
Europeisk skala för lavinfara (2018/19)

Nivå av lavinfara Symbol Snötäckets stabilitet Sannolikhet för laviner 

5 Mycket stor
Snötäcket är dåligt 
sammanbundet och 
instabilt i största 
allmänhet.

4 Stor
Snötäcket är dåligt 
sammanbundet i de 
flesta branta 
sluttningar*. 

Utlösning av laviner är troligt i många 
branta sluttningar*, även med endast liten 
tilläggsbelastning**. I vissa fall kan många 
stora, och några mycket stora, spontana 
laviner*** förväntas.

3 Betydande
Snötäcket är måttligt till 
dåligt sammanbundet i 
många branta 
sluttningar*.

Utlösning av laviner är möjligt i branta 
sluttningar*, även med endast liten 
tilläggsbelastning**. 
I vissa fall är några stora, och i enstaka fall 
mycket stora, spontana laviner*** möjliga.   

2 Måttlig

Snötäcket är endast 
måttligt sammanbundet 
i några branta 
sluttningar*, annars är 
det väl sammanbundet i 
allmänhet. 

Utlösning av laviner är möjligt i branta 
sluttningar, främst vid stor tilläggsbelastning**. 
Mycket stora spontana laviner*** 
förväntas inte.  

1 Liten

Utlösning av laviner är i allmänhet möjligt 
endast vid stor tilläggsbelastning** i 
enstaka extrema* sluttningar. Eventuella 
spontana*** laviner förväntas vara små 
eller medelstora ej större.

* De lavinbenägna platserna är beskrivna mer i detalj i lavinprognosen (höjd över havet, lutning,
typ av terräng):

• liten = ensam skid-/snowboardåkare som åker mjukt och inte faller eller ensam
snöskovandrare eller grupp med åkare som håller minst 10 meters luckor

• stor = flera skid-/snowboardåkare och liknande utan stora
luckor/tidsmellanrum eller snöskoter eller lavinbekämpning med sprängmedel

*** Spontana laviner = utlösta utan mänsklig påverkan

Många mycket stora, och några extremt 
stora, spontana laviner*** kan förväntas, 
även i måttligt branta sluttningar*. 

Snötäcket är väl 
sammanbundet och 
stabilt i allmänhet.

** Tilläggsbelastning:

• måttligt branta sluttningar = terräng flackare än cirka 30 grader
• branta sluttningar = terräng brantare än cirka 30 grader
• extrema sluttningar = terräng särskilt ogynnsam med avseende på lutning (mer än cirka 40

grader), terrängprofil, närhet till rygg eller släthet hos den underliggande markytan




