LAVINSKALA
SYMBOL

LAVINFARA

REKOMMENDATIONER

SANNOLIKHET
FÖR LAVINER

Undvik all
lavinterräng.

Mänskligt utlösta
och spontana laviner
förekommer med
säkerhet.

Stora till mycket
stora laviner i många
områden.

Mycket farliga
förhållanden. All
färdsel i lavinterräng
avrådes.

Det är mycket troligt
att människor utlöser
laviner och spontana
laviner är troliga.

Stora laviner i
många områden,
eller mycket stora
laviner i delar av
terrängen.

Farliga förhållanden.
Bedöm snötäcket och
terrängen noggrant.
Var mycket försiktig
när du väljer var och
hur du åker.

Det är troligt att
människor utlöser
laviner och spontana
laviner är möjliga.

Små laviner i många
områden, eller stora
laviner i delar av
terrängen, eller mycket
stora laviner på
enstaka platser.

2
Måttlig

Farliga förhållanden i
delar av terrängen.
Bedöm snötäcket och
terrängen noggrant,
identifiera och undvik
de farligaste platserna.

Det är möjligt för
människor att utlösa
laviner, men spontana
laviner är osannolika.

Små laviner i delar av
terrängen eller stora
laviner på enstaka
platser.

1
Liten

Förhållandena är
säkra i allmänhet. Var
uppmärksam på att
snön kan vara instabil
på enstaka platser i
terrängen.

Varken mänskligt
utlösta laviner eller
spontana laviner är
sannolika.

Små laviner på
enstaka platser eller
i extrem terräng.

5
Extrem

4
Stor

3
Betydande

• L
 avinfaran är en kombination av hur sannolika laviner är och hur stora de förväntas bli.
Du påverkar själv vilka risker du tar genom att välja var, när och hur du åker.
• B
 edömningen gäller för områden som du kan nå genom att glida från en öppen lift
tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat.
• Den här liftanläggningen följer och arbetar efter SLAO:s normer för lavinsäkerhetsarbete.

»

STORLEK OCH
UTBREDNING

 är alltid RECCOB
reflektorer. Då blir det
möjligt för räddnings
manskapet att snabbare
hitta dig vid en lavinolycka.

»

 trusta dig för kamrat
U
räddning med transceiver,
spade och sond.

Information om dagens lavinfara finns på Snörapporten
www.snorapporten.se   |   Text-TV (SVT, TV4)
Lär dig mer om laviner på www.slao.se
SLAO, Tullgatan 27, 831 35 Östersund | Tel 063-13 23 95 | info@slao.se

»

 unskap, omdöme
K
och rätt utrustning är
förutsättningar när du
ska åka offpist.

