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Vem?

När? 

Var?

Lavintillbud i svenska fjällen 2016 - 2019



Lavintillbud

Vår definition:

Ett tillfälle då människor ofrivilligt 
startat en lavin som inte var harmlös 

(Storlek 1,5 och större)



Rapportering:

Lavinerna är rapporterade av 
lavintekniker,(observatörer för 
lavinprognostjänsten, 
skidpatrullörer, guider). 

Sällan av de inblandade själva



Vem var inblandad?
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Rapporterade tillbud
Sa:
Off-pist, topptur, heli-ski, längdåkning, 

isklättring m m.



Vem?

Sa:
Off-pist, topptur, heli-ski, längdåkning, 

isklättring m m.

?



Vid vilka tillfällen inträffade tillbuden?
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Lavinfaror Abisko - Riksgränsen och Ofoten 2018

Series1 Series2

17; 10 %

56 %

33 %

1; 1 %

Stor Betydande Måttlig Liten

Bedömd lavinfara dagen då tillbuden inträffade



När?
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Lavinfaror Abisko - Riksgränsen och Ofoten 2018

Series1 Series2

Bedömd lavinfara dagen då tillbuden inträffade

Laviner större än D2

Stor Betydande Måttlig Liten





3 av 4 lavintillbud har inträffat under perioden 

25 februari till 6 april. 

När?



Inte sällan fint väder



Vi vet att 17 personer startade en lavin när lavinfaran 
bedömdes som en fyra.



Vi vet att många fler startade en lavin vid måttlig lavinfara





Var?



Var?

• Höjder

• Aspekt

• Typ av lavinproblem –
mönster igenkänning





89 %

7 %

4 %

Aspekt för rapporterade tillbud jämfört 
med aspekt för lavinproblem i prognos 

Väderstreck angivet som lavinfarligt Tveksamt Ej angivet





Planering inför 
och agerande
i lavinterräng

Vid 3 av 4 tillfällen –
ackumulation av drevsnö 
sista 48 timmarna



Flera av de största 
lavinerna gick flera 
dagar efter markant 
snödrev



De flesta lavinolyckor i svenska fjällen drabbar skid- eller skoteråkare på 
en brant läsida, efter en period av snödrev men i hyfsat väder.  



En karta över lavinproblem

är ofta också en karta över 
de bästa 
snöförhållandena.

Mycket av åkningen sker 
på dessa platser. 



Vi tycks relativt bra på 
att i grova drag peka ut 
de lavinfarligaste
sluttningarna

En stor utmaning att 
skala ned till nivån för 
praktisk riskhantering 
vid skid- och 
skoteråkning  


