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Förord 
Initialt ville jag kartlägga alla topptursolyckor till fjälls för att fastställa var, vem och hur. 
Efter lite eftersök insåg jag att det inte fanns tillräckligt med data för att göra detta möjligt 
under arbetes omfattning. Jag fick ändra mina frågeställningar under arbetes gång och jag 
vill tillägna ett stort Tack till min handledare Hans Ivarsson som varit till betryggande hjälp 
under hela arbetsprocessen. Jag vill också tacka alla andra som på något sett hjälpt mig 
genom arbetet, främst Tack till dig Tryggve Tirén för din fina expertis inom området! 

Omslagsbilden på försättsbladet visar utsikten över Nordnorge från det populära 
topptursfjället Spanstinden. Fotot: Anna Åkesson 2018. 

  



   

  

Abstract 
The purpose of this study was to determine whether ski tourers in the Swedish mountains 
have enough knowledge and experience to perform the activity safely. Adventure oriented 
activities that demands equipment has over the last years increased among outdoor 
practitioners in Sweden. Because of the growth, ski touring equipment have had a rapid 
development and made the activity more accessible. In the northern parts of Sweden a 
survey- and a field study, were examine risk behavior, avalanche equipment and 
techbindings. The results shows that ski touring has increased over the last years and that the 
activity is mainly performed by young men that are experienced downhill skiers. According to 
the result men seems to have a higher risk acceptance and many off-piste skiers are prepared 
to take risks to get good skiing/ski touring. Nearly everyone from the study are carrying 
avalanche equipment, but it seems like some are not sufficiently prepared in case of an 
accident. The results also indicates that some ski tourers dis-trust the retention function of 
techbindings, and some manually lock out the release mechanism of the binding, exposing 
themselves to a high risk of lower leg injury.  

Key words: Alpine touring equipment, Risk-Taking behavior, Backcountry skiers, Ski 
touring, Group dynamics 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 
I Sverige har mer extrema, äventyrsinriktade och utrustningskrävande aktivitetsval bland 
friluftsutövare ökat, troligtvis på grund av livsstilsrelaterade samhällstrender (Sandell et al. 
2011, Wikberg et al. 2013). En av de aktiviteterna är bergsbestigningar på skidor, så kallat 
topptur, för att få bra offpiståk (Wikberg et al. 2013). Redan på 1970-talet fanns en mindre 
grupp äventyrare som jagade efter det perfekta åket i orörd snö och var med i framväxten av 
extremskidåkning och offpiståkning (Wikberg et al. 2013). Idag har aktiviteten blivit allt mer 
populär och det högre trycket har lett till en snabb teknisk utveckling av förbättrad 
utrustning för bräd- och skidåkare (Wikberg et al. 2013). Utrustningen har gjort toppturer 
och offpistskidåkning enklare och säkrare (Campbell 2016) men samtidigt har 
uttryckningarna hos fjällräddningen i Sverige ökat (Källström 2018). Bergwall 2018, 
fjällräddare och bergsguide, säger att det viktigaste vid ett larm är att kunna tala om vilken 
position man befinner sig på genom koordinat och geografisk referens. Han antar att ungefär 
hälften av larmen har fel angivelser i positionen, det finns dock ingen undersökning som 
stödjer detta (Bergwall 2018).  

Att gå på topptur på otillgängliga platser till fjälls kräver alltså kunskap om navigering, det 
kräver dessutom kunskap och erfarenhet om skidåkning, lavinterräng och 
topptursutrustning. Vad gäller topptursutrustning används idag för skidåkare randonnée- 
eller telemarksutrustning och för brädåkare används splitboard eller snowboard och snöskor.  
En av de utrustningar som snabbt utvecklats är randonnéebindningar som möjliggör gåläge 
och åkläge i en och samma bindning. Idag finns två typer av bindningar hybrid-
/rambindningar och tech-/pinbindningar. Techbindningen, som studien fokuserar på, 
presenteras av figur 1. Bindningen har tå- och häldelen helt separerade från varandra. 
Gåläget frigör hälen (F) och låser fast tådelen med två ”pins” som fästs i två hål (E) som är 
ingjutna på tådelen av pjäxan (B). Åkläget (C) fäster hela pjäxan med två stift som går in i 
ingjutningar i hälen (A). Techbindningens utlösning kontrolleras vanligtvis från häldelen för 
nästan alla techbindningar (Campbell 2016). För att utlösningen ska fungera behöver 
förspänningen som reglerar trycket mellan bak och frambindningen när man har pjäxan i 
bindningen ställas in genom ett visst gap mellan häldelen på pjäxan och häldelen på 
bindningen (D). Förspänningen måste vara korrekt inställt för att utlösningen ska fungera 
och varierar mellan tillverkare och modeller (ATK Race Srl 2018; The Ski Mountaineering 
Company 2018, Åkerlund 2018). 

Figur 1. Toppturspjäxa och techbindning. (A) Häl-instiftet (B) Tå-instiftet (C) Utförsläge (D) Häldelen med 
förspänning (E) Tådelen (F) Gåläge. Från Campbell (2016). 
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Somliga användare av techbindningen anser att bindningen löser ut för tidigt och låser därför 
bindningen till gåläge när de åker utför (Campbell 2016). I gåläget är tådelen på pjäxan 
fastlåst med bindningen. Alla tillverkare rekommenderar att man låser upp tåläget när man 
åker utför eftersom utlösningen är beräknade efter denna position (ATK Race Srl 2018, The 
Ski Mountaineering Company 2018, Åkerlund 2018). Campbell (2016) har undersökt 
användningen av alpina och turpjäxors pjäx-bindnings system för att utröna vilken risk 
skidåkare utsätts för av underbensskador och främre korsbandsskador. I studien säger han 
att topptursbindningar har de senaste åren utvecklats i olika exemplar i så kraftig takt att det 
överträffat den internationella standardiseringsorganisationens förmåga att definiera en 
standard för turpjäxor och techbindningars gränssnittsgeometri. I studien dras slutsatsen att 
metallimplantatens geometriska skillnader mellan tillverkare påverkar utlösningen. Om 
pjäximplantaten hade standardiserats för alla tillverkare hade variationen i 
utlösningsvridmomentet förbättrats avsevärt (Campbell 2016).  

En annan utrustning som utvecklats är lavinutrustning som består av lavinsändare, sond och 
spade som alltid bör medföras i lavinterräng. Mycket viktigt är att ha kunskap om hur man 
använder lavinutrustningen. För att ha 50 % chans att rädda någon som har begravts i en 
lavin, bör den personen hittas och grävas fram inom en halvtimme (Jamieson 2009). Allt 
vanligare kompletteras lavinutrustningen med en ABS-ryggsäck.  Jag har själv endast gått på 
topptur i två år och under den tiden stött på ett 10-tal personer som aldrig övat med sin 
lavinutrustning och åkare som tar onödiga risker bara för att de har lavinutrustning. Frågan 
är om den snabba utvecklingen av utrustning skapat en illusion av trygghet.  

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har tillsammans med skidåkarsajten Freeride.se, 
lavinforskaren Stefan Mårtensson och Mårten Johansson vid Åre Lavincenter genomfört en 
enkätundersökning för att kartlägga kunskaper attityder och beteende hos svenska 
offpiståkare när det gäller laviner och lavinsäkerhet (Wikberg et al. 2013). Studien är en av de 
mest omfattande som gjorts i Sverige inom området lavininformation och lavinsäkerhet. 
Enligt studien ökar toppturer bland svenska offpiståkare. Nästan alla har lavinsändare, spade 
och sond med sig i lavinterräng, men långt ifrån alla övar tillräckligt med lavinutrustningen. 
Enligt experternas råd ska man öva med sin lavinutrustning en gång per år eller oftare, alltså 
finns en grupp från deras studie som kan antas inte vara tillräckligt förberedda vid en 
lavinolycka (Wikberg et al. 2013). En fjärdedel av offpiståkarna från studien anser att det är 
nödvändigt att ta risker för att få bra offpiståkning (Wikberg et al. 2013). 

Lavinprognoser.se drivs av naturvårdsverket sedan 2016, där ges dagliga lavinprognoser för 
fem välbesökta svenska fjällområden med en gradering av lavinfaran efter en svensk version 
av den internationella lavinskalan (figur 2) (Fjällsäkerhetsrådet 2018b, Naturvårdsverket 
2018a). I prognosen ingår en bedömning av var i terrängen de farligaste platserna finns och 
vilken typ av laviner som är det stora problemet för tillfället. Prognoserna ger dagliga råd för 
säker vistelse i lavinterräng, men ansvaret ligger hos den som färdas där (Naturvårdsverket 
2018a). 90 % av respondenterna från fjällsäkerhetsrådets studie anser att det är viktigt att 
kunna ta del av lavinbedömningar över de områden där de ska åka (Wikberg et al. 2013).   

Om lavinrisken är betydande eller högre är det viktigt att välja ett område som inte är 
lavinterräng. Branta sluttningar över 25° och platser med ovanliggande branta partier är 
lavinriskterräng (Jamieson 2009). 
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Figur 2. Den svenska versionen av den internationella lavinskalan. Från fjällsäkerhetsrådet (2018b). 

De allra flesta laviner går spontant när snöstabiliteten är som sämst, men vid nästan alla 
olyckor är det människor som utlöser laviner (Fredston et al. 1994, Jamieson 2009, Bergwall 
2018). Därför är lavinolyckor inte vanligast när det går flest och störst laviner, vid stor och 
extrem lavinfara. Då är ofta vädret dåligt, lavinfaran uppenbar och få människor söker sig till 
branta sluttningar. Istället sker flest olyckor när förhållandena är instabila nog för laviner 
men vädret tilltalande nog för att människor ska söka sig ut (Bergwall 2018).  

När man färdas till fjälls är det viktigt att göra en utvärdering av lavinrisken med de tre 
variablerna snötäcke, terräng och väder (Fredston och Fesler 1999). Eftersom topptur är en 
aktivitet som ofta sker i grupp förväntas det att gruppen kommunicerar om de tre variablerna 
och tillsammans fattar beslut om färdvägen. Det finns en fjärde variabel som diskuteras vara 
med i utvärderingen av lavinrisk vilket är människor, med avseende på hur gruppen 
kommunicerar och besluten som fattas inom gruppen (Fredston och Fesler 1999). Brist på 
kommunikationen inom en grupp är en viktig aspekt i beslutstagande och bidrar ofta till 
lavinolyckor (Fredston et al. 1994, Tremper 2008). 
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1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att utröna riskbeteendet hos offpiståkare i svenska 
fjällen, samt att utröna användningen av lavinutrustning och techbindningar för att försöka 
ta reda på om svenska toppturare utför aktiviteten säkert. 

De frågeställningar som rapporten försöker fastställa är: 
- Är toppturer en aktivitet som ökar? 
– Vilken lavinutrustning används och övar man tillräckligt? 
– Hur används techbindning? 
– Vilka risker är man beredd att ta och vilka risker tar man? 

 

2 Metod 

Undersökningen består av en enkätstudie (studie 1), riktad till toppturare backcountry, och 
en fältstudie (studie 2) bland sidecountryskidåkare, som utförts vid populära 
offpistskidåknings platser i Norrbotten. 

2.1 Enkätundersökning 
Undersökningen genomfördes i form av en enkät ställd till toppturare som befann sig på fem 
välbesökta back- och sidecountryområden i Norrbotten under perioden 21 mars – 23 april 
2018. Enkäten var liggande i sportshopen på Kebnekaises fjällstation, i receptionen på 
Riksgränsens skidanläggning och i reception på Björklidens fjällanläggning samt delades 
aktivt ut till deltagare av PureFreeride Camp Abisko och PureFreeride Camp Tarfala. Enkäten 
ställde 21 frågor om respondenternas: 
- ålder, könsidentitet, födelseort och nuvarande bostadsort 
- skid- och toppturserfarenhet  
- medförda lavinutrustning och hur utrustningen används  
- vilket läge hen har på techbindningen samt vilken förspänning hen har 
- risktagande  
- kommunikation i grupp 

Förspänningen varierar mellan olika tillverkare och har kontrollerats genom uppgifter från 
de olika tillverkarna. 

Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 1 ”Enkätundersökning”. 

2.2 Fältundersökningen 
Fältundersökningen består av en observationsdel och en intrevjudel som utfördes under 10 
dagar i Riksgränsen under perioden 2–14 april 2018. Observationsdelen utfördes vid 
Gátterčohkkas (i folkmun och härefter kallat Nordalsfjäll) norra, nordöstra och östra sida. 
Nordalsfjäll ligger utanför Riksgränsens liftområde men kan nås från toppliftarna i 
liftsystemet. Det görs inget lavinarbete och där finns inga markeringar. 

I intervjudel ställdes följande fyra frågor till 50 av de åkare som hade observerats: 
- Vilken lavinutrustning har du med dig? 
– Hur ofta övar du med din tranceiver? 
– Hur planerar du vilka vägval du ska göra? 
– Vilket åk tänker du åka? 

Abisko/Riksgränsfjällen är ett av de fem välbesökta svenska fjällområden som ingår i 
lavinprognoserna. Väderobservationer från Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, SMHI, har tillsammans med lavinprognoserna legat som grund för fältstudiens 
bedömning av åkarnas risktagande. 
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3 Resultat 

3.1 Enkätundersökning 

3.1.1 Respondenterna 
Totalt besvarade enkäten av 107 respondenter, av dessa användes 100 i undersökning då 7 
var felaktigt och ofullständigt ifyllda. Av respondenterna är 63 % män och 37 % kvinnor. 80 
% använder randonéeutrustning, 10 % telemarksutrustning och 10 % snowboard/splitboard.  

Åldersfördelningen av respondenterna framgår av figur 3. Huvuddelen, nästan 60 % är, 
mellan 21-30 år, kvinnorna är allmänt något yngre än männen. Ingen under 20 år deltog. 

  

 

  

  

  

 

 

 

Födelseort och nuvarande bostadsort på respondenterna framgår av figur 4 och 5. 35 % har 
sin födelseort i Norrland och 53 % har sin födelseort i övriga Sverige. 60 % har sin nuvarande 
bostadsort i Norrland, utav dess är 42 % inflyttade från övriga Sverige. Av de respondenter 
som angivit annat land har hälften sin nuvarande bostadsort i Nordnorge.  
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Figur 3. Åldersfördelningen bland respondenterna. 

Figur 4. Fördelning över respondenternas födelseort, 
n=100. 

Figur 5. Fördelning över respondenternas 
nuvarande bostadsort, n=100. 
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3.1.2 Skiderfarenhet 
Figur 6 visar att 75 % av respondenterna har åkt utförsåkning i mer än 10 år, utav dessa har 
hälften åkt i mer än 20 år. Av dem som är yngre än 30 år svarade 78 % av männen och 66 % 
av kvinnorna att de åkt mer än 10 år. 

 

Antal år respondenterna sysslat med toppturer visas i figur 7. Nästan 80 % har gått på 
topptur kortare än 5 år. Endast några få män har sysslat med aktiviteten i mer än 11 år.  

 

Figur 8 visar fördelningen över respondenternas antal utförsdagar och topptursdagar som de 
brukar ha per år. Mer än hälften brukar åka mer än 3 veckor per år. 25 % brukar åka mer än 2 
månader per år. Av dessa är två tredjedelar män.  
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Figur 6. Antal år respondenterna åkt utförsåkning, n=100. 

Figur 7. Antal år respondenterna gått på topptur, n=100. 

Figur 8. Antal åkdagar respondenterna brukar ha per år, n=100. 
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Figur 9 visar fördelningen över respondenternas topptursdagar som de brukar ha per år. Mer 
än hälften har färre än 9 topptursdagar per år och en fjärdedel har mer än 20 topptursdagar 
per år. Bland de som har flest dagar (60) är tre fjärdedelar män och de flesta (70 %) bor i 
Norrland. Få av de svarande uppgav mellan 10-24 topptursdagar per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När frågan jämfört med för fem år sedan – har ditt intresse för toppturer ökat ställdes 
svarade 80 % av respondenterna mycket mer, 11 % mer, 8 % samma och 1 % mindre. 

3.1.3 Utrustning och användning 
90 % av respondenterna har egen skidutrustning och 10 % hyr. Alla använder lavinsändare, 
sond och spade varav 80 % har egen lavinutrustning och 20 % hyr. 

68 % av respondenterna övar en gång per år eller oftare på att använda lavinutrustning. 27 % 
övar vartannat år eller mer sällan och 5 % har aldrig övat med lavinutrustning. 

Av randonnéeåkarna (80 % av respondenterna) använder 67 % techbindning, 25 % 
hybridbindning och 8 % en hybridbindning med tech-tådel.  

Figur 10 visar fördelningen över hur många respondenter med techbindning som låser 
bindningen. 28 % låser ibland eller alltid bindningen. Av de som alltid låser bindningen 
använder alla en pintechbindning. 19 % av de som åker med techbindning har angett att de 
någon gång kraschat med bindningen i låst läge vilket resulterat i att bindningen inte löst ut. 

54%

5%

23%

18%

Vilket läge har du på din techbindning när du åker utför?

Kliver endast i bindningen

Låser bindningen

Låser bindningen ibland

Vet ej/Inget svar

Figur 10. Fördelning över respondenternas läge på deras techbindning vid utförsåkning, n=62. 
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Figur 9. Antal topptursdagar respondenterna brukar ha per år. 
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Figur 11 visar vad randonnéeåkarna svarade på frågan Vad har du för förspänning? Mer än 
hälften vet inte vad de har för förspänning. En tredjedel har bindningen inställd enligt 
tillverkarens rekommendationer eller är butiksinställda. 12 % har angivit vad de har för 
förspänning varav 7 % är felaktigt inställda enligt tillverkarens rekommendation. 

Nästan hälften (46 %) av randoneé- och telemarksåkarna (n=90) har skidor bredare än 100 
mm, utav dessa är 68 % män. Alla skidåkare som har mer än 20 topptursdagar per år uppger 
att de använder en skida med en midja smalare än 100 mm, utav dessa uppgav några att de 
har flera par skidor, varav några har en midja bredare än 100 mm. 

58 % av respondenterna använder karta och kompass som navigeringshjälpmedel när de går 
på topptur, utav dessa kan 17 % inte ta ut koordinaterna från en karta. 23 % kompletterar 
karta och kompass med olika navigeringshjälpmedel som GPS, lutningsmätare, höjdmätare, 
klocka, mobil och förare. 8 % använder endast karta, 2 % använder endast GPS och 17 % 
använder inga egna navigeringshjälpmedel utan uppgav kompisar och naturliga linjer. 15 % 
anger att de hade en guide med sig som navigeringshjälpmedel.  

Figur 12 visar fördelningen över om respondenterna kan läsa av koordinater direkt från en 
karta. 65 % kan ta ut koordinater. Kunskapen är något större hos män än kvinnor. 
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Figur 11. Fördelning över alla randoneeåkares förspänning, n=84. 
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Figur 12. Fördelning över om respondenterna kan ta ut koordinater från en kart. 
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3.1.4 Risktänk och kommunikation 
Figur 13 visar fördelning över vilken utsträckning respondenterna håller med om följande 
påstående ”Om jag vill ha bra toppturer måste jag vara beredd att ta risker”.  60 % håller 
helt eller delvis med. Det är något färre kvinnor än män som är beredd att ta risker.  Det går 
inte att urskilja några åldersgrupper. 

 

 

Figur 14 visar fördelningen över vilken utsträckning respondenterna känner igen sig i 
följande påstående när de toppturat i grupp ”Jag har någon gång varit osäker av en viss 
situation utan att ta upp det till ytan”. Nästan 60 % anger att de helt eller delvis känner igen 
sig. Speciellt kvinnor yngre än 30 år, här är andelen 75 %. 

 

 

 

Figur 13. Fördelning över respondenterna risktänk. 
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Figur 14. Fördelning över vilken utsträckning respondenterna känner igen sig i ovannämnda påstående när de 
turat i grupp. 
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Figur 15 visar fördelningen över hur viktigt det är för respondenterna att nå toppen. 29 % 
anger att det är viktigt att nå toppen. Männen anger detta i något större utsträckning än 
kvinnorna. 71 % anser att det inte har så stor betydelse att nå toppen. Det går inte att urskilja 
några åldersgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2 Fältundersökning 

3.2.1 Lavinförhållanden 
Under fältperioden den 2-4 april 2018 var den största grunden till lavinfaran i 
Abisko/Riksgränsfjällen på grund av skarlager med fasetter och bägarkristaller som fanns 
längre ner i snötäcket (Naturvårdverket 2018a). Fasetter och bägarkristaller binder vanligtvis 
dåligt till varandra och bildar ett svagt lager som kan utlösa laviner (Jamieson 2009). Under 
fältperioden benämns dessa lager i lavinprognosen som ”bestående svaga lager”.  När de 
svaga lagren utsätts för belastning, exempelvis av en skidåkare, kan de tryckas ihop och 
kollapsa. Även drevsnön kan få svaga lager att kollapsa och/eller försvaga dem ytterligare så 
att endast en liten extra belastning blir tillräcklig för att utlösa en lavin. ”Drevsnö”, som är 
vindtransporterad snö som ackumuleras på läsidor av fjället och i terrängformationer som 
har en läsida från vinden, är det andra lavinproblemet under fältperioden. Från och med den 
12 april började lavinprognosen varna för solinstrålning och lufttemperatur som börjat 
påverka lavinförhållanden med uppvärmda sluttningar, dessa benämns i lavinprognosen som 
”Våta flak” och ”Våt lössnö”. 

3.2.2 Observationer 
I observationsdelen av fältundersökningen har 207 vägval upp- och nerför Nordalsfjäll, som 
presenteras i figur 16, observerats under 10 dagar mellan perioden 2-14 april 2018. Sannolikt 
kan samma personers vägval observerats och flera åk gjorts som inte observerats under 
perioden. Observationerna kan ses i sin helhet i bilaga 2 ”Fältundersökning”.  

Figur 15. Fördelning över hur viktigt det är för respondenterna att nå toppen. 
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Uppfarten sker vanligtvis via Insteget (1) eller Sadeln (2) som presenteras av en lutningskarta 
från lavinprognoser.se i figur 17. Lutningskartan visar med hjälp av olika färger var i 
terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Laviner är möjliga men 
sällsynta vid 25° – 30° (grön), de flesta stora flaklaviner startar på sluttningar mellan 30° och 
45° (gult, orange och ljusrött) och mellan 45° och 60° (rött och vinrött) är laviner ovanliga 
men kan bli stora (Jamieson 2009). Den vanligaste uppfarten är Insteget (1). För att ta sig till 
Insteget skråar man vanligtvis från toppliftarna i Riksgränsens liftområde tills man kommer 
fram till en brant nordsluttning av fjället. Därifrån går/klättrar man med skidorna på 
ryggsäcken eller över axeln i en offpist, oftast väl trampad stig, uppför ca 180 höjdmeter. Man 
behöver alltså inte komplett topptursutrustning (stighudar) för att ta sig uppför Insteget (1). 
Figur 18 visar en upptrampad stig på Insteget. Enligt Riksgränsens skidpatrull har det aldrig 
gått någon lavin på Insteget (Erik Lidström 2018). Baserat på topografi samt att det finns ett 
ovanliggande brant parti där vindtransporterad snö brukar ackumulera en hängdriva, är 
Insteget lavinriskterräng. Det andra valet är Sadeln (2). Med stighudar under skidorna kan 
man ta sig uppför Sadeln på flera ställen och välja att undvika lavinriskterräng.  

N  

   

 

     1 

                                 2 
 

 

  

 

Figur 17. Nordalsfjäll med Insteget (1) och Sadeln (2) markerade, lutningskartan kommer från lavinprognoser.se 
(Naturvårdsverket 2018c). 

Figur 16. Riksgränsens liftområde med Nordalsfjäll till vänster. Den prickade linjen markerar gränsen för 
skidområdet. Bilden är hämtad från Riksgränsen.se (LaplandResort u.å). 

 



   

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla observerade uppfarter gjordes på Insteget (1) och inga gjordes på Sadeln (2) (figur 17). 
Vid 3 tillfällen var nederbörd i form av snö så stor att åkare behövde spåra nya spår uppför 
Insteget. Vägvalen var likartade vid alla tillfällen. 

För att ta sig nerför Nordals kan man välja åk från ganska svårt till extremt avancerat. Några 
av de vanligare åken är Bananen (3), Ravinen (4), Nordalsbranten (5) och Sadeln (2). Dessa 
framgår av figur 19 som är en lutningskarta som med hjälp av olika färger visar var i 
terrängen det är tillräckligt brant för att laviner ska kunna utlösas. Laviner är möjliga men 
sällsynta vid 25° – 30° (grön), de flesta stora flaklaviner startar på sluttningar mellan 30° och 
45° (gult, orange och ljusrött) och mellan 45° och 60° (rött och vinrött) är laviner ovanliga 
men kan bli stora (Jamieson 2009). 

Baserat på topografi, terrängformationer och historiskt observerade laviner är 
Nordalsbranten (5) mest lavinfarlig (Lidström 2018). På Nordalsbranten har det observerats 
många skidarutlösta och spontana laviner. Den 2 april, när fältundersökningen startade, 
utlöstes en skidåkarutlöst lavin som visas i figur 20. Detta är en brant, konvex sluttning, som 
bara bör åkas om man har koll på lavinförhållanden, vet vart man ska och är van vid att åka 
brant.  

Efter Nordalsbranten kommer Ravinen (4) som är ett tekniskt avancerat åk. Ravinen har en 
lutning upp mot 40 grader och bör bara åkas om man har koll på lavinförhållanden. Åket har 
formen av en terrängfälla vilket innebär en terrängformation som gör skador eller 
begravningar mer troliga, eller gör flykt från en pågående lavin svårare. 

Efter Ravinen kommer Bananen (3) som är lite av en ränna, ett fält och en driva, som svänger 
runt fjället. Åket har en lutning på 25-30 grader och även här gäller det att ha koll på 
lavinförhållandena. 

Figur 18. Det vanligaste vägvalet upp för Nordals, Insteget (1). 
Foto: Anna Åkesson 2018. 
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Tabell 1. Observerade åk under perioden 2 april - 14 april 2018. 

 

Minst lavinfarligt är Sadeln (2). Om man väljer sadelns flackare partier som upp- och nedfart 
kan man välja terräng med väldigt lite lavinrisk om förhållandena är rätt. Detta är det 
flackaste åket men även här finns lavinrisk och man bör ha koll på lavinförhållandena. 

N 5 
 

 

 

  3      4              

                                                   2 

 

 

 

 

Antal observerade åk under perioden vid de olika nedfarterna med rådande gardering av 
lavinfaran framgår i tabell 1. 64 % av de observerade nedfarterna gjordes på Sadeln. Av de 
133 observerade nedfarterna på Sadeln åkte 20 % på det flackaste partiet. 87 % av åken på 
Sadeln gjordes under dagar med betydande lavinfara. Det bör dock understrykas att det var 
betydande lavinfara 8 av 10 dagar under fältperioden. På Nordalsbranten gjordes 15 % av de 
observerade nedfarterna, varav 66 % gjordes innan den skidåkarutlösta lavinen. Efter lavinen 
gjordes ytterligare 8 åk på Nordalsbranten när det var betydande lavinfara och 3 när det var 
måttlig lavinfara. Vid ett tillfälle traverserade några åkare tvärs över Nordalsbrantens (5) 
nedre parti. Spåren som framgår i figur 21 korsar ett brant öppet snöfält, långt ner på 
sluttningen och är i lavinriskterräng. På Ravinen gjordes 6 % av de observerade åken. Hälften 
av åken på Ravinen gjordes när det var betydande lavinfara och hälften gjordes när det var 
måttlig lavinfara. På Bananen gjordes 15 % av nedfarterna, varav 87 % gjordes när det var 
betydande lavinfara och 13 % gjordes när det var måttlig lavinfara. 

 

Observerade nedfarter  Totalt = 207 3 - Betydande 
lavinfara (8 dagar) 

2 - Måttlig 
lavinfara (2 dagar) 

Nordalsbranten (5) 31 28 3 

Ravinen (4) 12 6 6 

Bananen (3) 31 27 4 

Sadeln (2) 133 115 18 

Figur 19. Åken nerför Nordalsfjäll, med start från vänster: Bananen (3), Ravinen (4), Nordalsbranten (5) och 
Sadeln (2), lutningskartan kommer från lavinprognoser.se (Naturvårdsverket 2018c). 
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När man åker nerför lavinterräng ska man åka en och en och vänta på varandra vid säkra 
platser för att endast en ska dras med om en lavin utlöses och resterande är beredda på 
kamraträddning. Alla observerade åkare åkte en och en och väntade på varandra vid säkra 
platser. 

3.2.2 Intervjuer  
Till 50 av de åkare som ingick i den observerade gruppen ställdes fyra frågor: 
- Vilken lavinutrustning har du med dig? 
- Hur ofta övar du med din lavinutrustning? 
- Hur planerar du vilka vägval du ska göra? 
- Vilket åk tänker du åka? 

96 % av de tillfrågade medförde lavinsändare, sond och spade, varav 34 % också hade med 
ABS-ryggsäck. Alla som hade med lavinutrustning hade övat med sin utrustning, varav 78 % 
övade en gång om året eller oftare. De 4 % som inte medfört lavinutrustning hade heller 
aldrig övat med lavinutrustning.  

88 % av de tillfrågade började stigningen på insteget (Fig.17, Fig.18) när det redan var spårat. 
När frågan om vilka vägval de tillfrågade tänkte göra svarade 93 % att de tänker följa 
befintliga spår och övriga svarade att de tänker läsa av terrängen på plats och gå där det är 
säkrast. Av de som spårade nya spår (12 %) svarade alla att de tänker gå där man brukar gå, 
varav 33 % påpekade att de går den väg som är snabbast och effektivast.    

När frågan ställdes om vilka vägval och åk de tillfrågade tänkte göra uppgav 62 % att det 
viktigaste var att hitta orörd snö vid nedfarten. 18 % tänkte välja den flackare terrängen på 
grund av rådande lavinfara. 14 % tänkte åka där de flesta spåren redan fanns och 6 % tänkte 
diskutera terrängen allteftersom de åkte genom att mäta lutningen och välja säkra platser. 
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Figur 20. Flaklavin på Nordalsbranten den 2 April 2018 Foto: Erik Lidström.  

Ingångsspår 
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Figur 21. Traversspår på Nordalsbranten. Foto: Erik Lidström 2018. 
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4 Diskussion 

Eftersom enkätstudien var riktad till toppturare, som ofta rör sig på otillgängliga platser, och 
fältstudien utfördes bland offpiståkare/friåkare/toppturare, angränsande till Riksgränsens 
skidanläggning, finns viss skillnad bland de studerades skidåkningsstilar. Och även om 
studierna var riktade till en viss typ av skidåkare, kan skidåkarna vara både och eller tvärtom. 
Gränsen mellan de olika stilarna är något flytande och som studien utförts går det inte att 
säkert säga vilken typ av offpiståkning/toppturer de studerade sysslar med. För att förtydliga 
de två olika kategorier av skidåkare som antas varit med i studien kommer härefter 
enkätstudien, som var riktad till toppturare kallas studie 1, och fältundersökningen, som 
utfördes bland offpiståkare, kallas studie 2. Majoriteten är män i bägge studierna, i studie 1 är 
67 % män och i studie 2 är 92 % män. När en av de mest omfattande studierna inom lavin och 
lavinsäkerhet gjordes hos svenska offpiståkare 2013 av fjällsäkerhetsrådet var 86 % män 
(Wikberg et al. 2013). Det är alltså i jämförelse med fjällsäkerhetsrådets studie en större 
grupp kvinnor i studie 1 vilket kan indikera en ökning bland kvinnliga toppturare. Men 
eftersom könsfördelningen i studie 2 och fjällsäkerhetsrådets studie i stort sett 
överensstämmer har troligtvis kvinnor besvarat enkäten från studie 1 i större utsträckningen. 
I studie 1 är 63 % 30 år eller yngre vilket i stort sett överensstämmer med fjällsäkerhetsrådets 
studie där 56 % är 30 år eller yngre. Enligt resultaten är det främst unga män som går på 
topptur och bedriver offpiståkning i norra Sverige. 

Studie 1 tyder på att de flesta av respondenterna är erfarna utförsåkare (Fig.6, Fig.8) som 
nyligen börjat gå på topptur (Fig.7, Fig.9) och den största gruppen från studien kan därför 
antas inte ha så mycket toppturserfarenhet. Det finns också en grupp i studie 1 (22 %) som 
gått på topptur mer än 5 år och har angett mer än 20 topptursdagar per år (Fig.7, Fig.9) dessa 
kan därför antas vara erfarna toppturare. Resultaten i studie 1 tyder på att aktiviteten utförs 
vid enstaka tillfällen, exempelvis semester, eller väldigt ofta som yrke eller fritidsintresse 
(Fig.9). Troligtvis är det många säsongsarbetare från Riksgränsens skidanläggning, 
Björklidens fjällby och Kebnekaises fjällstation som fyllt i enkäten, vilket förklarar det stora 
antalet inflyttningar från övriga Sverige till Norrland (Fig.4, Fig.5), samt att somliga 
respondenter utför aktiviteten ofta (Fig.9) som exempelvis yrke.  

Studie 1 indikerar att toppturandet har ökat och ökar än idag. 80 % av respondenterna har 
börjat med aktiviteten de senaste fem åren (Fig.7) och de flesta uppger att deras intresse för 
toppturer ökat mycket mer under de senaste fem åren. I fjällsäkerhetsrådets studie 2013 
drogs slutsatsen att toppturandet ökar bland svenska offpiståkare (Wikberg et al. 2013) vilket 
enligt denna studie tyder på att ökningen bland svenska offpiståkare har blivit än större idag. 
Ökningen kan antas bero på livstidsrelaterade samhällstrender som drar sig mot mer 
extrema, äventyrsinriktade och utrustningskrävande aktivitetsval (Sandell et al. 2011, 
Wikberg et al. 2013).  

I studie 1 har 28 % av respondenterna som använder techbindning bindningen i gåläge när de 
åker utför (Fig.10) trots att det rekommenderas av alla tillverkare att man låser upp den (ATK 
Race Srl 2018; The Ski Mountaineering Company 2018, Åkerlund 2018). Av de 5 % som alltid 
har bindningen i gåläge när de åker utför använder alla en pintechbindning. Detta är en 
tyngre techbindning som är vanlig bland friåkare/offpiståkare med en något mer aggressiv 
åkstil. Att 28 % av respondenterna har techbindningen i gåläge kan tyda på att somliga 
upplever att utlösningen inte fungerar som den ska eller att de tror att bindningen kommer 
att lösa ut vid fel tillfälle. Att utlösningen inte fungerar som den ska kan vara skillnader i 
gränssnittsgeometrin på pjäx-bindnings systemet (Campbell 2016). Det kan även vara 
bristande erfarenhet på att exempelvis inte vara uppmärksam på att snö, is eller smuts 
fastnar i tådelen och/eller under pjäxan som leder till att bindningen inte hamnar rätt. Och 
det kan vara bristande kunskap om förspänningen eftersom 58 % i enkätstudien inte vet vad 
de har för förspänning eller vad förspänningen är. 12 % av respondenterna i studie 1 har 
angivit en förspänning, varav mer än hälften av dem är felinställda enligt tillverkarens 
rekommendationer (ATK 2018, SKIMO 2018, Åkerlund 2018). Att förspänningen var 
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felaktigt inställd kan antingen bero på att åkarna velat ha mer eller mindre 
utlösningskapacitet eller är felinformerade. I Norra Norrland där studien utförts finns 
extrema toppturer, eftersom en grupp av de svarande i studie 1 är väldigt erfarna toppturare, 
kan det antas att några låser bindningen ibland för att de är på så exponerade platser där fall 
inte får hända och skidan måste sitta kvar. 

Studie 1 indikerar att respondenterna, främst män, som nyligen börjat gå på topptur väljer 
bredare skidor. I studien har 46 %, av skidåkarna (n=90), skidor med en midja bredare än 
100 mm. I gruppen med mest toppturserfarenhet har alla en midja smalare än 99 mm på 
skidorna.  

Studien tyder på att nästan alla har lavinutrustning. Alla i studie 1 och 96 % i studie 2 har 
lavinsändare, spade och sond med sig när de toppturar. Detta kan tyda på en bättre 
användning av lavinutrustning sedan 2013 då 90 % av respondenterna från 
fjällsäkerhetsrådets studie hade lavinutrustning (Wikberg m.fl, 2013). Det bör dock 
understrykas att i fjällsäkerhetsrådets studie åker två tredjedelar främst liftburen offpist och 
en tredjedel går på topptur. Studie 2 matchar troligtvis fjällsäkerhetsrådets respondenter 
bäst, vilket kan tyda på att en liten grupp offpiståkare som håller sig nära anläggningar inte 
har lavinutrustning. Det är fortfarande många som inte antas övar tillräckligt med sin 
lavinutrustning. Från fjällsäkerhetsrådets studie var det 38 % som inte antogs öva tillräckligt 
med sin lavinutrustning enligt experternas råd (Wikberg et al. 2013). 32 % från studie 1 och 
22 % från studie 2 antas inte öva tillräckligt och kan därför antas inte vara tillräckligt 
förberedda vid lavinolycka. Resultaten kan tyda på att lavinutrustningsövningar blivit något 
vanligare de senaste 5 åren. Några från studierna har aldrig övat med sin lavinutrustning och 
mer än hälften av dem som inte övat från studie 1 äger egen lavinutrustning. Detta är främst 
unga erfarna skidåkare, men oerfarna toppturare som kan tänkas färdas med en illusion av 
trygghet i och med att de köpt dyr utrustning som de medför när de går på topptur utan 
kunskapen om hur denne används. Om någon hamnar i en lavin och kamraterna inte har 
lavinutrustning eller kunskap om hur man använder sin lavinutrustning utsätts offret för risk 
att inte bli uppgrävd i tid (Sveriges Lavinutbildning u.å.). I studie 2 har 34 % ABS-ryggsäck 
med sig vilket är en större andel i jämförelse med de 20 % som har ABS-ryggsäck med sig 
från fjällsäkerhetsrådets studie (Wikberg et al. 2013). Detta kan tyda på att användningen av 
ABS-ryggsäckar blivit vanligare de senaste 5 åren. 

I studie 1 anger 35 % av respondenterna att de inte kan ta ut koordinater från en karta 
(Fig.12). För att fjällräddningen ska hitta rätt är det vid ett larm viktigt att kunna ange vilken 
position man befinner sig på med koordinat och geografisk referens (Bergwall 2018). 
Bergwall (2018), antar att ungefär hälften av larmen har fel angivelse i position. Det finns en 
grupp i studie 1 som därför kan antas inte vara tillräckligt förberedda för larm vid olycka, 
vilket ökar risken för att det ska ta längre tid för fjällräddningen att komma till platsen. 58 % 
av respondenterna i studie 1 använder karta och kompass som navigeringshjälpmedel, utav 
dess kan de flesta ta ut koordinater. Men nästan 20 % av respondenterna i studie 1 använder 
inga navigeringshjälpmedel utan dessa har angivit att de förlitar sig på kompisar som 
navigeringshjälpmedel. På fjällsäkerhetsrådets hemsida framgår att det säkraste sättet att 
hitta rätt i fjällen fortfarande är att använda karta och kompass (Fjällsäkerhetsrådet 2018a). 
Det finns alltså en grupp som kan antas inte ha tillräcklig med kunskap om navigering till 
fjälls och utsätter sig själv och gruppen för risk om exempelvis kompisen de förlitar sig på 
råkar ut för olycka och/eller sikten blir dålig etc. Eftersom studien inte specificerar vilken typ 
av toppturer respondenterna sysslar är det möjligt att de respondenter som inte använder 
navigeringshjälpmedel eller inte kan ta ut koordinater endast gör korta och enkla turer. 

Många av respondenterna (61 %) i studie 1 är beredda att ta risker för att få bra toppturer, 
männen anger detta i något större utsträckning (Fig.13). Tre av fyra från fjällsäkerhetsrådets 
studie anser att risktagandet ses som nödvändigt för att få bra offpiståkning (Wikberg et al. 
2013), vilket är en något större andel än i denna studie. Eftersom två tredjedelar i 
fjällsäkerhetsrådets studie åker liftburen offpist antas detta vara orsaken till skillnaden, vilket 
kan tyda på att risktagandet är något mindre bland toppturare än offpiståkare som rör sig 
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nära anläggningar. De flesta av respondenterna (71 %) i studie 1 anser att det inte har så stor 
betydelse att nå toppen (Fig.15). 29 % anger att det är viktigt, varav männen även här anger 
detta i något större utsträckning. Män verkar enligt studien vara något mer riskbenägna än 
kvinnor. 

Studie 2 kan tyda på att en del offpiståkare accepterar risken att utlösa en lavin. Av de 
observerade åken i studie 2 utsatte sig många åkare för lavinrisk när det var betydande 
lavinfara och de åkte sluttningar brantare än 30 grader trots avrådan från lavinprognoser.se 
(Bilaga 2 ”Fältundersökning”). 34 nedfarter (16 %) av de observerade åken i studie 2 gjordes 
på Nordalsbranten och Ravinen när det var betydande lavinfara (Tabell 1) och efter att 
lavinen utlöstes på Nordalsbranten den 2 april (Fig.20) utsatte sig 8 åkare för liknande risk 
den 13 och 14 april när de åkte Nordalsbranten och det var lika hög lavinfara enligt 
lavinprognoser.se (Bilaga 2 ”Fältundersökning”). Skidåkarna som åkte Nordalsbranten den 
13 och 14 april borde vara lika restriktiva med sina vägval utifrån prognosen, men eftersom 
prognosen är för ett stort område som inte tar hänsyn till lokala avvikelser kan skidåkarna ha 
fattat beslutet efter eget omdöme. Den 14 april varnade lavinprognosen.se för andra 
väderstreck (Bilaga 2 ”Fältundersökning”) vilket kan ha påverkat åkarnas beslut. Det bör 
också understrykas att Nordalsfjäll är ett välkänt fjäll bland erfarna friåkare och offpiståkare 
som troligtvis är medvetna om att skidpatrullen rycker ut även om Nordalsfjäll ligger utanför 
Riksgränsens skidområde, vilket även kan påverka deras beslut och risktagande. När 
fjällsäkerhetsrådet gjorde sin studie 2013 ansåg 80 % att det var svårt att få tag i bra 
information om lavinfara och lavinterräng när de skulle gå på topptur i Sverige (Wikberg et 
al. 2013). 90 % ansåg att det var viktigt att kunna ta del av lavinprognoser (Wikberg et al. 
2013). Med lavinprognoser tillgängliga från naturvårdsverket sedan 2016 kan risker 
minimeras men en del offpiståkare enligt denna studie väljer ändå att utsätta sig för 
lavinrisk. Studie 2 tyder på att riskmedvetenhet finns eftersom nästan alla åkare hade 
lavinutrustning och alla åkte en och en för att invänta varandra vid säkra platser och är 
därmed förberedda på kamraträddning. Studie 2 tyder också på att medvetenheten om 
lavinrisk saknas bland somliga då några åkare traverserade tvärs över Nordalsbrantens lägre 
delar (Fig.21) och utsatte sig därmed för lavinrisk som de nästan helt kunnat undvika genom 
att skråa några meter längre ner. Den största gruppen (64 %) av de observerade nedfarterna i 
studie 2 (Tabell 1) valde att åkt på Sadeln (Fig.19), vilket kan tyda på riskmedvetande och att 
de flesta försöker välja de säkrare vägvalen. Gemensamt för alla observerade åken på 
Nordalsfjäll är vackert väder (Bilaga 2 ”Fältundersökning”). Att flest olyckor sker när 
förhållandena är instabila nog för laviner men vädret tilltalande nog för att människor ska 
söka sig ut (Fredston et al. 1994, Jamieson 2009, Bergwall 2018) stämmer väl med studien.  

Studie 1 kan tyda på att det är vanligt att kommunikationen inte fungerar när man toppturar i 
grupp, detta eftersom mer än hälften av respondenterna i studie 1 som turat i grupp uppger 
att de känt sig osäkra av en viss situation utan att ta upp diskussionen till ytan (Fig.14). Den 
största gruppen av respondenternas som kände igen sig i påståendet är kvinnor yngre än 30 
år. Dålig kommunikation brukar enligt Fredston et al. 1994, gälla de mindre kunniga, 
“svagare”, gruppmedlemmar som inte vill tala ut, medlemmar med olika förmågor som har 
olika erfarenhet när det gäller risker och ledare som misslyckas med att rådfråga alla 
gruppmedlemmar.  Brist på kommunikationen inom en grupp är en viktig aspekt i 
beslutstagande och bidrar ofta till lavinolyckor (Fredston et al. 1994, Tremper 2008). Detta 
är något alla guider bör vara medvetna om för att ge alla deltagare en njutbar och säker tur. 
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5 Slutsats 
Toppturer har enligt studien ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt studien är det 
framförallt yngre män med mycket utförsåkningserfarenhet men lite toppturserfarenhet som 
utför aktiviteten. Studien tyder på att techbindningens utlösningfunktion är bristfällig 
och/eller att somliga saknar kunskap och erfarenhet om hur denne används. För att 
förhindra det potentiella falska-positiva resultatet som kan göra att kunder felinformerats till 
att tro att utrustningen fungerar korrekt, bör turpjäx-turbindnings kombinationer och 
turpjäx-alpinbindnings kombinationer som säljs och hyrs utredas. I studien framgår att 
nästan alla har lavinutrustning med sig när de toppturar, de flesta övar tillräckligt med 
denna, men det finns en grupp som inte övar tillräckligt. Eftersom en femtedel i studien hyr 
lavinutrustning väcktes frågan om hur hanteringen och tillgängligheten om 
lavinutrustningsövningar ser ut bland lavinutrustningsuthyrningsplatser? Och hur 
guideföretag som befinner sig i lavinterräng hanterar lavinövningar med sina gäster? Enligt 
studien anser de flesta att man måste vara beredd att ta risker för att få bra toppturer och 
somliga offpiståkare tar lavinrisker för att få bra offpiståkning. Risktagandet är enligt studien 
något större hos män och risktagandet verkar vara större hos offpiståkare som rör sig nära 
anläggningar än bland toppturare som rör sig på mer otillgängliga platser. Som studien är 
utformad går det inte helt att fastställa att en viss grupp håller eller inte håller sig säkra när 
de går på topptur eftersom svårighetsgraden inte framgår. Men resultaten tyder på att viss 
kunskap om navigering, lavinutrustningsövning och techbindningar saknas bland svenska 
toppturare och offpiståkare, vilka är alla viktiga komponenter att ha kunskap om för säkra 
skiddagar till fjälls. 

Från och med detta år kommer statistiken från uttryckningsuppdragen hos fjällräddningen 
vara mer detaljerad än tidigare (Källström 2018) vilket eventuellt möjliggör en kartläggning 
av topptursolyckorna till fjälls för framtida studier. 
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Bilaga 1 ”Enkätundersökning”. Hej alla toppturare! 

Det har blivit enkelt för oss att bestiga bergen med den nya utrustningen 
och vi kan färdas på ett säkert sätt, men gör vi det? Fjällräddningens 

utryckningar fördubblades från 2015 - 2016. Enkäten är ett examensjobb 
för Umeå universitet naturguideprogram om skidolyckor till fjälls. Dina 

svar är till stor hjälp, Anna  

 

 

 

  

Hur länge har du åkt utför? ___________år 

Hur många åkdagar (utförs) brukar du ha per år?      

<7 8-14 15-21 22-28 29-60 >60   (dagar) 

Hur länge har du gått på topptur? __________år 

Hur många topptursdagar brukar du ha per år? 

<4 5-9 10-14 15-19 20-24 >25   (dagar) 

Jämfört med för 5 år sedan – har ditt intresse för toppturer ökat?  
      Mycket mer  Mer                 Samma 
      Mindre   Mycket mindre 

 

Könsidentitet  

 Man 
 Kvinna 
 Annan 

 

Ålder: ________ år 

Hemort: ___________________________ 

Nuvarande bostadsort: _______________   

 

Har du egen skidutrustning eller hyr du?   Egen  Hyrd 

    Har du egen lavinutrustning (tranceiver, sond, spade, ev. ABS-

rygga) eller hyr du? 

      Egen  Hyrd  Använder ingen 
 
Hur ofta övar du på att använda lavinutrustning? 

 En gång per år eller oftare 
 Vartannat år eller mer sällan 
 Har aldrig gjort det 

 

Vilken toppturare är du?  

      Randonée                   Telemark          Snowboard 
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Vilka navigeringshjälpmedel använder du dig av när du toppturar? 

 

 

 
Tack! 

Anna Åkesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vilken bindning har du? __________________________________________ 

   

      

  

  

Har du någon gång kraschat utan att bindningen löst ut?  

Techbindning        Hybridbindning 

 Ja  Nej             Ja  Nej 

Var dina bindningar låsta?          Ja            
          

                    

      

 

Hur viktigt är det för dig att nå toppen? 

      Det viktigaste av turen          Mycket viktigt          Viktigt 

      Mindre viktigt                         Inte viktigt 

Vilken midja har dina skidor?________________________mm 

I vilken utsträckning håller du med om följande påstående? ”Om jag vill ha 

bra toppturer måste jag vara beredd att ta risker”. 

      Håller helt med         Håller delvis med          Håller inte alls med 

     

Vikt: __________ kg       Längd: __________ cm 

Kan du ta ut koordinater från en karta? (utan mobil eller GPS) 

 Ja  Nej 

Ja 

Vad har du för förspänning (gap mellan pjäxa och bindning)?_________mm 

           Vet ej Enligt tillverkarens rekommendation/Butiksinställda 

 

Vilket läge har du på din techbindning när du åker utför? 

 Kliver endast i bindningen 

 Låser bindningen 

 Låser bindningen ibland   

Vilket utlösningsvärde (DIN) har du på din bindning? _______ Vet ej 

I vilken utsträckning känner du igen dig i följande påstående när du turat i 

grupp? ”Jag har någon gång känt mig osäker av en viss situation men inte 

tagit upp det till ytan”. 

      Känner igen mig     Känner delvis igen mig           Känner inte alls igen 

mig  
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Bilaga 2. Fältundersökning. I bilagan framkommer en sammanfattning för fältperioden den 2 – 14 april 2018. Från lavinprognos.se har rådande 
lavinproblem, observerade laviner och dagens råd tagits ut (Naturvådsverket 2018b). Väderobservationerna (nederbörd, temperatur, 
vindriktning, vindhastighet och sikt) kommer från Riksgränsens och Katterjåkks mätplatser och har tagits ut för alla dagar under perioden från 
SMHIs meteorologiska observationer (SMHI 2018). Sist framkommer alla observerade upp- och nedfarter bland 207 offpiståkare på 
Nordalsfjäll utanför Riksgränsens skidområde. Lavinprognosen, väderförhållande och vägval har legat som grund för bedömningen av 
offpiståkarnas risktagande. 

Da-
tu-
m 

Lavinprognos.se 
Lavinproblem 1 (1) 
Lavinproblem 2 (2) 
Observerade laviner (senaste dygnet) 
Dagens råd 

Neder-
börd  
 
mm 

Tem-
pera-
tur 
 
°C 

Vind-
rikt-
ning 
 

Vind-
has-
tigh-
et  
 
m/s 

Sikt  
< 1 km = 
dimma 

Nedfart 
 
Sadeln 
 
ca 20°-
40° 

Nedfart  
 
Norda-
lsbran-
ten 
ca 25°-
55°  
Konvex  

Nedfart 
 
Ravinen 
 
ca 25°-
45°  

Nedfart 
 
Banane-
n 
 
ca  
25°-30°  

Uppfart 
 
Insteget 
 
ca 25°-
35°  
 

Uppfart 
 
Sadeln 
 
<25° 

2/4 
M 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
2 Drevsnö NO-O-SO-S 
Flera laviner observerade  
Undvik all åkning > 30°  
Skidåkarutlöst lavin på Nordalsbranten 

0,0 -12,3 S- SV 1,0 god >50 20 3 12 35 - 
 

3/4 
T 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
Flera laviner  
Undvik all åkning  > 30°  

0,0 -11,0 SO-
SV 

1,0 - 
3,0 

god >50 - - - - - 

4/4 
O 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager N-NO-O-SO-S 
Flera laviner  
Undvik all åkning > 30° 

0,0 -9,2 Ö 1,0 - 
11,0 

god >50 - - 3 3 - 

5/4 
T 

3 Betydande lavinfara 
1 Drevsnö V-NV-N-NO 
2 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
Flera laviner  

- 
(snöfa-
ll) 

-5,0 NV 1,0 - 
2,0 

dimma 
på e.m 

>50 - - - Nya 
spår 

- 
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Undvik all åkning > 30° 

6/4 
F 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
2 Drevsnö V-NV-N 
Flera laviner  
Undvik all åkning > 30° 

2,2 -3,4 NV 1,0 - 
7,0 

dimma/ 
flatljus 

- - - - - - 

7/4 
L 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
Flera laviner  
Undvik alla branta ost- och 
sydostsluttningar 

- (0,0) -3,3 SV - 
NV 

1,0 - 
4,0 

god 39 - - 5 Nya 
Spår 
 
44 

- 

8/4 
S 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
2 Drevsnö NO-O-SO-S 
Flera laviner i den senaste drevsnön  
Undvik all åkning > 30° 

1,2 -6,3 S 1,0 - 
10,0 

god 30 - 3 2 Nya 
spår 
 
35 

- 

9/4 
M 

3 Betydande lavinfara 
1 Drevsnö NO-O-SO-S 
2 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
Flera laviner i den senaste drevsnön  
Undvik all åkning > 30° 

- 
(snöfa-
ll) 

-4,5 V 3,0 - 
10,0 

dimma/ 
flatljus/
begrän-
sad 

- - - - - - 

10/
4 
T 

3 Betydande lavinfara 
1 Drevsnö NO-O-SO-S 
2 Bestående svaga lager NO-O-SO-S 
Inga laviner på grund av hårt väder  
Undvik all åkning > 30° 

1,6 -2,5 V 3,0 - 
10,0 

dimma/ 
flatljus/
begrän-
sad 

- - - - - - 

11/
4 
O 

2 Måttlig lavinfara 
1 Drevsnö NO-O-SO-S 
2 Bestående svaga lager NO-O-SO-S-SV 
Mindre spontana och större 
bekämpade laviner, dålig sikt har gjort 
observationerna begränsade. 

0,4 -1,3 V 3,0 - 
6,0 

dimma/ 
flatljus 

- - - - - - 
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Undvik stora sluttningar, > 30°, med 
drevsnö samt mindre sådana 
sluttningar med terrängfällor 

12/
4 
T 

2 Måttlig lavinfara 
1 Drevsnö NO-O-SO-S 
2 Bestående svaga lager NO-O-SO-S-SV 
Inga nya laviner 
Drevsnöflaken ett problem på högre 
höjd samt nordliga och ostliga 
sluttningar, uppvärmda sluttningar blir 
mer instabila  

0,0 -2,2 S - V 1,0 - 
3,0 

god 18 3 6 4 Nya 
Spår 
 
31 

- 

13/
4 
F 

3 Betydande lavinfara 
1 Bestående svaga lager NO-O-SO-S-SV 
2 Drevsnö NO-O-SO-S 
Mindre spontana laviner och större 
bekämpade laviner har observerats 
och rådet är att undvika brant åkning i 
allmänhet, främst i mer sydvända 
sluttningar samt där snötäcket är 
tunnare eller blir mer uppvärmt 

0,0 -4,7 V- N- 
NO -
S 

1,0 god 18 
 
7 efter 
lunch 

4 - 3 Nya 
Spår 
 
25 

- 

14/
4 
L 

3 Betydande lavinfara 
1 Våta flak SO-S-SV 
2 Våt lössnö SO-S-SV 
Flera laviner har observerats på grund 
av varmare temperaturer i sydliga 
väderstreck och rådet är att åka på 
förmiddagen och undvika alla åk >30° 
efter lunch 
 

0,0 0,5 V 1,0 - 
3,0 

 god 29 
 
8 efter 
lunch 

4 - 2 35 
 
 

- 

 

 


