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SVELAV- Gemensam grund för svenska lavinutbildningar



Sedan 1990 har SLAO ( Sveriges Liftanläggningars Organisation)  varit huvudman för svenska 
lavinutbildningar.  Försvarsmakten och Polisen mfl. har därtill haft egna varianter på 
utbildningar. 

Varje examineras ca 600 deltagare på svenska lavinutbildningar varav ca 300 personer på  
de längre utbildningarna(> 3 dgr)

2013 arrangerades  en nationell lavinkongress där Naturvårdsverket fick branschens samlade 
aktörers 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. 

Bakgrund



SLAO:s händelseanalyser av tre större lavinolyckor 2012-2014 

1. Hamrafjälllet, 6 februari 2012- en död, en skadad
2. Åre, 8 mars 2013 - en död
3. Riksgränsen, 16 mars 2014 - ingen skadad/död

Rekommendationer till SLAO/Fjällräddningen

1. Förbättrad samverkan mellan olika räddningsorganisationer

2. Förbättra utbildning och vidareutbildning av skidpatrullör̈er och fjällräddare avseende
a) Ledning av lavinräddningsinsats, framför allt bedömning av säkerhet, hantering av folkmassor samt 
förmåga till verkan över lång tid, b) Förbättra lavinräddningstekniker, speciellt triangelgrävning (V-grävning
c) Lavinmedicin, speciellt 1:a hjälpen och friläggande av lavinoffer 

Bakgrund



Etablering av en svensk nationell lavinprognostjänst

* Den svenska nationella lavinprognostjänsten etableras 15 januari 2016

* Svelav:s utbildningar anpassas till att kunna relatera till den
svenska lavinprognostjänstens information

* Lavinprognostjänstens kompetensbehov kommer att täckas av Svelav:s
professionella utbildningar 



ATES- Terängklassning nu genomförd i 15 fjällområden i Sverige



Utgångspunkter för Svelav

* Naturvårdsverket är huvudman för Svelav, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret 
för utbildningsystemet. 

* Svelav:s instruktörer kan arbeta för olika myndigheter, organisationer, företag eller verka i privat regi. Det 
gemensamma utbildningsystemet säkerställer att olika aktörer kan samverka i lavinsäkerhetsarbetet.

* Genom att ansluta sig till Svelav:s utbildningssystem ska instruktören kunna försäkra sig om att innehållet är 
uppdaterat och i linje med inhemsk och internationell kunskapsutveckling inom lavinområdet. 

* För att säkerställa detta har Svelav en viktig uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning. Utveckling och 
kvalitetssäkring av utbildningarna ska också ske genom årliga avstämningar med branschens aktörer och aktiva 
instruktörer. Hänsyn ska även tas till deltagarnas utbildningsutvärderingar.



* För att säkerställa en jämn kvalitet vid genomförandet oberoende av instruktör ska utbildningarna ha en 
tydlig målbeskrivning på vad deltagarna förväntas kunna efter slutförd utbildning och en tydlig 
utbildningsmanual.

* För att kvalitetssäkra utvecklingen av utbildningarna kommer de, liksom tidigare under SLAO, att ha en 
nära relation till det Kanadensiska utbildningssystemet. I de fall det är nödvändigt ska utbildningarna 
anpassas till svenska förhållanden.

* SLAO:s lavinutbildningar var generellt uppskattade av både instruktörer och deltagare. En övergång till 
SVELAV kommer inte att innebära stora förändringar utan bygga på de tidigare utbildningarna med smärre 
justeringar.

Utgångspunkter för SVELAV



SVELAV använder ramverket European Qualification Framework 1(EQF) som utgångspunkt för att beskriva 
kunskapsmål och förväntningar på deltagarna efter avslutad utbildning. Det är framtaget av EU-kommissionen med 
syfte att underlätta för EU-medborgarna att jämföra olika kvalifikationer. 

I förhållande till de ämnen som hanteras på utbildningarna, riskhantering och lavinkunskap, är utbildningarna korta. 

För att fullt ut tillgodogöra sig utbildningarna är det därför en förutsättning deltagarna skaffar sig erfarenheter och 
kunskaper även utanför utbildningsystemet.

Ramverk för utbildningarna



SVELAV:s utbildningar har som målsättning att

* bidra till samhällsnyttan genom att med kunskap bidra till att förebygga lavinolyckor i Sverige eller med 
svenskar inblandade i olyckor i andra länder. Utbildningarna ska även säkerställa bästa praxis vid såväl 
oorganiserad som organiserad lavinräddning.

* ersätta SLAO:s lavinutbildningar som svensk branschstandard. Även utbildningar som arrangerats av 
andra aktörer bör om möjligt integreras och anpassas inom samma ramar.

* spegla efterfrågan och erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar till både yrkesverksamma och allmänheten.

* vila på vetenskaplig grund, baseras på aktuell kunskap och relevant forskning inom lavinkunskap och 
riskkommunikation. De ska vara kompatibla med internationell praxis.

Övergripande mål



Utbildningsstruktur

SVELAV:s utbildningar har tre utbildningsgrenar; 

a) Friåkningsutbildningar, utbildningar som i första hand 
vänder sig till allmänheten, b) Pro-utbildningar riktade mot 
yrke/bedömning, samt c) Lavinräddningsutbildningar.



För alla instruktörer gäller att de ska genomgå en instruktörsutbildning. Det är olika behörigheter för att 
vara instruktör för de olika utbildningarna. De är beskrivna under respektive utbildning, men 
grundprincipen är att man kan erhålla instruktörsstatus på utbildningsnivån under den egna 
utbildningen. 

Instruktörerna ska personligen medverka på ett centralt instruktörsseminarium minst vartannat år för att 
behålla sin instruktörsstatus, alternativt delta på delar av en instruktörsutbildning.

Instruktörer



Antagningar till SVELAV:s utbildningar sköts av behörig instruktör. Det är instruktörens ansvar att se till att 
deltagarna uppfyller förkunskapskraven och att utbildningsmålen uppfylls.

Undantagen är antagningarna till instruktörsutbildningarna och till SVELAV Pro 3

Till instruktörsutbildningarna sköter SVELAV antagningarna 

SVELAV Pro 3 – utbildningen är en CAA-utbildning, (Canadian Avalanche Association) och CAA ansvarar för 
antagningarna

De professionella utbildningarna innehåller en examination, men inte de allmänna utbildningarna

Antagning och examinationer



Liksom SLAO tidigare gjorde har SVELAV valt att fortsätta relatera utbildningssystemet till det Kanadensiska. I 
Kanada arrangeras av yrkesutbildningar av Canadian Avalanche Association och utbildningar för allmänheten av 
Avalanche Canada. 

För SVELAV är det endast aktuellt att validera yrkesutbildningar. En godkänd CAA utbildning kommer att
valideras som en godkänd SVELAV-utbildning på motsvarande nivå. (I praktiken innebär det
att en CAA ITP Level 1-utbildning likställs med en SVELAV Pro 2-utbildning).

Valideringar av internationella utbildningar



- Finns ingen gemensam utbildningsmodell inom Europa

- Kanada sätter friluftslivets behov och förutsättningar i fokus för sina utbildningar vilket passar oss 
väl

- Kanadas utbildningar har en inbyggd kvalitetssäkring, har en god kontinuitet och långsiktighet och 
är en del av ett numera globalt användarnätverk

- Kanadensiska utbildningar har införts eller är på väg att införas som nationell standard i Nya 
Zeeland , Japan, Island samt Sverige. Finland överväger att göra det.  

Varför relatera till Kanada?



Utbildningsutbudet som vänder sig till friluftsutövare i fjällen består av två egentliga utbildningar. Fokus är 
att lära ut metoder för att hantera den egna säkerheten, framförallt med hjälp av fasta regler, officiell 
lavininformation och beslutsstöd. 

SVELAV Intro
Tid: ca 2 timmar

SVELAV – Friåkning 1
Tid: 2 dagar eller 16 timmar

Friåkningsutbildningar

SVELAV – Friåkning 2

Tid 4 dagar eller  32 timmar



SVELAV – Pro 1
Tid: 24 timmar

Förkunskapskrav: Inga

Övergripande utbildningsmål
Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller 
med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna 
identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna 
använda riskreducerande åtgärder.

De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning 
och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.

Professionella utbildningar riktade mot yrkesverksamma eller motsvarande



SVELAV Pro 2 (Lavintekniker) Lägsta krav för arbete i lavinprognostjänsten

Tid: 7 dagar eller 50 timmar

Förkunskap: SVELAV Pro 1, SLAO 1 eller efter godkänd validering av annan kurs.

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 2 utbildning ska deltagarna vara förberedda för självständigt yrkesmässigt arbete i lavinterräng. De ska 
kunna vidta riskreducerande åtgärder även under försvårande omständigheter. De ska självständigt kunna samla och 
tolka information om lavinfara och kunna värdera risker för laviner och bedöma lavinfara. De ska fackmässigt kunna
vidareförmedla och diskutera informationen med andra. Under ledning eller med hjälp av arbetsrutiner ska de kunna ta 
ett visst ansvar även för andras säkerhet. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning även under 
försvårande omständigheter, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en
organiserad räddning.

Professionella utbildningar riktade mot yrkesverksamma eller motsvarande



Tid: Handledd utbildningstid är 14 dagar uppdelade på tre moduler inkl. examen. (Därutöver självstudier)

Utbildningen hålls av instruktörer från CAA. Naturvårdsverkets arrangerar Modul 1 och 2 under V. 5 och 6 i 
Narvik/Riksgränsen. Kunskapskrav: SVELAV Pro 2 eller motsvarande (SLAO Lavin 2, CAA Level 1) samt relevant och 
dokumenterad arbetslivserfarenhet på 100 dagar. Utbildningarna hålls på engelska och  utbildningslitteraturen är 
engelskspråkig.

Övergripande utbildningsmål
SVELAV 3 arrangeras av Canadian Avalanche Association, CAA. Efter utbildningen förväntas deltagarna kunna ta ansvar 
både för egen och andras säkerhet i lavinterräng. CAA:s beskrivning av utbildningen:
“CAA Avalanche Operations Level 2 är en avancerad utbildning riktad till människor som arbetar heltid med 
lavinsäkerhet. Deltagarna måste ha minst 100 dagars erfarenhet av att yrkesmässigt samla in väder-, snö- och 
lavinobservationer när de söker till utbildningen. I allmänhet kräver det minst två års arbete med aktivt lavinarbete 
under handledning av en CAA Professional member.

SVELAV Pro 3/CAA Avalanche Operations Level 2

Professionella utbildningar riktade mot yrkesverksamma eller motsvarande



SVELAV Lavinräddning Intro
Tid: 4 timmar

Förkunskapskrav: Inga

Övergripande utbildningsmål
Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kännedom om organiserad lavinräddning och utföra 
uppgifter under direkt ledning. Deltagarna ska ha en grundläggande förståelse för de olika momenten 
vid en lavinräddning och kunna inordna sig i en organiserad räddningsinsats

SVELAV utbildningar i organiserad lavinräddning



SVELAV Lavinräddning 1 (Lavinräddare)
Utbildningslängd
16 timmar

Förkunskapskrav deltagare
Utbildning i första hjälpen i terräng utbildning. (Minimum två dagar inklusive HLR)

Övergripande utbildningsmål
Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna påbörja en lavinräddning, identifiera risker och vidta relevanta 
riskreducerande åtgärder. De ska ha förståelse för hur en lavinräddning organiseras för att provisoriskt kunna 
leda en insats (med stöd av checklistor) och sedan yrkesmässigt överlämna det övergripande ansvaret när 
situationen så kräver. De ska självständigt kunna utföra delmoment av räddningsinsatsen: initial organisation, 
transciever sök, grävning och omhändertagande.

SVELAV utbildningar i organiserad lavinräddning



SVELAV Lavinräddning 2/ (Avancerad lavinräddare)

Förkunskapskrav deltagare: Lavinräddning 1, SVELAV Pro 1

Utbildningslängd: 24timmar

Övergripande utbildningsmål
Deltagarna ska efter utbildningen kunna självständigt leda en organiserad lavinräddning. De ska kunna utföra alla 
vanligt förekommande moment, från att vidta relevanta riskreducerande åtgärder, prioritera och organisera till 
genomföra sökinsatser och omhändertagande. De ska kunna hantera följande roller vid en organiserad 
lavinräddning:

Sökledare på plats, transciever- och sökning med recco under försvårande omständigheter, ledare av sond- och 
grävarbetslag, grindvakt och kunna samverka med helikopter.

SVELAV utbildningar i organiserad lavinräddning


