ha det. Det gick från
"betydand" och "sannolikt" med stora laviner till att sluta rapporteringen. Lagom till långhelg och mycket folk
uppe för att åka skidor. Urdumt.
Förläng säsongen så den stämmer med aktiv säsong. Fler/oftare uppdateringar. Mer detaljerade prognoser
framförallt för liftnära områden.
Hoppas att dessa otroligt bra prognoser även kommer finnas i fortsättningen. Vore väldigt bra om fler
områden tillkom dessutom!
Lite tidigt att sluta med prognoserna i början av maj då toppturssäsongen är längre än så. En helt annan sak.
Under påsken i Bydalen satt det skylt i liften om att lavinfaran var "2 - Liten" på gul skylt. Samtidigt så var
faran betydande enligt lavinprognoser.se. Att bydalen inte har en ny skylt "2 - Måttlig" må ju vara en sak men
varför olika risk? Gör de en lokal bedömning som trumfar över lavinprognoser.se? Eller är det kanske inte alls
tänkt att faran som bedöms på lavinprognioser.se skall skyltas i liftar inom bedömt område? Kändes hur som
helst förvirrande.
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Medieanalys lavinprognoser, 2015/2016
Denna medieanalys bygger på medieträffar efter sökningar på ”lavinprognos”, ”lavinprognoser”, ”lavinprognoser.se”, ”Per-Olov Wikberg” och
”Petter Palmgren”. Underlaget har hämtats ur Os och Rs mediedatabaser. I
flera av träffarna förekommer flera av sökorden, dvs. lavinprognoser nämns
tillsammans med Naturvårdsverket och/eller en eller flera talespersoner.
I några av fjällområdets regionalmedia, däribland Östersunds-Posten, finns
en daglig kolumn som heter ”Medan du sov”. Där rapporteras den senaste
lavinprognosen för området. Dessa klipp har inte tagits med i sammanställningen eftersom det är stående inslag. Tas de med ökar antalet träffar med
ytterligare några hundra. Det bör dock påpekas att det är mycket positivt att
lavinprognoser.se har fått denna plattform för kontinuerlig information via
dessa kolumner.
Åtskilliga nyheter och aktuella lavininformation har även spridits genom
sociala medier som Facebook och Twitter. Dessa har inte heller räknats in i
sammanställningen.
Under säsongen 2015/2016 har Naturvårdsverket skickat ut två pressmeddelanden och tre miljötips om lavinprognostjänsten. En webbnyhet har publicerats på www.naturvardsverket.se.

Figur 1: Genomslag i tre av sökorden.
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Sammanfattning
Det mediala intresset för lavinprognoserna har varit mycket stort och lavinprognosernas första vinter måste betecknas som en stor framgång medialt.
Under perioden november 2015 till mars 2016 har sammanlagt 436 medieklipp1 (tryckta artiklar, webb-, radio- och TV-inslag) registrerats. I 367 av
klippen nämns Naturvårdsverket. I 42 procent, eller 183 artiklar, förekommer Naturvårdsverket som huvudaktör. En mycket hög notering.
I 286 klipp refereras lavinprognoserna som en egen aktör, ett tecken på att
lavinprognoserna snabbt har etablerat sig som en naturlig och trovärdig
källa för lavininformation. I drygt hälften (66 procent) av klippen nämns
hela namnet, dvs. ”lavinprognoser.se” vilket får betecknas som en mycket
hög andel.
Media började också skriva om lavinprognosprogrammet redan under hösten 2015 trots att lavinprognoserna inte lanserades förrän 15 januari 2016.
Talespersoner och bilder

Företrädare för Naturvårdsverket förekommer i 158 artiklar. Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket, är den talesperson som oftast förekommer. I 149
klipp är han intervjuad, citerad eller nämnd. Uttalandena bidrar kraftigt till
att öka Naturvårdsverkets synlighet och att sprida viktiga budskap. Per-Olov
Wikberg är den flitigast förekommande talespersonen i all publicitet om
lavinprognoser.
Bilder är vanligt förekommande i publiciteten. I 247 inslag eller 57 procent
finns bilder. Bildförekomst ökar publicitetens läsvärde och läsarnas förmåga
att ta till sig innehållet. I 21 inslag finns bild på företrädare från Naturvårdsverket. Bild på talesperson från Naturvårdsverket ökar kraftigt myndighetens synlighet.
Bara positiv eller neutral publicitet

35 procent av medieinslagen är positivt vinklade, en mycket hög notering.
Ett inslag har bedömts som positivt när lavinprognostjänsten har beskrivits
som något som länge saknats, och som kan öka säkerheten, nu är på plats.
Resterande inslag, 65 procent, har bedömts som neutrala. Inget inslag har
bedömts som negativt. Att bedömas som negativ skulle till exempel kunna
vara om lavinprognosen har ifrågasatts när det gäller tillförlitlighet eller
nytta eller att den skulle var svår att läsa eller förstå.

1

Se Excel-bilaga med samtliga klipp.
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Publiciteten är i hög grad proaktiv

Medieinslagen har en mycket hög grad av proaktivitet. Sammanlagt är det
316 artiklar, 72 procent av inslagen, som direkt kan härledas till personliga
kontakter, pressmeddelanden och medietips från Naturvårdsverket. Därutöver finns det många som kan antas göra det.
Den proaktiva publiciteten när det gäller pressmeddelandena har i mångt
och mycket ett identiskt innehåll, inklusive citat. En effekt av detta är dels
att publiciteten innehåller en hög grad av talespersoner och dels att budskapen i Naturvårdsverkets kommunikation har slagit igenom i hög grad.
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Publicitet över tid
Publiciteten över tid följer naturligt högsäsongen i fjällen. Den 15 januari lanserades lavinprognostjänsten och denna händelse tillsammans med ett pressmeddelande
bidrog till en pik i publicitet i januari. Att publiciteten varit fortsatt hög efter det
kan ses som ett resultat av ytterligare kommunikationsinsatser från Naturvårdsverket och att kännedomen om prognostjänsten snabbt blivit hög. Det går också att
utläsa av medieinslagen att tjänsten fått en hög acceptens och trovärdighet hos
olika fjällaktörer. I diverse inslag om till exempel fjällsäkerhet och lavinhändelser
2
hänvisar olika aktörer till lavinprognoserna . Inslag av det lite mer kuriosa slaget är
när jobbet som lavinprognosskribent beskrivs i artiklar i Metro som handlar om
”jobb du inte visste fanns”3.
Media skrev också om lavinprognostjänsten redan innan lanseringen. Dessa inslag
är ett resultat av personliga mediakontakter från Naturvårdsverket4.

Figur 2: Publicitet över tid.

2

3

4

Några exempel:
http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/lavinprognoserna-gar-att-lita-pa-9863716.aspx
http://www.ltz.se/allmant/jamtland/kronika-det-tar-tid-att-bli-fjallvan
http://www.dalademokraten.se/dalarna/malung-salen/pojke-meddragen-i-snoskred-i-tandadalen
http://www.op.se/jamtland/are/sa-kor-du-sakert-pa-fjallet-barnen-ska-sitta-bakom-dig-pa-skotern
Metro, Göteborg, 2016-02-04, Metro, Skåne, 2016-02-04, Metro, Stockholm, 2016-02-04
och Metrojobb.se, 2016-02-05,

Tre exempel:
”Så ska prognoserna över laviner i Jämtland göras”, Länstidningen i Östersund, 2015-11-16
”Lavinprognoser från Östersund snart igång”, Sveriges Radio Jämtland, 2015-12-09
”Nu införs dagliga lavinprognoser”, Sveriges Radio, 2016-01-01,
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Aktörsroll

Figur 3: Aktörsroll.

Naturvårdsverket är omnämnd i 85 procent av artiklarna och förekommer
som huvudaktör i 42 procent. Jämfört med Naturvårdsverket som helhet,
som under 2015 hade en andel på 31 procent, ger insatsen en hög exponering. Som huvudaktör dominerar Naturvårdsverket innehållet helt eller till
största delen i 183 artiklar. I publiciteten som Naturvårdsverket är omnämnd
i är det i huvudsak lavinprognostjänsten och vad prognosen visar som har
största fokus och Naturvårdsverket nämns som den som står bakom lavinprognoserna. I den publicitet som Naturvårdsverket inte nämns i är det lavinprognoser och/eller lavinprognoser.se som beskrivs.

Bild 1: Exempel på ett typiskt inslag i vilken Naturvårdsverket är omnämnd.
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Talespersoner, Naturvårdsverket
Företrädare för Naturvårdsverket förekommer i 158 artiklar. Detta innebär
att företrädare för myndigheten antingen är intervjuad eller citerad i 86 procent av den publicitet som Naturvårdsverket är huvudaktör i. Citaten är i
stor utsträckning hämtade från Naturvårdsverkets pressmeddelanden eller
miljötips. Uttalandena bidrar kraftigt till att öka Naturvårdsverkets synlighet
och att sprida viktiga budskap. Per-Olov Wikberg är den flitigast förekommande talespersonen från Naturvårdsverket.

Figur 4: Företrädare från Naturvårdsverket i publiciteten.
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Andra aktörer
SMHI och Fjällsäkerhetsrådet är de aktörer som efter Naturvårdsverket
nämns eller citeras i publiciteten. Andra aktörer och personer är ofta personer från organisationer som ingår i Fjällsäkerhetsrådet eller som representerar företag som Naturvårdsverket använt som konsulter för att arbeta med
bl.a. observationer inom lavinprognosprogrammet.

Figur 5: Andra företrädare i publiciteten.
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Bildförekomst
Bilder är vanligt förekommande i publiciteten. I 247 inslag eller 57 procent
finns bilder. Ett resultat som visar på att redaktionerna visat starkt intresse
för att ge nyheterna stort utrymme.
Vanligast är en miljöbild från fjällen eller pisten. Förutom den bild som
heter ”Skidåkare” i figuren så är i stort sett samtliga av de andra bilderna
initiativ från media i samband med intervju. Bildförekomst ökar publicitetens läsvärde och läsarnas förmåga att ta till sig innehållet. Bild på person
ökar myndighetens eller aktörens synlighet kraftigt.

Figur 6: Bildförekomst i publiciteten.
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Medievinkling – hur bemöts lavinprognostjänsten?

Figur 7: Medievinkling.

35 procent av medieinslagen är positivt vinklade, en mycket hög notering.
Ett inslag har bedömts som positivt när lavinprognostjänsten har beskrivits
som något som länge saknats och som kan öka säkerheten, nu är på plats.
Exempel på bedömningsgrunder är formuleringar och ord som dessa:
”Ny lavinprognos välkomnas bland skidanläggningar”
”Ny lavinprognos ska rädda liv”
”Efterlängtat…”
”Julklapp i efterskott…”
”Var 4:e olycka är möjlig att förebygga med hjälp av lavinprognoser…”.
”Lavinprognoserna går att lita på”
”Lavinprognos ger säkrare sportlov”
”Lavinprognoser ska öka fjällsäkerheten”
”I dag lanserar Naturvårdsverket en tjänst som kommer att vara till stor
nytta för de skoteråkare som rör sig i den svenska fjällvärlden.”
Resterande inslag, 65 procent, har bedömts som neutrala. Inget inslag har
bedömts som negativt. Att bedömas som negativ skulle till exempel kunna
vara om lavinprognosen ifrågasatts när det gäller tillförlitlighet eller nytta
eller att den skulle var svår att läsa eller förstå.

NATURVÅRDSVERKET

Bild 2: Exempel på artikel som har bedömts som positiv.
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Budskap

Figur 9: Budskap.

Fem huvudbudskap finns i kommunikationsplanen för den nya lavinprognostjänsten, för säsongen 2015/2016. Att ”Lavinprognoser är angelägna” är det budskap som återfinns i flest medieinslag. Det är också
detta budskap som framförallt finns i de pressmeddelanden från Naturvårdsverket som utgjort basen för kommunikationen.
1. Lavinprognoser är angelägna – två till tre svenskar omkommer varje år i
lavinolyckor, utomlands och i Sverige. Målsättningen är att prognoserna
ska bidra till att minska olyckstalen.

2. Viktiga beslutsunderlag – lavinprognoser ska ses som ett beslutsunderlag för säkrare vägval. Prognoserna förhindrar inte laviner,
men de kan bidra till klokare beslut.
3. Sofistikerad information – lavinprognoserna bygger på vetenskaplig grund, internationell vedertagen metodik samt lång praktisk erfarenhet från många bergsländer.
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4. Information i flera delar – lavinprognoser berättar om hur den generella lavinfaran kommer att utvecklas i ett geografiskt område de
kommande dagarna. Därefter beskrivs vad lavinfaran beror på (vilken typ av terräng, vilka väderstreck, sannolikhet och förväntad storlek på laviner) samt särskilt viktiga råd för säker färd.
5. Lavinfara förändras snabbt – en sluttning som ena dagen kan vara

stabil och säker kan nästa dag utgöra en livsfara på grund av nederbörd, vind och temperaturförändringar. En aktuell lavinprognos utgör ett viktigt kunskapsunderlag för säkra vägval.
De budskap som fått störst genomslag är dock inte något av de fem huvudbudskapen från kommunikationsplanen, utan två andra budskap. Budskapen
är emellertid planerade, ett resultat av Naturvårdsverkets kommunikation.
De är återigen ett resultat av hög proaktivitet:
•

•

För vilka områden som lavinprognoserna görs, nämligen Jämtland (Åre, Storulvån och Bydalen), Västerbotten (norr och söder om
Hemavan) samt Norrbotten (Abisko, Björkliden och Riksgränsen).
Detta är områden där många människor bedriver ett aktivt friluftsliv
i brant terräng, på skidor och snöskoter.
Att lavinprognostjänsten stegvis ska byggas ut och täcka fler områden är också ett ofta återkommande budskap.

Att endast ett av huvudbudskapen från kommunikationsplanen fått genomslag beror förmodligen dels på att dessa inte lyfts fram i så stor utsträckning
i Naturvårdsverkets kommunikation och dels på budskapens grad av angelägenhet för media. I de fall de har lyfts fram har det framförallt varit i långa
TV-inslag i fält, av utbildande karaktär. Flera inslag av det slaget finns, i
vilka man mer ingående visar och berättar om hur det går till att göra en
lavinprognos.
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Proaktivt
Under säsongen 2015/2016 har Naturvårdsverket skickat ut två pressmeddelanden och tre miljötips om lavinprognostjänsten. En webbnyhet på
www.naturvardsverket.se har publicerats.
Medieinslagen har en mycket hög grad av proaktivitet. Sammanlagt är det
316 artiklar, 72 procent av inslagen, som direkt kan härledas till dessa insatser. Därutöver finns det många som kan antas göra det. Den proaktiva publicitetens när det gäller pressmeddelandena har ett stort likalydande innehåll,
inklusive citat (se ovan under talespersoner).
De tre miljötips som skickats ut har uteslutande handlat om att uppmärksamma fara för lavin. Miljötipsen har resulterat i direkt citering av miljötipset eller citering av den prognos som gått att läsa på lavinprognoser.se.
Personliga kontakter med media har också tagits och dessa har framförallt
resulterat i flera TV-inslag. Bland annat ett långt inslag i Gomorron Sverige
i SVT i vilket Per-Olov Wikberg medverkade5.

Figur 10: Proaktivitet.

5

Tre exempel:
http://www.svtplay.se/klipp/6905143/laviner
http://www.svtplay.se/klipp/6011265/muohtamahttu-lea-deatalas-riddovaruhus-dieduide
http://www.svtplay.se/klipp/6697731/har-lar-de-sig-om-laviner-och-skidsakerhet
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Medietyp
Tre fjärdedelar av publiciteten förekommer i lokalpress. Trots betydligt
lägre andel får ändå genomslaget i riksmedier ses som relativt högt. Sett till
genomslag räknat på räckvidd, summan av alla presumtiva läsare/tittare/lyssnare, är förhållandet mellan lokal- och rikspress nästan utjämnat.

Figur 11: Medietyp.

Främsta källorna och geografisk spridning
Publiciteten i Norrlandslänens press dominerar men den geografiska spridningen på publiciteten får ändå ses som god.
De främsta källorna återfinns i fyra norrlandslän (figur 12 och 13):
-

Östersunds-Posten, Länstidningen Östersund, SVT Nyheter Jämtland
och Sveriges Radio Jämtland (Jämtland),
Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, PiteåTidningen och SVT Nyheter Norrbotten (Norrbotten),
Västerbottens-Kuriren (Västerbotten) samt
Sundsvalls Tidning (Västernorrland).

Den höga publiciteten i dessa län är naturlig. Lavinprognoserna har för säsongen 2016 gjorts för områden i tre av länen: Jämtland (Åre, Storulvån och
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Bydalen), Västerbotten (norr och söder om Hemavan) samt Norrbotten (Abisko, Björkliden och Riksgränsen). Dessutom produceras lavinprognoserna i
Östersund.
Sydsvenskan tillsammans med Helsingborgs Dagblad ger tidningstäta Skånemedia en relativt hög notering, högre än Dalarna som annars är ett stort
och frekvent skid-län.
Jönköping län får som vanligt en låt notering på grund av relativt få papperstidningar och låg digital medieutveckling, dvs. få tidningar som förekommer online.

Figur 12: Främsta källorna – 20 i topp.
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Figur 13: Geografisk spridning länsvis.
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I syfte att förebygga lavinolyckor har Naturvårdsverket haft i uppdrag att påbörja en etablering av ett
lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan.
Regeringsuppdraget redovisades 25 08 2016.
Naturvårdsverket har som huvudman för lavinprognoserna ansvarat för administration, planering
och styrning av lavinprognostjänsten. Naturvårdsverkets bedömning är att prognoserna har kännetecknats
av en god kvalité och att det bakomliggande arbetet
präglats av en god resurseffektivitet och fackmässigt
väl utfört arbete av de prognosskribenter, områdesansvariga, meteorologer och fältpersonal som bidragit
till prognoserna. I den fortsatta etableringen avser
Naturvårdsverket att succesivt bygga ut antalet områden för att nå en tillräcklig täckning. Det innebär att
ytterligare 5 till 6 prognosområden kan tillkomma i en
fortsatt etableringsfas.
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