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Abstract 

Wildfires in Sweden 
- trends and patterns during recent decades
Over thousands of years wildfire has been an innate part of the forests and cultural 

landscapes of Sweden. Simultaneously, fires have constituted a potential threat to 

people, property and infrastructure and continue to do so. In Sweden, this was recently 

exemplified by the dry summer of 2018, where wildfires paralysed large parts of the 

society and the large fire in Västmanland 2014 with intensity and spread rates at levels 

beyond anything observed during the last 100 years.   

As part of the societal preparedness, fire danger is forecasted by the Swedish 

Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) using the Canadian Forest Fire 

Weather Information System (CFFWIS), based on daily weather observations at noon. 

(Appendix 5). 

Since 1999, interpolated weather data, labelled MESAN-data, has been used to calculate 

these daily fire danger values on an 11 x 11 km grid throughout the whole country (chapter 

2.2.1). In addition, since 1996 all wildfires that the rescue services respond to have been 

collected in a data base by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). During the 23 

years from 1996 to 2018 these incidents amount to 114 181, which form the basis of our 

analyses (chapter 2.1). By connecting fire danger from MESAN-data and the incident 

data we study not only the temporal and spatial distributions of wildfires but also their 

distribution in relation to fire danger and weather parameters. We identify key 

parameters to explain why some fires grow large. In addition, fire danger was calculated 

based on observation weather data from two weather stations, Edsbyn and Malmslätt, 

during a 68 years period (1951-2018), to put the abovementioned analysis in a longer 

time perspective (chapter 4.3).  

Unlike the Mediterranean as well as the rest of the boreal regions the fire regime in 

Sweden in terms of burnt area has been reduced to about 1/100th since the mid-1800s 

after which modern forestry and aggressive fire suppression started. A conservative 

estimate yields an average annual burnt area of 280 000 until the mid-1800s. During the 

last 23 years the average accidental burnt area has been 3 600 ha/year (Tabell 4), mostly 

affecting forested land, which constitute >60 % of the land area below the high 

mountains and which is mostly is used for industrial forestry. The burnt area is on 

average distributed between almost 5 000 incidents (of which ~2 500 are grass fires) but 

only a few forest fires are responsible for the majority of the area (Figur 2). The 

complementary cumulative fire size distribution (probability that any fire will grow large 

than a specific area) follows natural a power-law dependence on the area with an 

exponent of -0.92 over an interval of 4 orders of magnitude in area (1 ≤ A ≤ 104 ha, Figur 

3 ).  

Grass fires were most frequent during the spring before green-up and display a strong 

spatial correlation to population density (Figur 5 - Figur 7). These fires can spread rapidly, 
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even in moderate windspeed and can compose a threat to e.g. buildings. In most cases 

they cannot to a large extent spread into forests. When fresh green grass and other herbs 

and shrubs grow during April and May, the fuel keeps the moisture more efficiently and 

longer dry periods are needed to establish conditions for flame spread. The grass fire 

frequency therefore peaks during April (earlier for the southern parts and later for the 

northern) (Figur 12). Generally, longer dry spells are required to reach flammable 

conditions in closed forests, but there was also a covariation between season and fire size. 

While the small fires (< 5 000 m2) were most common during May and June the large, 

more resource-demanding fires were centered in July (Figur 11) 

The fire danger exhibited clear spatial gradients within the country. East Svealand had 

the highest danger levels, both in terms of number of high-danger days and average FWI-

values over the summer months, followed by East Götaland and the coast of Norrland 

while the southwestern regions and the north inland experiences lower fire danger (Figur 

26 - Figur 29). 

The variation between the years in terms of number of forest fires was several hundred 

percent and even larger for area burnt (Figur 9). This mirrors the fire danger during the 

fire season but the number of forest fires over the full 23 years period was, as for grass 

fires, also strongly correlated with population density (Figur 4). Simultaneously, with 

lower population density the fraction of wildfires that reached the threshold of 0.5 ha 

increased. Fires larger than 100 ha mostly occurred in sparsely populated areas of the 

central and northern part of the country (Figur 8), even if east Svealand had the highest 

fire danger as calculated by CFFWIS. The largest fires completely dominate the total 

burned area, the dispatched resources and the effects on society. Thus, the economic 

benefits of preventing only the very largest fires is huge, both in terms of property loss 

and reduced societal costs.    

Characteristics for the largest fires were that they took place in sparsely populated areas, 

that the time to initial attack was long (Figur 19), the fire-danger high for several days 

following the ignition and they were ignited by lightning, forestry machinery in operation 

or through re-ignition due to inadequate mop-up. These three causes were responsible 

for the ignition of 48 % of all fires larger than 100 ha.  

The most common reason for ignition of all wildfires (including grass fires) was burning 

of grass or other material close to residential areas, children playing with fire or camp 

fires in the forest (Tabell 5). These types of ignition usually cause low-intensity fires with 

a small final burnt area, although they can pose a threat to buildings or other property, 

since they are often close to habitation. Unfortunately, about a third of all fires were still 

registered under “unknown cause”. In addition, accurate assessment of burnt area is 

difficult from simple visual inspection and often not highly prioritized. We therefore 

suggest that the burnt areas of future fires are routinely measured by GPS technique after 

completion of suppression.  

The analysis of the 68 year period of fire danger (1951-2018) show that even if 2018 come 

through as a year of extreme danger during the last two decades, a number of years in 

previous decades (~5 in Edsbyn and ~6-10 in Malmslätt) exhibited approximately 

similar number of high-danger days. But the area burnt during 2018 or even 2014 was 

much higher than during any of the previous high-danger years (Figur 40).  
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Weather-related fire-danger is thus only one of the parameters that govern fire load. 

Decades of decreasing population in rural areas is likely to have eroded suppression 

resources and lowered the possibilities of successful initial attack (Figur 20). Mop-up has 

always been the responsibility of the landowner but at least into the 1970s it was common 

to mobilize the nearby population as well as the military when fighting large fires. Today 

there is a reduced number of wildfire-experienced people and a diminished presence of 

landowner personnel during suppression.  

Our analysis suggests that the 23 years for which we have detailed statistics of incidents 

actually constitute a period of lower fire danger seen in a 68 years perspective (Figur 39 - 

Figur 43). It should however be mentioned that several projections for future fire danger 

suggest increased danger levels and longer fire seasons, in particular for the already dry 

eastern part of the country.  

We also note a systematic discrepancy between fire danger based on weather parameters 

from interpolated MESAN-data those from observation data from weather stations 

(chapter 6). High-danger levels (FWI ≥ 20) are notably underestimated in MESAN-based 

data compared to observation data (Figur 49). We believe this discrepancy is mostly 

dependent on the difficulty of interpolating local rain during the summer months (Figur 

54 - Figur 55).  

We also propose slight alterations in the danger classes that are issued based on the FWI-

levels, to better reflect the risk of serious wildfire events (Tabell 7).  

Key words: Wildfires; Forest fires; Grass fires; FWI; Statistics; 
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Sammanfattning 
Bränder har genom århundranden varit återkommande inslag i Sveriges natur- och 

kulturlandskap och de flesta växter och djur har på ett eller annat sätt anpassat sig till 

detta. Samtidigt har okontrollerade bränder ofta utgjort ett hot mot människors 

egendom, liv och samhällets infrastruktur. De senaste åren har detta aktualiserats i och 

med den torra sommaren 2018 då skogsbränder lamslog delar av landet under ett par 

veckors tid samt vid storbranden i Västmanland 2014 då elden spred sig med en 

hastighet och intensitet som aldrig tidigare observerats i landet.  

Vi har analyserat de senaste ca 20 årens skogsbränder och brandväder i landet, och har 

då nyttjat två skilda databaser. Dels IDA, insatsrapporteringen för åren 1996-2018 dels 

SMHIs återanalyserade brandriskdata 1999-2018 (exklusive 2007) som består av 

interpolerad väderdata, så kallad MESAN-data, omräknad till daglig brandrisk för 

nästan 4000 gridpunkter över hela landet (kapitel 2.2.1).  

Alla insatser landets räddningstjänster gör på larm om brand läggs sedan 1996 in i en 

databas (IDA). Under 23 år från 1996 till och med 2018 uppgår de som berört skog och 

mark till 114 181 incidenter, vilka utgör stommen av dataunderlaget i denna studie 

(kapitel 2.1). Genom att koppla ihop brandrisk-data och incidentunderlaget har vi 

analyserat hur bränder fördelar sig i tid och rum liksom i relation till brandrisk- och 

väderparametrar. Vi har försökt identifiera nyckelparametrar till varför vissa bränder 

blir stora och hur insatserna ser ut avseende resurser, insats- och angreppstid samt 

varaktighet. Dessutom har vi beräknat brandrisk-index från observationer från två 

väderstationer, Edsbyn och Malmslätt, under en 68-årsperiod (1951-2018) (kapitel 4.3). 

Till skillnad från medelhavsregionen och även från övriga boreala områden har 

brandbelastningen i form av bränd area minskat till ungefär en hundradel sedan andra 

hälften av 1800-talet, i och med att det moderna skogsbruket och effektivare 

släckinsatser började ta form. En konservativ uppskattning ger en brandarea på 280 000 

ha i medeltal fram till 1800-talets mitt. Under de senaste 23 åren har i medeltal 3 600 ha 

brandhärjats (Tabell 4), mestadels i skog. Denna area är fördelad på i medeltal nästa 5 

000 incidenter, delad ungefär lika mellan gräsbränder och skogsbränder. Vad gäller 

bränd area står dock ett litet fåtal skogsbränder för den absolut största delen (Figur 2).   

Gräsbränder är mest frekventa under våren då stående fjolårsgräs blir eldfängt efter bara 

några timmar med torrt soligt väder. De uppvisar en stark rumslig korrelation till 

områden med hög befolkningstäthet (Figur 5 - Figur 7). Dessa bränder kan sprida sig 

snabbt även vid relativt svaga vindar och kan utgöra hot mot exempelvis byggnader. 

Däremot är det sällan som de sprider sig nämnvärt in i angränsande sluten skog eftersom 

bränslet där torkar upp mycket långsammare. När årets nya gräsväxt kommer upp, 

under april och maj, dämpas brandspridningshastigheten i gräsmarker snabbt. Alltså når 

frekvensen av gräsbränder en topp under april månad (tidigare för de södra delarna och 

senare för Norrland) (Figur 12). Längre tids torka behövs för att väsentlig spridningsrisk 

ska förekomma i sluten skog. Skogsbrändernas säsongsfördelning samvarierar en del 

med deras storlek. Små skogsbränder är som mest frekventa under maj och juni medan 

stora och resurskrävande bränder är vanligast under juli (Figur 11). 

Den väderbaserade brandrisken har tydliga gradienter över landet i nord-sydlig samt 

väst-östlig riktning. Östra Svealand uppvisar i medeltal högst riskindex, både i antalet 
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högriskdagar per år och i medelnivå på FWI-värdet, följt av östra Götaland och hela 

Norrlandskusten. Sydvästra Sverige och Norrlands inland har i medeltal väsentligt lägre 

risknivåer (Figur 26 - Figur 29). 

Variationen i antal skogsbränder mellan åren är flera hundra procent i antal och ännu 

större i brunnen area (Figur 9). Detta speglar hur torr och varm brandsäsongen varit 

enskilda år, men sett över hela 23-årsperioden är det ett starkt positivt samband mellan 

befolkningstäthet och antalet skogsbränder per ytenhet, liksom gräsbränder (Figur 4). 

Med stigande befolkningstäthet sjunker dessutom andelen skogsbränder som når 

tröskelvärdet 0.5 ha. Riktigt stora skogsbränder (>100 ha) förekommer till största delen 

i glest befolkade områden (Figur 8), oftast Norrlands inland, även om det är östra 

Svealand som har högst väderrelaterad brandrisk. De allra största bränderna är helt 

dominerande avseende bränd areal, resursåtgång och samhällspåverkan. Om bara de 

allra största incidenterna kunde förhindras skulle alltså de ekonomiska vinsterna vara 

stora både vad gäller minskade virkesförluster och minskade kostnader för 

brandbekämpningen.   

Karakteristiskt för de största bränderna är att de sker i glesbygd, att tiden till första attack 

har varit lång (Figur 19), att vädret har varit ogynnsamt under flera dagar efter 

antändningsdagen och att de har antänts av blixtnedslag, arbete med skogsmaskiner 

eller återantändning som följd av bristfällig eftersläckning. Tillsammans står dessa tre 

antändningsorsaker för 48% av alla bränder över 100 ha.  

Till skillnad från de ovan nämnda antändningsorsakerna är de vanligaste orsakerna till 

alla bränder (oavsett brandarea) eldning av gräs eller annat material i anslutning till 

trädgårdar, barn som leker med eld eller lägereldar i skogen (Tabell 5). Dessa 

antändningsorsaker leder dock sällan till bränder som når någon stor brandarea, även 

om de kan hota byggnader och annan egendom i den byggda miljön.  

Tyvärr är det fortfarande omkring en tredjedel av alla bränder som redovisas under 

”orsak okänd”. Dessutom är noggranna areauppskattningar svåra att genomföra och 

lågprioriterade av insatsledarna. Vi föreslår därför att brandområdet rutinmässigt ska 

gps-mätas vid insatsens avslut. 

Vår analys av brandvädret för 68-årsperioden mellan 1951 och 2018 visar att även om 

2018 sticker ut som ett extremt högriskår under de senaste två decennierna så uppvisade 

ett antal år längre tillbaka ungefär samma antal högsriskdagar som 2018 (~5 i Edsbyn 

och ~6-10 i Malmslätt). Inget av dessa år hade dock en summerad brandareal i närheten 

av det som brann 2018 (Figur 40). Analysen visar att de 23 år för vilka vi har detaljerad 

statistik över insatser egentligen utgör en period med lägre väder-relaterad brandrisk 

sett över den längre 68-årsperioden (Figur 39 - Figur 43). Det ska dock tilläggas att många 

projektioner för framtiden ändå spår ökad brandrisk för i synnerhet de östra delarna av 

landet.  

Väderparametrar, eller ens ”brandrisk” (fire danger), är alltså bara en av många 

parametrar som styr antalet bränder och deras brandarea under ett år. Det har under 

senare decennier antagligen skett en utarmning av resurserna för kommunal 

räddningstjänst i landets glesbygder, parallellt med det vikande befolknings-underlaget. 

Det kan ha försvårat möjligheterna både för en lyckad tidig insats effektiv eftersläckning. 

Eftersläckningen har alltid legat på markägaren, men åtminstone fram på 1970-talet var 
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det även vanligt med uppbåd av lokalbefolkningen samt militär vid bekämpning av stora 

bränder (Figur 20).  

Vi fann också en systematisk skillnad mellan riskindex beräknade på interpolerade 

MESAN-data och de beräknade på observerade väderdata, för de två mätstationerna 

Edsbyn och Malmslätt (kapitel 6). I synnerhet underskattas höga risknivåer (FWI ≥ 22) 

i MESAN-data jämfört med observationsdata (Figur 49). Denna diskrepans syns mest 

bero på svårigheten att interpolera regn under sommarmånaderna (Figur 54 - Figur 55) 

Till sist föreslår vi en ny indelning av den 6-gradiga ”brandrisk-skalan” som utfärdas av 

MSB baserat på prognoser gjorda av SMHI. Den föreslagna ändringen påverkar de tre 

lägsta indexnivåerna för att bättre avspegla risken för allvarliga skogsbränder (Tabell 7).  

Alla figurer i rapporten är producerade av författarna och ingen upphovsrättslig konflikt 

föreligger.  
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1 Inledning 
Sverige är relativt skonat från allvarliga skogsbränder som hotar egendom, infrastruktur 

och människor jämfört med länderna i södra Europa eller andra boreala områden som 

delar av Nordamerika eller Ryssland. De senaste decennierna har framförallt den stora 

branden i Västmanland 2014 samt de många bränderna 2018 rönt mycket 

uppmärksamhet. Vid sidan av dessa händelser förekommer dock skogsbränder sparsamt 

i debatten om samhällsskydd. 

Historiskt sett brinner det väsentligt mindre i skogen idag än det gjorde innan det 

industriella skogsbruket etablerades i slutet av 1800-talet (Niklasson & Granström, 

2000). Brandhistoriska studier baserade på dendrokronologi  (datering av brandskador 

med hjälp av årsringar i träd) tyder på att skogen brann med 30 - 50 års mellanrum i 

södra hälften av landet och ca 80 - 100 år i norra hälften (Niklasson, 2011). Denna 

frekvens har idag minskat med mer än 99 %.  

I den här rapporten analyserar vi dagens bränder med avseende på orsaker, storlek, 

geografisk fördelning och relation till väder och brandriskindex. Underlaget är väderdata 

och räddningstjänsternas insatsrapportering för åren 1996-2018, dvs så lång tidsperiod 

som det finns insatsrapportering för. Vi har också gjort en beräkning av brandriskindex 

för två platser i landet över perioden 1951-2018, för att ställa de senaste årens brandväder 

i ett något längre tidsperspektiv.  
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2 Data och metod 
Studien bygger på datahistorik över räddningstjänsternas insatser som samlas in av MSB 

samt data över väder och riskindex beräknat av SMHI på uppdrag av MSB.  

2.1 Insatsdatabas (IDA)  

Varje larm som räddningstjänsten rycker ut på registreras i en databas som hanteras och 

underhålls av MSB. Efter insatsen fyller insatsledaren i information om tider, platser, 

resurser och händelseförloppet under insatsen. Detta system har varit i drift sedan 1996 

och enkel statistik går att söka från 1998 och framåt (MSB, MSB:s statistik- och 

analysverktyg IDA, 2019). Rapportens utformning har förändrats något över tid, både 

1998 och senast 2016. Alltså är inte alla rapporter helt jämförbara vad gäller all 

information.  

Informationen i dataunderlaget för denna studie är strukturerad olika under tre olika 

perioder, 1996-1997, 1998-2015 samt 2016-2018. Exempel på information som skiljer är 

antändningsorsaker, vars kategorier förändrades från 2016. Vi har därför översatt de nya 

orsakskoderna till de gamla och använt strukturen fram till 2015 för vår analys. Data från 

2016–2018 har också en övergripande huvudorsak (exempelvis ”oavsiktlig följd av 

mänsklig handling” eller ”Naturföreteelse”) vilket vi bortser från eftersom motsvarande 

information inte finns för 1996-2015. Samma sak gäller information vilken typ av  objekt 

som först antändes (vegetation, brandfarlig vätska, rishög etc.).  

Från 2016 finns betes- och jordbruksmark som en kategori för bränd areal. Tidigare hade 

sådan mark klassats som ”annan ej trädbevuxen mark”. Vi omför därför ”betes- och 

jordbruksmark” till ”annan ej trädbevuxen mark” för bränder 2016-2018.  

Vad gäller resurser och insatsdetaljer specificerar data mellan 1998-2015 antalet 

flygtimmar som använts för vattenbombning respektive ”övrigt” var för sig medan data 

från 2016-2018 endast indikerar om helikopter eller flygplan använts över huvud taget. 

Data från 2016 och framåt saknar även information om vilket tidpunkt då så kallad 

”skadebegränsande effekt” inträffar, något som oftast innebär att vatten kan appliceras 

på lågorna. Denna information är därför bara analyserad för åren 1998-2015.   

Data som extraherades, antingen direkt eller via omberäkning innefattar:  

• Tidpunkt för larm, utryckning, ankomst, skadebegränsande effekt, avslutad 

insats. 

• Plats, adress, koordinater, kommun och län. 

• brunnen area, fördelad på produktiv skogsmark inklusive kalhygge, övrig 

trädbevuxen mark samt övrig icke-trädbevuxen mark1. 

• Antändningsorsak enligt kategorierna från 1996-2015. 

• Resursutnyttjade: persontid, insatsens totaltid, nyttjande av helikopter- eller 

fastvingestöd. 

• Övriga objekt som brunnit (byggnader, fordon etc.). 

 
1 För 2016 - 2018 finns även åker- och betesmark som brunnen marktyp men har i vår analys 
grupperats med ”övrig icke -trädbevuxen mark”. 
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• Fritextfält kring händelseförlopp.  

Vi kategoriserade sedan varje insats enligt följande: 

• Gräsbrand – insatser där över hälften av den totala brända arealen är ”icke-

trädbevuxen mark” 

• Små skogsbränder – Minst hälften av bränd area är produktiv skogsmark eller 

annan trädbevuxen mark och den totala arean under 0.5 ha (5 000 m2). 

• Stora skogsbränder - Minst hälften av bränd area är produktiv skogsmark eller 

annan trädbevuxen mark och den totala arean ≥ 0.5 ha. 

För vissa analyser granskades även större skogsbränder uppdelade på storlek 

(exempelvis ≥ 10 eller ≥ 100 ha) men dessa kategorier är inte varandra uteslutande; alla 

insatser tillhör ändå någon av de tre ovan listade kategorierna. Anledningen till 

uppdelningen i gräs- och skogsbränder är de tydliga skillnader i bränsleförhållanden, 

vilket resulterar i olika geografiska mönster samt väder- och säsongs-fördelning 

(Granström, Berglund, & Hellberg, 2000).  

Uppdelningen i små och stora skogsbränder syftar till att särskilja den andel av 

bränderna där spridningsrisken är reell. För bränder större än 0,5 ha har det garanterat 

förekommit spridning med flammor och inte bara en pyrande glödbrand, vilket ofta är 

fallet för riktigt små bränder. Släckningsarbetet innebär då en större utmaning ur resurs 

och strategisk/metodisk synvinkel. Storleksgränsen 0.5 ha sammanfaller också med en 

tydlig brytpunkt i antal-storleksfördelningen för alla bränder (Figur 2).  

Dataunderlaget från 1998 och framåt är kvalitetsgranskat av MSB men innehåller ändå 

en del felskrivningar och ”missing data”. Hälften av insatserna har exempelvis ingen eller 

felaktig koordinat angiven. Dessa har då istället koordinatsatts till mediankoordinaten 

för den specifika brandkategorin (gräs- samt små och stora skogsbränder) i den kommun 

där incidenten ägt rum. Alla insatsrapporter med en angiven areal över 20 ha har också 

granskats manuellt: rimligheten i uppgiven area har bedömts mot bakgrund av andra 

uppgifter såsom använda resurser och uppenbart felaktiga rapporter har strukits. För 

bränder med en uppgiven areal över 20 ha som saknar koordinater har det ofta varit 

möjligt att ge dem en rimligt precis sådan baserat på platsnoteringar i fritexten. 

Bland de granskade insatsrapporterna hittades två fall av dubbletter, där 

räddningstjänster från annan räddningstjänst än den först utryckande hade anlänt för 

att ge stöd i släckningsarbetet, och sedan skickat in en egen rapport för insatsen.  

Totalt sett innehåller dataunderlaget 114 181 incidenter där räddningstjänsten ryckt ut 

på larm. 

2.2 Risk- och väderdata 

Det system som får representera brandrisk i denna rapport är det Kanadensiska systemet 

för brandriskväder, CFFWIS. En kort sammanfattning av hur detta system är uppbyggt 

finns i Appendix 5 Riskmodeller.   
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2.2.1 Interpolerad väderdata 

Vi använder oss av omanalyserde data för väderparametrar där observationsdata 

interpolerats enligt MESAN-modellen av SMHI (Häggmark, Ivarsson, Gollvik, & 

Olofsson, 2000). Metodens upplösning är ett gridsystem av kvadrater om 11 x 11 km2. 

Om en datapunkt till största del täcker vatten har den tagits bort från analysen, något 

som gjorts manuellt längs hela kusten, runt Öland och Gotland samt för sjöarna Vänern, 

Vättern, Mälaren, Siljan och Storsjön, varefter 3 717 gridpunkter kvarstår.  

För varje gridpunkt beräknas dagliga värden enligt följande: 

• väderparametrar klockan 12.00 UTC (temperatur, vindhastighet (medel), relativ 

luftfuktighet). För 2012-2018 finns även vindriktning noterat 

• nederbördsmängden de senaste 24 timmarna2  

• beräknade riskindex enligt CFFWIS (FFMC, DMC, DC, BUI, ISI, FWI) 

• gräsbrandsrisk 

Data är framtaget från 1999 till 2018. Data saknas dock helt från 2007. Mellan år 1999 

och 2015 startar data då MSB har ansett att behov funnits och det innebär oftast att data 

finns tillgängligt från 1:a mars och ibland från 1:a april. Data slutar då brandsäsongen 

anses vara förbi, oftast under senare delen av september, ibland in i oktober. Från 2016 

finns data kontinuerligt under hela året. Vissa gridpunkter saknas för vissa år; 

exempelvis saknas data helt för punkter norr om Vännäs tätort under 2013. Tillsammans 

täcker data 16.7 miljoner interpolerade dagar och gridpunkter. Dessa har sedan rensas 

för uppenbart felaktiga data (exempelvis FWI-värden över 100, temperaturer över 50 °C 

eller FFMC-värden över 101) 

Förutom att analyseras för sig så användes de interpolerade väderdata för att para ihop 

varje incident från insatsdatabasen med de väderförhållanden och brandriskindex som 

rådde på platsen. För varje incident identifierades den närmaste gridpunkten (inom 5 

mils radie) så att väder- och insatsdata för den dagen kan kopplas. Om ingen data finns 

för aktuell dag på ett avstånd över 5 mil från identifierad koordinat så sorteras händelsen 

bort. Totalt gav detta 83 232 väderkorrelerade insatser. 

2.2.2 Observationsdata över lång tid 

För att analysera hur brandvädret har utvecklats under en längre tidsperiod så samlades 

observationsdata in från två av SMHIs väderstationer i skilda delar av landet: Malmslätt 

utanför Linköping i Östergötland samt Edsbyn i Ovanåkers kommun, Gävleborg. Data 

hämtades från SMHIs nedladdningstjänst (SMHI, 2019). För beräkning av 

brandriskindex krävs dagliga observationer vid 12.00 normaltid på temperatur, 

vindhastighet, och relativ luftfuktighet (RH), samt nederbördsmängd under föregående 

24 timmar. För äldre observationer är daggpunkt vanligare än RH och i de fallen 

omräknas daggpunkten till RH enligt 

𝑅𝐻 = 100 exp(𝑎𝑇𝑑 (𝑏 + 𝑇𝑑)⁄ ) exp(𝑎𝑇 (𝑏 + 𝑇)⁄ )⁄  (1) 

där T och Td är temperatur respektive daggpunkt i °C, a = 17.625 och b = 243.04 °C. 

 
2 I Sverige görs ett avsteg från CFFWIS då 24 h nederbörd istället syftar till den mängd som fallit 
mellan 18.00 – 18.00 UTC och inte 12.00 – 12.00 som i originalmodellen (Van Wagner, 1987). 
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Båda stationerna har data för alla ovanstående parametrar registrerade från 1951 till idag 

(Edsbyn saknar dock RH 1954 & 2010). För Edsbyn är de äldre 

nederbördsobservationerna ackumulerat regn senaste 24 timmarna klockan 06.00 på 

morgonen. Under antagandet att beräknat FWI är helt utan systematiskt fel justerar vi 

25 % av nederbörden under varje dygn (06.00 – 06.00) ett dygn framåt. Dessutom byts 

stationen för Edsbyn till närliggande Edsbyn A (avstånd 7 km) mellan år 1994 och 1995.  

FWI beräknades för båda stationerna mellan 1:a april - 30 september enligt protokollet i 

Van Wagner (1987).  

 

2.3 Geografisk indelning 

 

Figur 1. Befolkningstäthet över landet. Källa: 
SCB 2019.   

Eftersom förutsättningarna för bränder 
varierar stort över landet vad gäller 
framförallt väderrelaterad brandrisk 
och befolkningstäthet så har vi för vissa 
analyser delat landet i tolv separata 
regioner som tillsammans täcker hela 
landarealen. Indelningen av dessa 
regioner följer tyvärr inte de 
administrativa länsgränserna eftersom 
inte väder- och befolkningsmönster gör 
det. Istället är det resultaten i kapitel 4 
kombinerat med befolkningstäthet, 
Figur 1, som avgjort indelningen. På 
grund av den markanta öst-västliga 
gradienten i brandrisk har Götaland 
och Svealand delats upp i var sin östlig 
och västlig del. De tätbefolkade 
områdena längs västkusten samt hela 
Stockholms län har fått utgöra egna 
regioner, Norrlands kustkommuner 
likaså. Norrlands inland separeras från 
kusten och området med fjällnära skog. 
Skåne samt Öland/Gotland definieras 
även de som var sin region. Indelningen 
beskrivs i Tabell 1 

Exakt beskrivning av vilka kommuner som ingår i de olika regionerna återfinns i Tabell 

8 (Appendix 1). För vissa analyser som presenteras i rapporten har en del regioner med 

likartade utfall slagits samman och för vissa andra resultat presenteras inte alla regioner.
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Tabell 1. Regionsindelning. Mer detaljer i Appendix 1 (Tabell 8, Tabell 9)

Namn (förkortning) 
Area 

(km2) 

Befolkningstäthet   

(inv / km2) Karta 

Skåne 11 000 121 

     

Sydvästra kust- 

kommuner (SV kust) 
 8 500 131 

Västra Götaland 

(V Göt) 
36 000 37.3 

Sydöstra Götaland 

(Ö Göt) 
29 000 34.2 

Stockholm 

(Sthlm) 
6 500 360 

Östra Svealand 

(Ö Sve) 
26 000 48.0 

Västra Svealand 

(V Sve) 
45 000 15.5 

Norrlands kust- 

kommuner (N kust) 
39 000 16.8 

Södra Norrlands 

Inland (Norrl Inl) 
73 000 4.08 

Norra Norrland 

(N Norrl) 
44 000 1.97 

Fjällnära skog 

(Fjällen) 
87 000 0.34 

Öland & Gotland 

(Öarna) 
4 500 19.0 
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3 Bränders fördelning i tid och rum 

3.1 Storleksfördelning 

En mycket liten andel av alla bränder står för större delen av all bränd mark. Över 

perioden 1996-2018 var det exempelvis bara 61 bränder som var större än 100 ha. Dessa 

står tillsammans för över hälften av den brända arealen trots att de bara utgör omkring 

0.5 promille av antalet räddningsinsatser i skog och mark. 

Om alla incidenter sorteras i stigande storleksordning syns två regimer då den 

kumulativt brända arean ställs mot arean av varje enskild brand (Figur 2). För de stora 

bränderna följer den kumulativa arean logaritmen av varje enskild incidents area helt 

linjärt över ett anmärkningsvärt stort intervall, som spänner över tre storleksordningar. 

Om de stora bränderna extrapoleras mot de mindre så skär anpassningen x-axeln vid 

0.43 ha, vilket därmed motiverar uppdelningen av skogsbränder som ”små” och ”stora” 

vid 0.5 ha. Figur 2 tydliggör också att de fyra största bränderna tillsammans står för 30 % 

av den brända arean.  

Figur 2. Kumulativ bränd area för alla incidenter upp till en viss area mot varje enskild incidents 
area. Linjen representerar en logaritmisk anpassning. 

Från detta samband kan vi räkna ut den komplementära kumulativa 

fördelningsfunktionen, 𝑃(Area > 𝐴), alltså sannolikheten att en brandincident ska 

bränna ett område större än en viss area A. För bränder större än en hektar beskrivs P 

bäst med en potenslag (eng. power-law) (Figur 3). 

𝑃(Area > 𝐴) = 𝐶𝐴−𝛼 

Både gräs- och skogsbränder följer en sådan potenslag vilken benämns Pareto-

fördelning och är återkommande för skogsbränder (Malamud, Morein, & Turcotte, 

1998). Lutningen på fördelningen är högre i Sverige jämfört med exempelvis 
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Nordamerika där fördelningen ofta följer α = 0.30 – 0.45. Det betyder att 

storleksfördelningen i Sverige är mer förskjuten mot de mindre bränderna jämfört med 

i Nordamerika. Denna förskjutning gäller även om vi jämför med storleksfördelningar i 

Central- och Östeuropa (Mauro, o.a., 2015) men är däremot förskjuten mot högre areor 

jämfört med bränder i Alperna (Malamud, Morein, & Turcotte, 1998). 

 

Figur 3. Komplementär kumulativ fördelningsfunktion, P(bränd area>A), för arean av alla skogs- 
och gräsbränder. P beskriver alltså sannolikheten att en brand ska nå en area större än A.  

 

3.2 Geografisk fördelning 

Antalet bränder som inträffar per ytenhet skiljer sig kraftigt mellan de olika regionerna. 

Stockholms län stod under perioden för ca 26 % av alla skogsbränder medan dessa bara 

utgjorde 4 % av den brända arealen i landet. I Norrlands inland skedde däremot 5 % av 

alla skogsbränder men dessa utgjorde tillsammans hela 33 % av all bränd areal. Antalet 

och arean av bränderna fördelat på regionerna beskrivs i Tabell 2 respektive Tabell 4.  

Det var en linjär korrelation mellan antal skogsbränder per areaenhet och 

befolkningstätheten för regionerna (Figur 4 vänster). Skåne sticker ut från detta samband 

eftersom andelen beskogad mark är väldigt liten. Även Norrlands inland och Norra 

Norrland skiljer sig med 70 - 90 % fler skogsbränder per invånare än förväntat (vilket 

inte syns så tydligt i Figur 4 pga skalan).   

Andelen stora skogsbränder (alltså andelen av skogsbränderna vars area överstiger 0.5 

ha) följer ett omvänt logaritmiskt beroende av befolkningstätheten för alla regioner utom 

fjällkedjan (Figur 4 höger). Sambandet mellan andelen skogsbränder som blir stora och 

befolkningstätheten är slående, givet att de olika regionerna uppvisar tydliga skillnader 

gällande väder och markanvändning.  
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Tabell 2. Antalet bränder i olika kategorier fördelat på de tolv studerade regionerna. 

 Gräs Skogsbränder 

Region 
Gräs-

bränder 

Små               

< 0.5 ha 

Stora        

≥ 0.5 ha 
≥ 10 ha  ≥ 100 ha ≥ 103 ha 

Skåne 4 594 2 093 132 26 1 0 

Sydväst kust 8 687 5 596 424 45 1 0 

Sydväst 8 822 5 389 682 89 7 0 

Sydöst 5 684 5 472 878  61 4 0 

Stockholm 7 978 14 295 712 48 1 0 

Ö. Svealand 7 091 6 937 826 91 2 1 

V. Svealand 5 603 4 712 963 104 11 1 

Norrlands kust 4 368 2 963 580 61 9 2 

S. Norrl. Inland 2 454 2 326 692 82 18 5 

N. Norrland 692 746 260 31 4 0 

Fjällnära skog 39 83 22 1 1 0 

Öland/Gotland 928 379 83 17 2 0 

Totalt 56 940 50 991  6 250 663 61 9 

 

   

Figur 4. Vänster: Antal skogsbränder per ytenhet och år mot befolkningstätheten i respektive 
region. Notera de brutna axlarna i högra panelen för att Stockholm (befolkningstäthet 360 inv/km2) 
ska synas. Svart linje: 𝑦 = 0.0063𝑥 (anpassad med Skåne undantaget). Höger: Andelen av alla 
skogsbränder i varje region vars area överstiger 0.5 ha, ställt mot befolkningstätheten i respektive 
region. Svart linje beskriver 𝑦 = 0.29 − 0.103 log 𝑥 (anpassad med Fjällregionen undantagen).  

Antalet bränder i dataunderlaget skalat mot arealen skogsmark och befolkningsantal i 
varje region kan avläsas i Tabell 3.  
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Tabell 3. Medelantalet bränder per år i olika kategorier per areaenhet och invånarantal. 

Region 
Gräsbr. 

per år 

Alla skogsbränder  

per år 

Skogsbränder ≥ 0.5 ha  

per år 

 
Antal/103 

invånare 

Antal/103 

invånare 

Antal/104 km2 

skogsmark 

Antal/103 

invånare 

Antal/104 km2 

skogsmark 

Skåne 0.15 0.07 225 0.004 13 

Sydväst kust 0.34 0.23 565 0.017 40 

Sydväst 0.29 0.20 116 0.022 13 

Sydöst 0.25 0.28 132 0.039 18 

Stockholm 0.15 0.28 1 759 0.013 83 

Ö. Svealand 0.25 0.27 197 0.029 21 

V. Svealand 0.35 0.35 65 0.060 11 

Norrl. kust 0.29 0.23 41 0.039 6.7 

Norrl. Inland 0.36 0.44 18 0.101 4.2 

N. Norrland 0.35 0.50 11 0.130 2.8 

Fjällnära 0.06 0.15 2 0.032 0.5 

Öarna 0.47 0.23 118 0.042 21 

 

Tabell 4. Area brunnen för olika kategorier under den studerade 23-årsperioden.  

Region 
Ej trädbevuxen 

mark (ha) 

Produktiv 

skogsmark 

(ha) 

Övrig 

trädbevuxen 

mark (ha) 

1 Skåne 818 229 316 

2 Sydväst kust 1 148 206 1 527 

3 Sydväst 3 258 1 553 1 549 

4 Sydöst 843 2 899 1000 

5 Stockholm 583 821 1 542 

6 Ö. Svealand 3 066 11 608 2 550 

7 V. Svealand 1 256 5 754 898 

8 Norrlands kust 733 6 591 578 

9 S. Norrl. Inland 2 316 24 251 792 

10 N. Norrland 298 1 764 294 

11 Fjällnära skog 64 274 128 

12 Öland/Gotland 577 212 129 

Totalt 14 960 56 165 11 304 

 

Den rapporterade totala arean brunnen mark var 82 429 ha under den studerade 23-

årsperioden. Det motsvarar ca 3 600 ha/år, varav över 2 900 ha/år var klassad som 

skogsmark. 
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3.2.1 Gräsbränder 

Av räddningstjänstens alla insatser i skog och mark klassades nästan precis hälften som 

gräsbränder (enligt vår definition beskriven i kapitel 2.1), men utgör bara knappt 20 % 

av den brunna arealen. Över 98 % av gräsbränderna påverkar enbart icke-trädbevuxen 

mark eller betesmark. Flest gräsbränder per areaenhet skedde i regionen Stockholm, tätt 

följt av Västkusten (Figur 5).  Detta trots att befolkningstätheten i region Västra Götalands 

kust bara är kring en tredjedel av den i region Stockholm. En orsak skulle kunna vara det 

stora antalet snöfria dagar på Västkusten under senvintern. Men Västkusten sticker även 

ut jämfört med Skåne gällande antalet gräsbränder, vilket talar för att det finns regionala 

kulturella skillnader här som slår igenom i brandstatistiken. Luntning av gräs och 

ljungmark på våren har en stark tradition i Västsverige ända sedan ljunghedsepoken för 

mer än 100 år sedan.  

Den intensiva markanvändningen i Skåne med en hög andel noggrant förvaltad 

jordbruksmark jämfört med övriga landet bidrar sannolikt även till det lägre antalet 

gräsbränder per areaenhet där genom en lägre andel brännbar mark, i synnerhet under 

våren.  

 
Figur 5. Antalet gräsbränder per landareaenhet mot befolkningstätheten för varje region. Linjen är 
en anpassning med ett andragradspolynom.  

Sambandet mellan befolkningstäthet och antalet bränder per landareaenhet och år är 

alltså relativt likartat för både skogsbränder och gräsbränder (Figur 5; Figur 4 vänster), 

med några undantag. Öland/Gotland har en högre andel gräsbränder än skogsbränder 

p.g.a. låg andel skog i regionen, och Stockholm följer ett linjärt samband mellan antal 

skogsbränder och befolkningstäthet vilket inte är fallet för gräsbränderna. Dessutom 

förekommer relativt sett fler gräsbränder på Västkusten jämfört med andra regioner.   

Gräsbränders förekomst varierar kraftigt över landet med majoriteten av 

antändningarna i den södra tredjedelen av landet samt norrut längs östkusten. Tydliga 
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koncentrationer av antändningar ses också kring Siljan, Storsjön och längs större vägar, 

städer och vattendrag (Figur 6). Samvariationen med befolkningstätheten är tydlig (jfr 

Figur 6 och Figur 1). Även på mer lokal nivå är syns hur gräsbränderna är tydligt 

associerade till bebyggelsen, exemplifierat av områdena kring Göteborg och Sundsvall 

(Figur 7).  

 

 

Figur 6. Incidenter av gräsbränder 1996 - 
2018. 

 

Figur 7. Incidenter av gräsbränder 1996 
- 2014 för områdena kring Göteborg 
och Sundsvall.  

 



 

3.2.2 Skogsbränder 

 

 
Figur 8. Incidenter av skogsbränder 1996 - 2018 för olika storlekskategorier. Notera att för A≥103 
ha är vad som ser ut som en incident i Ljusdals kommun egentligen ett kluster av tre incidenter. 
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Skogsbrändernas geografiska fördelning uppvisar liknande mönster som för 

gräsbränder, men med en mindre tydlig nord-sydlig gradient (Figur 9). Därtill syns också 

en väst-östlig gradient (stora städer undantaget) i att tätheten av bränder ökar österut.  

Ju större skogsbränder, desto mindre koncentration till befolkningstäta områden 

(Figur 9). Redan bränder över 1 ha var relativt jämt utspridda över landet, men med viss 

koncentration kring Stockholm och Göteborg. Riktigt stora bränder (>100 ha resp >1000 

ha) förekom nästan uteslutande i rikets glesbefolkade men skogrika områden (Figur 9).  

 

3.3 Fördelning över tid 

 
Figur 9. (a) Antal bränder över perioden 1996 – 2018 fördelat på skogsbränder och gräsbränder. (b) 

bränd area per år över samma period.  
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Antalet skogsbränder och gräsbränder ligger båda på ett genomsnitt av ca 2 500 

incidenter per år men variationen mellan åren är kraftig, i synnerhet för skogsbränder, 

där det skiljer mer än en faktor fem mellan åren med lägst och högst antal skogsbränder 

(Figur 9(a)). Det finns en relativt stor samvariation mellan antalet gräs- och skogbränder 

per år (𝑅2 = 0.68). Denna samvariation beror på att de flesta skogsbränder är små och 

inbegriper lågintensiva bränder med lättantändligt bränsle, oftast under våren. 

Korrelationen mellan antalet gräsbränder och antalet större skogsbränder är markant 

lägre.  

Vad gäller arealen bränd mark är denna däremot, som tidigare visats i Tabell 4, kraftigt 

förskjuten mot skogsbränder. Variationen mellan år var för arealen bränd mark ännu 

större än för antalet, och i synnerhet så för skogsbränder, som skiljer sig med en faktor 

126 mellan åren med minst och högst bränd area (Figur 9(b)). Toppåren var 1997, 2006, 

2008, 2014 och 2018. Men för tre år med mycket låg totalareal bränd mark (1998, 2002 

och 2017) var faktiskt arealen något större för gräsbränder än för skogsbränder.  

Sett över hela Sverige och alla år summerat var det som förväntat en tydlig 

säsongsskillnad mellan gräs- och skogsbränder (Figur 10). Gräsbränder är vanligt 

förekommande så länge fjolårsgräset står kvar och det gröna gräset ännu inte växt upp. 

Endast en kortare period (en eftermiddag) med torrt, gärna soligt och blåsigt väder leder 

till brännbara förhållanden under snöfria dagar (Granström, Berglund, & Hellberg, 

2000). I en nationell skala var det en tydlig frekvens-topp för gräsbränder under april, 

kraftigt sjunkande under maj, men också en allt tunnare svans genom resten av 

sommaren och ända fram till sena hösten (Figur 10). Frekvensen av skogsbränder låg 

istället högst under perioden maj-juli, men säsongens start- respektive slutpunkt var i 

stort sett identisk med den för gräsbränder.  

 
Figur 10. Medelantal larm per år (som leder till insats av räddningstjänst) för varje dag fördelat över 

gräs- och skogsbränder. Vertikala linjer representerar månadsskiften. 

Denna högupplösta frekvensfördelning över säsongen visar faktiskt på en tydlig svacka i 

slutet av juni, främst för skogsbränder (Figur 10). Svackan härrör inte från något specifikt 

år eller region utan är en verklig representation av brandfrekvens under de studerade 23 
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åren och sammanfaller även med säsongsfördelningen av brandrisken under åren 1999 

- 2018 (Figur 34). Av allt att döma är detta dock en slump eftersom vi inte kunnat se 

motsvarande då brandvädret över längre tidsperiod analyserades (se senare resultat i 

Figur 44). Trots en observationsperiod på 23 år i den nationella statistiken slår enskilda 

toppår igenom så pass att den summerade fördelningen får stora hack. Under vissa stora 

brandår har brandperioden infallit i början av juni (exempelvis 2008), andra år i andra 

halvan av juli (exempelvis 2018).  

 

 
Figur 11. Fördelning över antalet bränder för gräsbränder och skogsbränder i olika 

storlekskategorier grupperat i 2-veckorsperioder. Vertikala linjer representerar månadsskiften.  

Uppdelat på olika storlekskategorier visar säsongsfördelningen en allt större 

koncentration till mitten av brandsäsongen med stigande brandstorlek (Figur 11). 100 

ha-bränder exempelvis förekom bara under perioden sen april till sen augusti, och med 

en topp under mitten av juni till mitten av juli (Figur 11).  

Uppdelat på de olika regionerna visar säsongsfördelningen för gräs- och stora 

skogsbränder (>0,5 ha) en tydlig nord-sydlig trend där brandsäsongen startar tidigare i 

de sydligare mindre snörika regionerna och toppen av frekvensen av stora skogsbränder 

förskjuts till allt senare under säsongen norrut. Den väst-östliga trenden i antalet 

skogsbränder återspeglas även i säsongsfördelningen där västra Götaland uppvisar högst 

frekvens av stora skogsbränder mycket tidigare än östra Götaland (Figur 12).  

Hela Svealand uppvisar två toppar i frekvens av stora skogsbränder där både början av 

maj och slutet av juli har hög frekvens. En dubbelsäsong noteras också för gräsbränder 

på Öland och Gotland (Figur 14) som i det fallet kan ha att göra med sommartorka vilken 

gör sig gällande mest på öarna med deras grunda jordar. Tolkningen är att årets gräsväxt 

vissnar så pass att det blir brännbart under senare delen av sommaren och man får en 

extra gräsbrandsäsong.  
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Figur 12. Säsongsfördelning över antal gräsbränder (streckade linjer) samt stora skogsbränder 

(≥ 0.5 ha – hela linjer), grupperat i 2-veckorsperioder för alla regioner.  
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Fördelningen av gräs- och skogsbränder över veckodagarna visar för båda kategorierna en ökad 

frekvens under helgen (Figur 13), och allra tydligast för gräsbränder på lördagar, då frekvensen låg 

37 % över medlet för måndag-fredag. För lördag och söndag sammantaget låg frekvensen av 

skogsbränder 16% högre än under veckodagarna (samma ökning gäller även för stora 

skogsbränder). För gräsbränder var motsvarande siffra 30% (Figur 13).  

 
Figur 13. Veckodagsfördelning över gräs- och skogsbränder 

Slutligen, fördelning över vilken timme på dygnet som SOS Alarm får in samtal om 

bränder fördelar sig olika beroende på vilken brandkategori det handlar om. 

Gräsbränder larmas sällan in före kl. tio på morgonen och har sedan en bred fördelning 

över dagen och kvällen med en topp klockan 15.00. Små skogsbränder följer ungefär 

samma fördelning förutom att fler larmas in tidigare på morgonen vilket troligen härrör 

från bränder som pyrt långsamt under natten (Figur 14). För skogsbränder med allt större 

slutgiltig area smalnar fördelningen runt tidig eftermiddag, allt mer ju större branden 

blir och de största bränderna larmas oftast in kring klockan två. 
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Olika antändningsorsaker hade något olika fördelning över dygnet (Figur 14; undre 

panelen) (illustrerat för de tre vanligaste orsakerna totalt och de tre vanligaste för 

bränder >10 ha; Tabell 5). Av dessa antändningsorsaker hade gräseldning den smalaste 

fördelningen med en topp mellan 13.00 och 15.00. Övriga gnistor uppvisar ungefär 

samma fördelning och förekommer sparsamt utanför normala arbetstider. Blixtnedslag 

och barns lek med eld uppvisar också ganska smala fördelningar med toppar förskjutna 

mot sen eftermiddag. Återantändning har en bredare fördelning eftersom larmet inte är 

lika starkt kopplat till själva antändningen men når högst frekvens mitt på dagen då solen 

står högt. Bredast fördelning uppvisar bränder som är anlagda med uppsåt, vilka har en 

jämn fördelning under hela eftermiddagen och in på kvällen. Även under natten 

inkommer en del larm från anlagda bränder (Figur 14).  

 

 
Figur 14. Fördelning av larmtid under dygnets timmar för bränder av olika storlekskategorier (övre 

panel) och antändningsorsaker (undre panel). Notera att tiden som anges är ”svensk sommartid” 

och att maximal solinstrålning inträffar ungefär klockan 13.00 (streckade linjer) för en stor del av 

landet (longitud 15 grader öst går ungefär längs linjen Östersund-Leksand-Motala-Växjö). 
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3.4 Orsaker och insatser 

Under åren 1998-2015 brann, förutom skogs- och gräsmark, över 17 000 övriga objekt i 

samband med vegetationsbränder, vid ca 21 % av insatserna. Hälften av dessa var 

sopcontainrar som brann i samband med främst gräsbränder. Övriga objekt inkluderade 

900 fordon (1.1 % av incidenterna), 746 större skogs-, jordbruks- eller industrimaskiner 

(0.9 %), 227 sopanläggningar (0.3%), 41 tåg (0.3 %) och 6800 övriga objekt (8.5 %).  

Insatsrapporten innehåller fält där insatsledaren fyller i orsaken till antändning. 

Olyckligtvis utgör ”Okänd / ej angiven” över en tredjedel (37 %) av alla insatser, och detta 

gäller även för stora skogsbränder (Figur 15). Det är bara för bränder större än 100 ha 

som orsak ”okänd/ej angiven” pressats ner strax under 15%  

För de incidenter där orsak har identifierats och angivits skiljer sig frekvensen av orsaker 

mellan de olika brandkategorierna. Olika typer av eldning i och kring trädgårdar är 

vanligt för gräsbränder och mindre skogsbränder, Tabell 5. Framförallt utgör 

gräseldning 24 % av incidenterna när räddningstjänsten måste säkra bränder som slitit 

sig och inte längre kan kontrolleras av tomtägare. En stor del av gräsbränderna startas 

avsiktligt för att bränna av fjolårsgräs, eller av barn som leker med eld i närheten av 

bostäder.  

Tabell 5. De fem mest förekommande orsakskoderna, (”okänd” eller ”annan” borträknat) för fyra 
olika kategorier av bränder. Procentsatsen inom parentes anger andel av de insatserna med kända 
orsakskoderna som denna orsak utgör.  

 Gräsbränder Små skogsbränder 
Stora skogsbränder 

(≥ 0.5 ha) 

Skogsbränder  

(≥ 10 ha) 

O
rs

a
k

 

Gräseldning  

(24 %) 

Anlagd med 

uppsåt (19 %) 

Blixt  

(31 %) 

Blixt 

(30 %) 

Anlagd med 

uppsåt (17 %) 

Grillning/lägereld 

(15 %) 

Gräseldning 

(12 %) 

Övriga gnistor  

(19 %) 

Barns lek med eld 

(13 %) 

Barns lek med eld 

(15 %) 

Grillning/lägereld 

(10 %) 

Återantändning 

(13%) 

Annan eldning 

(13 %) 

Blixt 

(12 %) 

Övriga gnistor  

(9.2 %) 

Gräseldning  

(7.7 %) 

Övriga gnistor  

(5.5 %) 

Annan eldning  

(8.4 %) 

Annan eldning  

(8.1 %) 

Annan eldning  

(5.6%) 

 

De små skogsbränderna har ofta antänts via lägereldar eller grilleldar som inte släckts 

tillräckligt. En till synes släckt eld kan lätt blossa upp och sprida sig från kvarliggande 

glöd när det övre materialet torkar upp eller om vinden tilltar. Många av de små 

skogsbränderna har bara varit pyrande eld i humusen över någon eller några m2, men 

leder ändå till larm och utryckning. Barns lek med eld och uppsåtligt anlagda bränder är 

även de vanliga kategorier för små skogsbränder och vid 12 % (av incidenterna med känd 

orsak) är det blixtar som antänder, den enda antändningskällan som inte härrör från 

mänsklig aktivitet.  
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För större skogsbränder >0,5 ha är istället blixt den vanligaste antändningsorsaken i de 

fall en specifik antändningsorsak kunnat anges (Figur 15), följt av återantändning, övriga 

gnistor och ”annan”.  Blixtantändning kan ju ofta ske långt ifrån människor och därmed 

är det sannolikt att det dröjer längre till dess de larmas och även att avstånd från väg är 

större, vilket kan göra att de hinner växa sig större innan räddningstjänsten är på plats.  

Övriga gnistor är en samlingskategori. För stora bränder rör det sig då ofta om gnistor 

från större maskiner såsom markberedare och skotare inom skogsbruket (Sjöström, 

Vermina Plathner, & Granström, 2019). För mindre bränder visar vår granskning av 

fritexten i insatsrapporterna att ”Övriga gnistor” ofta har bokförts också för situationen 

när aska som fortfarande innehåller en del glödande partiklar hanteras nära bostäder.  
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Figur 15. Orsakskoder för alla incidenter sammantaget, gräsbränder samt skogsbränder av olika 

storlekskategorier. Värdet på Y-axeln anger förekomst i %. Koderna är sorterade efter minskad 

förekomst bland alla incidenter.  

Uppsamlingskategorin ”Annan känd orsak” innehåller situationer som inte täcks av de 

andra kategorierna i Figur 15. Kategorin täcker 2 482 gräsbränder och 6 208 

skogsbränder men är vanligare ju större bränderna blir. En manuell genomgång av de 

323 skogsbränderna över 0.5 ha med denna orsakskategori visar att de flesta härrör från 

någon sorts eldning (ris, skräp eller utkastad aska), fallande elledningar eller 

skogsmaskiner i arbete. De sju vanligaste orsakerna sammanfattas i Tabell 6 och det är 

Alla incidenter Gräsbränder

Stora skogsbränder

(≥ 0.5 ha)

Stora skogsbränder

(≥ 10 ha)

Små skogsbränder (< 0.5 ha)

Stora

Skogsbränder

(≥ 100 ha)

Okänd / Ej angiven Okänd / Ej angiven (32 %)

Okänd / Ej angiven (42 %) Okänd / Ej angiven (38 %)

Okänd / Ej angiven (31%)
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tydligt att många av dem enkelt hade kunnat placeras i andra givna kategorier. Notera 

även att naturvårdsbränningar som inte kan hållas inom sina begränsningslinjer står för 

10 % av dessa bränder. Bland bränderna över 100 ha står skogsmaskiner och 

naturvårdsbränningar för över hälften av insatserna kategoriserade under ”Annan känd 

orsak”.  

Tabell 6. Bedömd orsak från manuell genomgång av friskrivningsfälten från skogsbränder över 0.5 
ha vars antändning kategoriserats som ”Annan känd orsak”.    

Andel Bedömd orsak från fritextfält 

23 % Någon sorts eldning (ris, skräp eller utkastad aska) 

22 % Elledningar (omkullblåsta träd eller stolpar som faller) 

15 % Skogsmaskiner i arbete (oftast markberedning) 

10 % Naturvårdsbränningar som tappas över begränsningslinjer (oftast hyggen) 

10 %  Militär aktivitet (oftast spårljusammunition) 

4 % Återantändning från tidigare bränder (bristfällig bevakning av markägare) 

3 %  Blixtnedslag 

13 % Övriga orsaker (inkluderar tåg, glasbitar, rökning och icke-identifierbara).  

 

”Återantändning” innebär att bränder som räddningstjänsten en gång har kontrollerat 

och begränsat blossat upp igen. I den manuella genomgången av bränderna om 20 ha 

eller större justerades många av bränderna som pågick under 2018 från 

”blixtantändning” till ”återantändning” eftersom en djupare studie av dessa incidenter 

visar just att bränder som initialt startades av blixtar hade varit under kontroll innan de 

blossade upp på nytt och brände stora arealer. Här finns alltså en viss osäkerhet i 

materialet eftersom det bygger på insatser och inte på bränder. En och samma 

antändning/brand kan ge upphov till två och ibland tre separata insatser; var och en 

redovisad med areal och orsak. 

Blixtantändningar har tidigare visats ha stor geografisk spridning över landet 

(Granström, 1993). Även frekvensen av antändningsorsaken ”Återantändning” har ett 

tydligt geografiskt mönster där andelen av skogsbränder (>0.5 ha) som härrör från 

denna kategori är störst för Norrlands inland (7.4 %) och andra glesbygdsregioner och 

klart lägre för de tätbefolkade regionerna i söder (2-3 %) (Figur 16).  
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Figur 16. Andelen skogsbränder (≥0.5 ha) som härrör från kategorin ”Återantändning” plottat mot 

befolkningstätheten för de olika regionerna samt motsvarande för alla skogsbränder (grå cirklar). 

De tre regionerna med minst andel skog (Skåne, Fjällen samt Öland/Gotland) inkluderas ej pga för 

få incidenter. Notera bruten x-axel för att inkludera Stockholm med bibehållen läsbarhet.  

Tiden från det att SOS Alarm tar emot larmsamtal till att räddningstjänsten ankommer 

på skadeplats innefattar tre olika moment: tiden fram till att larmet går ut till 

räddningstjänsten, anspänningstiden (tiden till att första bilen lämnar station) och 

körtiden fram till skadeplats. Med skadeplats menas oftast närmsta farbara väg för 

släckbil. Tiden från larm till ankomst har en bred fördelning med många incidenter där 

ankomst sker inom tio minuter men också en lång ”svans” av incidenter där branden inte 

nås förrän långt efter larmsamtal. Fördelningen av tiden till ankomst skiljer sig mellan 

gräs- och skogsbränder, särskilt vad gäller ”svansen” (Figur 17). För landet som helhet är 

exempelvis 90:e percentilen för skogsbränder 38 minuter, men för gräsbränder bara 24 

minuter.   
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Figur 17. Fördelning över tiderna från larm till ankomst på skadeplats (plats på väg närmast 

branden) för alla skogs- respektive gräsbränder. Streckade linjer representerar data för 

skogsbränder i tre utvalda regioner. Siffrorna i förklaringen indikerar antalet insatser där tiden 

finns noterad.  

Fördelningen varierar också kraftigt över landet, exemplifierat av regionerna Norrlands 

inland, Östra Götaland och Stockholm (Figur 17). Östra Götaland hade i stort sett samma 

fördelning som landet i helhet medan räddningstjänster i Stockholms län, med högre 

stationstäthet och kortare avstånd, nådde skadeplats snabbare. I Norrlands inland var 

mediantiden till ankomst ungefär den dubbla som för landet i helhet och för ca 14 % av 

larmen var inte räddningstjänsten på plats förrän efter över en timme.  

Släckinsatsen kan inte alltid påbörjas direkt vid ankomst med släckbil utan tid för 

slangdragning och ibland lokalisering av bränder långt från väg spelar också roll för hur 

tidigt branden kan attackeras. Mellan 1998 och 2015 rapporterades tid mellan ankomst 

och skadebegränsande effekt, vilket vanligen innebär att man nått elden med vatten. 

Denna tid var generellt mycket kort, med median på strax över två minuter för alla 

kategorier. För en mindre del av insatserna har det dock tagit avsevärd tid att nå 

skadebegränsande effekt, med skillnader både mellan gräs- och skogsbränder samt 

mellan regioner (Figur 18). Lång tid noteras i synnerhet för skogsbränder i Norrlands 

inland, där det för var tionde insats tog längre tid än 20 minuter. medan motsvarande 

siffra för Östra Götaland och Stockholm var 10.7 respektive 6.7 minuter.  
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Figur 18. Fördelning över tiderna från ankomst till skadebegränsande effekt (innebär vanligen 

vatten på lågorna) för alla skogs- respektive gräsbränder. Streckade linjer representerar data för 

skogsbränder i tre utvalda regioner. Siffrorna indikerar antalet insatser där tiden finns noterad.  

 
Figur 19. Areaintervall mot mediantiden för räddningstjänstens ankomst (från larminringning). 

Huvuddiagrammet visar areaintervall under 30 ha. Inflikat diagram visar bränderna över 800 m2 

med logaritmisk y-axel. Röd linje är anpassning (exklusive outlier vid t=75 min) med 𝐴[ha] = 8 ∙

10−4𝑒0.132𝑡[min].  

Tiden från larm till angrepp är viktig för sannolikheten att den initiala attacken ska 

lyckas att hejda eldens spridning. När insatserna grupperades efter deras areal var det 

ett tydligt samband mellan storleksklass och mediantid från larm till ankomst. Det var 

en klar brytpunkt vid 25 - 30 minuter. Tider däröver innebär en förhöjd risk för att den 

slutgiltiga arean blir flera hektar (Figur 19).   
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Sett över hela observationsperioden 1998-2018 ökade mediantiden mellan larm och 

ankomst för såväl gräsbränder som små och stora skogsbränder (Figur 20). Ökningen var 

till synes störst mellan 1998 och mitten på 00-talet varefter en utplaning skett. 

Variationen mellan enskilda år är dock stor, vilket gör det svårt att se om trenden 

verkligen brutits.  

  

Figur 20. Utveckling över åren av mediantiden för räddningstjänstens ankomst. Linjerna är 
anpassningar med 2:a gradens polynom.  

Mediantiden till ankomst över perioden 1998-2018 approximerades med ett andra 
gradens polynom (Figur 20). Från dessa anpassningar uppskattas ökningen i tid till 
ankomst mellan 1998 och 2018 till  

• 24 % för gräsbränder 

• 28 % för alla skogsbränder 

• 37 % för stora skogsbränder (≥ 0.5 ha) 

Motsvarande data för alla incidenter uppdelat på varje region finns i appendix (Figur 

62). Variationen i tid är alltså kopplad till brandens slutgiltiga area och har även en 
kraftig geografisk variation. Däremot syns inget tydligt samband med insatsdagens 
brandrisk förutom att incidenterna med allra längst tid till ankomst minskar något för 
de allra högsta FWI-värdena (FWI > 30) (appendix, Figur 63). 

Antalet nedlagda arbetstimmar för varje incident finns inte i vårt underlag förutom för 
perioden 2016-2018. Denna data korrelerar dock väl (R2=0.6) med insatsens totaltid 
(från larm till att insatsen avslutas eller lämnas över till markägaren), se appendix 
Figur 74. Insatsens totaltid finns dock angiven för de flesta skogsbränder även före 
2016 och kan alltså vara en proxy för nedlagda arbetstimmar. Insatsens totaltid 
(varaktighet) har ett tydligt samband med brandarean, där dock varaktigheten ökar 
snabbare än brandarean (Figur 21). Totaltiden för skogsbränder om 1, 100 respektive 
1000 ha innebär totaltider med median på 8 timmar, två dygn respektive två veckor, 
men spridningen mellan olika incidenter är stor (Figur 21).  
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Figur 21. Insatsernas totaltid (varaktighet) för alla skogsbränder (små grå markörer) mot bränd 
area. Svart cirklar indikerar medianen av Totaltiden för olika storleksintervall.  

Understöd av helikopter eller flygplan varierar mycket (dessa särskiljs inte). Underlaget 
ger ändå en bild av hur ofta helikoptrar sätts in beroende på en brands omfattning 
(areal). Vid ca 100 ha fick ungefär hälften av skogsbränderna hjälp av helikopter eller 
flyg (Figur 22, vänster).  

 

  

Figur 22. (Vänster) Andel av insatser vid skogsbränder med helikopter- eller flygplansstöd mot 
brandarea. Logisk representation (1 eller 0, små svarta markörer), andelen bränder med 
understöd per areaintervall (blå cirklar) och anpassning av data med binomialfördelning. (Höger) 
Andelen insatser med flygunderstöd som funktion av FWI för olika areaintervall.  

Även FWI-värdet vid antändning påverkar förekomsten av helikopterstöd, både 
indirekt via kopplingen mellan FWI-värde och brandarea men även direkt, vilket 
tydliggörs genom förhållandet mellan andelen flygunderstöd mot FWI-värde för olika 
areaintervall (Figur 22, höger). För bränder med samma storlek ökar sannolikheten att 
helikopterstöd begärs om FWI-värdet överskrider de gränser som MSB indikerat som 
”Mycket stor brandrisk”. En svag minskning av helikopteranvändandet noteras för de 
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allra högsta FWI-värdena vilket förmodligen är en effekt av resursbrist under perioder 
med allra högst brandrisk, vilket tvingar insatsledare att prioritera mellan flera insatser 
vilka som skall få helikopterstöd. För de riktigt stora bränderna ökar användningen av 
helikoptrar med FWI-värdet över hela intervallet.  

Förändringen över tid antyder en minskad användning av helikoptrar för skogsbränder 
över 0.5 ha under 1998 till 2013. Från 2014 verkar användningen återigen öka vilket 
kan vara en effekt av att risken för stora konsekvenser fick förnyad aktualitet efter 
västmanlandbranden 2014 (Figur 23), förstärkta militärresurser samt tydligare ramavtal 
och utbildning. 

 

  

Figur 23. Andelen skogsbränder (≥ 0.5 ha) som nyttjat flygunderstöd över den studerade 
tidsperioden. År med färre än 150 stora skogsbränder eller färre än 7 helikopterinsatser är 
exkluderade på grund av osäkert statistiskt underlag. Linjer är anpassningar för åren ≤2013 
respektive ≥2013. 
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4 Mönster i väder och riskindex 
Med interpolerad MESAN-data från år 1999 – 2018 (exklusive 2007) kan geografiska 

och säsongmässiga mönster i väder- och riskindex analyseras.    

4.1 Väderparametrar  

Medelvärden av väderparametrar mellan 1:a maj och 31:a augusti visar på både öst-

västliga och nord-sydliga gradienter (Figur 24). Nederbördsmängden varierar främst från 

regnigt väst till torrare öst och nederbörden i de västra delarna är upp emot dubbelt så 

stor som i de östra delarna. Hela östra kustlinjen har regnmängder under 2 mm/dag, 

delar av östra Svealand och Stockholm samt sydvästra Norrbotten har också små 

regnmängder. Öland och Gotland utgör de allra torraste områdena. 

Middagstemperaturen uppvisar liknande gradienter men variationen mellan norr och 

syd är större än öst och väst (även om man bortser från fjällområdena). Medelvärden av 

luftfuktighet och vindhastighet kl. 13:00 är mer konstanta över landet med kraftigt ökade 

värden precis längs kusterna. Även västra Götaland uppvisar något fuktigare och 

blåsigare middagsförhållanden. 

 

Figur 24. Medelvärden av dygnsnederbörd samt middagsvärden (13:00) av lufttemperatur, RH 
och vindhastighet för varje gridpunkt mellan 1 maj och 31 augusti, 1999 - 2018.  

Ett annat mått på väder som påverkar brandrisk är antal dagar som överskrider vissa 
tröskelvärden (jfr. Figur 46). Antalet dagar med 24-timmars nederbörd under 0.5 mm 
(så lite regn påverkar inte brandrisk-index mer än indirekt via högre luftfuktighet) 
varierar inte lika kraftigt som medelnederbörden (Figur 25). För större delen av landet 
är det i medeltal mellan 65 och 75 dagar under de fyra månaderna maj-augusti då det 
faller mindre än 0.5 mm nederbörd. Endast de stora öarna, kustområden på östsidan 
samt delar av Norrbotten har fler sådana dagar.  
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Antalet dagar med middagstemperatur över 20 ◦C uppvisar samma mönster som för 
medeltemperaturen, medan antalet dagar med luftfuktighet ≤40 % visar tydligare 
skillnader inom landet. Exempelvis har stora områden i östra Västerbotten över 35 
dagar med så pass låg luftfuktighet, vilket är mer än 10 fler än största delen av södra 
Norrland (Figur 25). Likaså går ett bälte med många sådana dagar från Mälardalen till 
NV Värmland. 

 

Figur 25. Antal dagar mellan 1 maj och 31 augusti med väderparametrar över/under vissa 
tröskelvärden (medelvärde över 1999 - 2018) för varje gridpunkt.  
 

4.2 Riskindex 

4.2.1 Medelvärden 

Medelvärden över alla åren (maj-augusti) för FWI, ISI, DMC och FFMC visas i Figur 26 

till Figur 29. Det finns en tydlig samstämmighet för de olika indexen vad gäller områden 

med höga värden. I grova drag är den geografiska bilden för olika index en spegelbild av 

medelnederbörden under sommarperioden (Figur 24). Östra Svealand och Gotland 

särskiljer sig som högriskområden följt av Östra Götaland och Norrlandskusten. Vad 

gäller antal verkliga högriskdagar (FWI>22) är det ungefär 11-18 dagar i Östra Svealand 

mot 6-12 dagar i västra Svealand och stora delar av Norrland. 

För alla riskindex har den allra mest kustnära remsan färre dagar med extremvärden, 

något som också avspeglar sig på medelvärden, om än inte lika tydligt.  

Det är också tydligt hur älvdalarna i Norrland utgör stråk med högre riskindex jämfört 

med de mellanliggande mer höglänta områdena.   
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Figur 26. Medelvärde för FWI mellan 1 maj och 31 augusti samt antal dagar i medeltal som 
överstiger FWI≥15 respektive FWI≥22.   

  

Figur 27. Medelvärde för ISI mellan 1 maj och 31 augusti samt antal dagar i medeltal som överstiger 
ISI≥5 respektive ISI≥10.  
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Figur 28. Medelvärde för DMC mellan 1 maj och 31 augusti samt antal dagar i medeltal som 
överstiger DMC≥30 respektive DMC≥40.  

  

Figur 29. Medelvärde för FFMC mellan 1 maj och 31 augusti samt antal dagar i medeltal som 
överstiger FFMC≥80 respektive FFMC≥90. 

 

4.2.2 Variation över åren 

Antalet högriskdagar (FWI ≥ 22) för tre år som utmärkt sig med allvarliga bränder visas 

kartografiskt i Figur 30. Motsvarande kartor för alla år återfinns i Appendix 3 Riskindex 

fördelning (Figur 64 - Figur 66). Gränsvärdet 22 används för att det är gränsen till 
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skogsbrandindex 5, ”mycket hög brandrisk”, definierat i det svenska risksystemet, (MSB, 

2015). Värt att notera är att 2014, året då den absolut största branden inträffade, inte 

utgör något extremt brandriskår i nationell skala vare sig om ”risk” bedöms via antal 

dagar med FWI över 22 eller 17. Det var bara ett litet område kring Västmanland och 

Södermanland som hade fler än 14 riskdagar (FWI ≥ 22) år 2014 (Figur 30). Under den 

studerade perioden sticker däremot 2018 ut, där stora delar av landet uppvisade mellan 

en och två månader av riskdagar över FWI 22.  

 

Figur 30. Antal dagar med FWI ≥ 22 under tre år då stor areal brunnit: 2006, 2014 och 2018. De 

röda cirklarna och elipserna indikerar var de stora bränderna inträffat just det året.  

Antalet högriskdagar per år med FWI ≥ 22 samvarierar i ganska hög grad mellan 

näraliggande regioner (Figur 31), men även i större skala finns viss samvariation. Förutom 

2018 utmärker sig 2002, 2006, och 2008 med många högriskdagar i flera regioner. År 

1999 var det däremot hög risk enbart i de östra delarna av södra Sverige. 2006 utmärker 

sig genom ovanligt många högriskdagar i Norrland.  

Som gränsvärde för DMC, alltså det index som indikerar fuktkvoten i relativt långsamt 

torkande bränsleskikt, valde vi DMC ≥ 40. Detta värde utgör medianen av DMC-

fördelningen för stora skogsbränder (≥ 0.5 ha) (Figur 46). Antalet dagar med DMC ≥ 40 

korrelerar väl med antalet dagar med FWI ≥ 22 (Appendix Figur 68), R2=0.92.  

Vad gäller DMC sticker inte år 2018 ut lika tydligt som det gör för FWI. För vissa regioner 

(Stockholm, östra Svealand och Norrlands inland) utgjorde exempelvis 2002 ett år med 

ungefär lika många dagar med DMC ≥ 40 som 2018. Generellt sett uppgick antalet ”hög-

DMC-dagar” under ett typisk låg-risk-år till färre än sju medan det under ett hög-risk-år 

omfattade en period mellan en till två månader, eller mer (Figur 32).  



44 

 
Figur 31. Dagar med FWI ≥ 22 mellan 1999 – 2018 (exkl. 2007). Markörerna visar medel-antalet 

dagar för alla gridpunkter i regionen, staplarna visar 20:e/80:e percentilen. 2013 saknas för N Norrl. 

 
Figur 32. Dagar med DMC ≥ 40 mellan 1999 – 2018 (exkl. 2007). Markörerna visar medel-antalet 

dagar för alla gridpunkter i regionen, staplarna visar 20:e/80:e percentilen. 2013 saknas för N Norrl. 
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Vad gäller FFMC, det index som indikerar fuktkvoten i finbränslet, valde vi ett 

gränsvärde ≥ 90 för den här redovisningen, eftersom något fler än hälften av alla stora 

skogsbränder inträffade vid FFMC ≥ 90. Till stor del var det samma toppår för FFMC 

som för DMC och FWI (främst 2002, 2006, 2008 och 2018). Däremot var det till synes 

mindre skillnader mellan regioner (Figur 33) i antal högriskdagar vad gäller FFMC.  

 
Figur 33. Antal dagar med FFMC ≥ 90 För alla regionerna. Markörerna visar medel-antalet dagar 

för alla gridpunkter i regionen, staplarna visar 20:e/80:e percentilen. Data saknas för N Norrl. 2013. 

Motsvarande data för ISI finns i Appendix 3 Riskindex fördelning (Figur 69).  

 

4.2.3 Brandrisk över säsongen 

Variationen av FWI, ISI, FFMC och DMC över säsongen analyserades genom att beräkna 

sannolikheten för att ett index överskrider specifika gränsvärden för just den dagen på 

säsongen (utjämnat över alla regioner) (Figur 34). Trots att materialet omfattar 19 år 

bildar FWI-index en ganska orolig kurva över säsongen, med en diffus topp under juni. 

Bilden är likartad vare sig man ser till gränsvärdena FWI 15, 22 eller 30.  

Vad gäller FFMC (som representerar finbränslets fuktkvot) och ISI (som även tar 

vindhastighet i beaktning) är de båda som högst tidigt på säsongen medan DMC 

(fuktkvoten i marken) uppvisar en mer jämn nivå från mitten av maj till slutet av juli, om 

dippen under andra hälften av juni ignoreras. 

Exempel på variationen över säsongen av FWI för tre regioner (Stockholm, Norrlands 

inland och Västra Götaland) visar återigen att säsongen i Norrlands inland startar 

ungefär en månad efter södra Sverige. Vi ser också hur västra Götaland har en avtagande 
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trend under sommaren, vilket även återfinns i antalet skogsbränder (Figur 12), jämfört 

med östra Götaland eller Svealand där säsongen pågår oförminskat till en bit in i augusti. 

Sannolikheten att en plats i Stockholmsregionen uppvisar FWI≥15 är ungefär dubbelt så 

hög som en plats i Västra Götaland.  

Den besynnerliga dippen i alla riskindex under andra hälften av juni som ju också 

avspeglades i antalet gräs- och skogsbränder (Figur 10), är inte en effekt av ett eller två 

specifika år eller någon specifik region (se Figur 35) utan representerar genomsnittet 

under de 19 år av interpolerad väderdata som vi har tillgång till. Däremot återfinns inte 

denna dipp i längre tidsserier av observationsdata som analyseras i kapitel 4.3, och bör 

betraktas som ett resultat av den stora temporala variationen inom och mellan år. Nitton 

år räcker inte för att utjämna denna.  

 
Figur 34. Variation av FWI, ISI, FFMC och DMC över säsongen. Y-axlarna visar sannolikheten att 

ett index ska överstiga ett visst gränsvärde. Sannolikheterna är medelvärdesbildade över alla 

regioner. Data visar 5-dagars glidande medelvärde.     
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Figur 35. Variation av FWI över säsongen för tre olika regioner (1999-2018). Data visar 

sannolikheten att en punkt inom regionen uppvisar ett FWI-index över 15. Data visar 5-dagars 

glidande medelvärde.     

 

4.2.4 Fördelning för varje region 

Fördelningen av FWI-värden inom varje region definieras av 𝑛𝑅(𝐹𝑊𝐼) som beskriver hur 

ofta en gridpunkt i region R uppvisar ett specifikt FWI-värde (inom ± 0.5). Värdet är ett 

medelvärde över alla gridpunkter i regionen enligt ekv. 2. Samma fördelning kan även 

beskrivas kumulativt och vi definierar 𝑁𝑅(𝐹𝑊𝐼) som beskriver hur ofta en gridpunkt i 

region R uppvisar ett index över ett specifikt värde (ekv. 3). 

𝑛𝑅(𝐹𝑊𝐼) = ∑ 𝑛𝑝(𝑓 = 𝐹𝑊𝐼) 19⁄

𝑃𝑅

𝑝=1

𝑃𝑅⁄   

 

(2) 

𝑁𝑅(𝐹𝑊𝐼) = ∑ 𝑛𝑅(𝑓)

∞

𝑓=𝐹𝑊𝐼

 

 

(3) 

R indikerar regionen, 𝑛𝑝(𝑓 = 𝐹𝑊𝐼) är antalet gånger som gridpunkt p uppvisar ett 

riskindex i intervallet [FWI, FWI+1] och 𝑃𝑅 är antalet gridpunkter i region R. 19 är antalet 

år som data sträcker sig över (med modifikation för de norra regionerna där 2013 fattas).   

Den kumulativa fördelningen av FWI-värden visar, liksom resultaten i Figur 30, att 

Stockholms län hade flest högsriskdagar följt av Östra Götaland, Östra Svealand samt 

Skåne och Öland/Gotland, vilka alla visar ungefär samma fördelning för FWI < 35 (Figur 

36). Först vid väldigt höga värden, FWI > 42 var förekomsten vanligast på 

Öland/Gotland, men detta rör sig ändå om få dagar utslaget på hela tidsperioden.  

Västra Götaland hade generellt fler högriskdagar än de sydvästra kustkommunerna 

(Figur 36), främst på grund av lägre luftfuktighet och högre temperaturer under säsongen, 
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även om nederbörden var lägre vid kusten (Figur 37). Därefter minskar antalet dagar med 

hög risk för regionerna i ordningen Norrlands kustkommuner, Västra Svealand, 

Norrlands inland, Norra Norrland och till sist fjällkedjan.  

 
Figur 36. 𝑁𝑅(𝐹𝑊𝐼) - Antalet dagar där FIW överstiger ett visst värde för varje region. Data är 

medelvärdesbildat över hela regionen. Inflikade grafer visar samma data på linjär skala.  

Motsvarande fördelningar för ISI och DMC visar stort sett samma ordning mellan 

regionerna (Figur 37). För FFMC samt relativ luftfuktighet beskrivs fördelningarna bäst 

med den icke-kumulativa fördelningen för att skillnader ska kunna visualiseras (Figur 

38).  

 

FWI

FWI
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Figur 37. 𝑁𝑅(𝐼𝑆𝐼) samt 𝑁𝑅(𝐷𝑀𝐶) - Antalet dagar där ISI (vänster) respektive DMC (höger) 

överstiger ett visst värde för varje region. Inflikade grafer visar samma data på linjär skala.   

 

     
Figur 38. 𝑛𝑅(𝐹𝐹𝑀𝐶) samt 𝑛𝑅(𝑅𝐻) – Icke-kumulativ fördelning över antalet dagar som FFMC-värde 

(vänster) och RH vid soltid kl 13 (höger) uppvisar specifika värden i indexintervall av 1 
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RH
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4.3 Långsiktig trend i riskindex 

 
Figur 39. Daglig FWI mellan 1 april och 30 september under åren 1951 - 2018 i Malmslätt, beräknat 

på observationsdata.  

Från den interpolerade väder- och riskdata som täcker åren mellan 1999 och 2018 går 

det inte att skönja någon tydlig långsiktig trend i brandrisk. För att täcka ett längre 
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tidsintervall gjordes istället indexberäkningar från två mätstationer med goda 

väderobservationsdata (SMHIs öppna data; (SMHI, 2019)), nämligen Malmslätt i 

Östergötland och Edsbyn i Hälsingland över åren 1951-2018 (se närmare beskrivning i 

kapitel 2.2.2). Dessa två stationer valdes för att de ligger i klimatologiskt något 

kontrasterade delar av landet; Södra Norrlands inland respektive det väsentligt torrare 

och varmare östra Götaland.  

Alla CFFWIS-index beräknades från 1 mars för varje enskilt år men vi visar bara data 

från 1 april till 30 september för att låta index bli oberoende av startparametrar eller 

snötäcke (Figur 39).  

Från varje år plockade vi ut antalet dagar då FWI ≥ 22 under en säsong som en skalär 

proxy för summerad ”risk” under det året (Figur 40). Ett annat mått är medelvärdet av 

FWI under varje säsong (Figur 41 - vilket då enbart tas från juni till augusti för att undvika 

för mycket inflytande av lågriskmånader). Korrelation mellan antalet högriskdagar och 

medelvärdet av FWI är över 80 %, (appendix Figur 70).  

 

 
Figur 40. (Övre två paneler) Antal dagar per år med FWI ≥ 22 beräknat från observationsdata. År 

1954 och 2010 saknas för Edsbyn. (Under panel) Total bränd area över hela landet för motsvarande 

år (Skogsstyrelsen, 1959-1979). Notera att små bränder inte räknades före 1955 vilket påverkar 

statistiken. Deras bidrag till den totala arean torde dock vara liten. Under perioden 1980-1995 

gjordes ingen statistikinsamling kring skogsbränder. 
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Det var en förhållandevis dålig korrelation (R2 = 41 %) mellan Malmslätt och Edsbyn i 

årligt antal riskdagar (appendix Figur 71). Medelvärdet låg på 20 högriskdagar per år för 

Malmslätt och 13 för Edsbyn. Åtskilliga år sticker dock ut som högriskår på båda 

platserna: exempelvis 1955, 1959, 1969, 1973, 1976, 1983, 1989 och 1994 och 2018. Under 

den 68 år långa period var det faktiskt flera år som var i paritet med 2018 vad gäller antal 

högriskdagar; 8 år för både Malmslätt och Edsbyn ligger inom 20 % från antalet 

högriskdagar som observerades 2018. För Edsbyn sticker till och med tre år ut med högre 

antal högriskdagar än 2018.  

 
Figur 41. Medelvärde samt 80:e percentilen av FWI i Malmslätt för varje sommar (1 jun – 31 aug).  

Ingen övergripande trend är synlig över hela perioden. Men man kan notera att det inte 

varit några toppår under de 23 åren som ligger mellan 1996 och 2018 och att det då för 

Edsbyns del inträffade sju år utan en enda högriskdag. Inte ett enda noll-år hade inträffat 

under de föregående 44 åren (Figur 40). Den period för vilka vi kan koppla både 

insatsdata och interpolerad riskdata (1999-2018) är alltså snarast en period med låg 

brandrisk, sett ur ett perspektiv av de senaste 68 åren. Sett till extremåren för varje 

decennium är det bara 00-talet som saknar år med många högriskdagar. Samma 

mönster, om än inte lika tydligt noteras för antalet dagar med DMC ≥ 40 (Figur 42).  

Det var alltså ett antal somrar under 1950- 60- och 70-talet när antalet högriskdagar var 

i paritet med 2018, men inget år uppvisade tillnärmelsevis lika stor areal bränd mark 

som 2018. Toppåret 1959 inträffade 7093 bränder, med en sammanlagd areal av 9027 

ha. Antalet bränder var även 2018 kring 7000 ha, men arealen mer än 2,7 gånger högre! 
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Figur 42. Antal dagar med DMC > 40 för Edsbyn och Malmslätt.  

För Edsbyn och Malmslätt extraherade vi även den totala nederbörden från 1:a juni till 

31:a augusti samt medelvärdet av middagstemperaturen för varje år under samma period 

(Figur 43). Vi kan notera att Edsbyn generellt sett är både blötare och kallare än 

Malmslätt. För båda stationerna var det en ökande trend i såväl sommartemperatur som 

sommarnederbörd över de 68 åren. Ökningen av både temperatur och nederbörd är 

större för Malmslätt än för Edsbyn (Figur 43). Den linjära anpassningen i Figur 43 

indikerar en ökning av middagstemperaturen med 1.4 °C och en ökning av 

sommarnederbörden med 66 mm för Malmslätt. Motsvarande ökningar för Edsbyn är 

0.5 °C för respektive 27 mm.  Generellt för hela landet har årsmedeltemperaturen under 

motsvarande period ökat, liksom även årsnederbörden (SMHI, 2019c).  
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Figur 43. Övre paneler: Total sommarnederbörd (jun – aug) för Edsbyn och Malmslätt 1951 – 2018. 

Undre paneler: Medelvärdet av middagstemperaturen under juni – augusti för varje år. Röda linjer 

är linjära anpassningar till data. År 1954 och 2010 saknas för Edsbyn 

Vi analyserade även säsongsfördelningen över de 68 åren och noterar att den svacka i 

brandrisk (och även i bränder) som syntes under andra hälften av juni för perioden 1998-

2018 inte återfinns i de längre observationsserierna. Sannolikheten för att en viss dag 

under året ska notera ett beräknat FWI större än 15, 22 eller 30 skiljer sig relativt sett 

mer mellan Edsbyn och Malmslätt för högre FWI-värden (Figur 44). Sannolikheten för 

hög brandrisk Edsbyn hade ett maximum under juni månad följt av ett långsamt 

avtagande. Toppen för Malmslätt låg likaledes under Juni, men avtappningen senare 

under säsongen var här mindre brant än för Edsbyn, i synnerhet för FWI >22 och 

FWI>30.  
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Figur 44. Säsongsfördelning av sannolikheten att FWI i Edsbyn och Malmslätt ska överstiga 15, 22 

eller 30 (data beräknat på observationsdata 1951 - 2018). Kurvorna beskriver glidande medelvärde 

över tre dagar.  

 

4.3.1 Perioder med ihållande höga riskindex 

Under perioder med ihållande höga riskindex utarmas räddningstjänsternas resurser 

snabbt. Det är därför betydelsefullt hur långa sammanhängande perioder med hög risk 

som förekommer. Vi definierar en period med hög risk som det antal dagar i följd då FWI 

ligger över 22 och 30, men med tillåtelse för en enstaka dag med lägre FWI-värde inom 

perioden. För stationerna i Malmslätt och Edsbyn visar den analysen tydligt att de 

senaste två decennierna har utmärkt sig med färre och kortare högriskperioder, se 

särskilt förekomsten av perioder med FWI ≥ 30 (Appendix 3 Figur 72 - Figur 73). Samma 

år som sticker ut i totala antalet dagar återkommer naturligtvis även här. Noterbart är 

att Malmslätt under 1973 upplevde en sammanhängande period på 33 dagar med FWI ≥ 

22! Tidigare samma år förekom även en period med tio dagars längd och två perioder 

med sex dagars längd, alla dessa i nära anslutning till varandra. Andra år med långa 

perioder var 1959, 1969, 1975, 1983, 1992 och 1994. Noterbart är även de få långa 

perioderna under 2014.  

Den kumulativa sannolikheten (över det studerade 68-års-intervallet) att en period med 

minst längden D förekommer under ett år ger en fingervisning på vad som är rimliga 

förutsättningar att planera för, Figur 45. Exempelvis är sannolikheten att en period på 

minst 14 dagar med FWI ≥ 22 skall inträffa i Malmslätt under en sommar 23.5 %, alltså 

en gång per 4.25 år. Motsvarande siffra för Edsbyn är en gång var 17:e år.  
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Figur 45. Kumulativ fördelning över antalet perioder med antal riskdagar över en viss nivå. Alltså, 
Antalet perioder som uppvisat FWI-värden över 22 eller 30 under MINST D dagar i följd.  

 



57 

5 Brändernas väder- och 

indexfördelning 

 

Figur 46. Kumulativ fördelning för skogsbränder av olika storlekskategorier över riskindex FWI, ISI, 
FFMC och DMC samt väderparametrarna luftfuktighet och vindhastighet vid soltid kl 13 under 
antändningsdagen. Data för hela landet sammantaget. 
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Figur 47. Antal skogsbränder/104 km2 per 

antal dagar med uppfyllt FWI-värde för fem 

regioner och tre olika storlekskategorier. 

Från data över väder-korrelerade 

incidenter (n = 83 232) kan 

fördelningen med avseende på olika 

riskindex och väderförhållanden 

beräknas för olika kategorier av 

incidenter och regioner. Fördelningen 

beskrivs av pdf (probablility distribution 

function) eller kumulativt (cdf) (Figur 

46). cdf för FWI, ISI, FFMC och DMC 

visas för varje region i appendix (Figur 76 

- Figur 79).  

Bränderna grupperades efter storlek 

(<0.5, >0.5, >10 och >100 ha) och ju 

större bränder desto mer drivs 

fördelningen mot högre FWI, ISI, DMC 

och FFMC samt lägre relativ 

luftfuktighet. Exempelvis låg 

medianvärdet för FWI vid 15 för bränder 

i klassen >0.5 ha, men hela 25 för 

bränder >100 ha. Den enda “brand-

drivande” variabeln för vilken det inte 

var någon liknande trend var 

vindhastighet. Möjligen syns en viss 

övervikt av riktigt blåsiga dagar (>5 m/s) 

för bränder större än 100 ha. 

Med dessa fördelningar över 

förhållanden för riskindex och väder vid 

incidenterna i varje region kan 

betydelsen av olika index och 

väderförhållanden för antalet bränder i 

olika kategorier beräknas genom att dela 

fördelningsfunktionerna för incidenter 

och antalet dagar med dessa index. 

𝑃𝑅(𝐹𝑊𝐼) = pdf𝑅(𝐹𝑊𝐼)/𝑛𝑅(𝐹𝑊𝐼)       (4) 

Vi skalade sedan om denna sannolikhet 

för incident vid ett visst indexvärde till 

en area av 100 km2. Resultatet för fem 

utvalda regioner visas nedan (Figur 47). 

Frekvensen av incidenter med små 

skogsbränder ökade ungefär linjärt med 

FWI för alla regioner. För stora 

skogsbränder (≥ 0.5 ha) eller ännu 

större (≥ 10 ha) så var beroendet av FWI 

än mer markant, där sannolikheten för 

bränder över 10 ha ökade mer än 

dubbelt så mycket mellan FWI = 30 och 

40 än vad den gjorde mellan FWI = 20 

och 30.   
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Med stigande FWI-värde ökar alltså storleken på de bränder som antänds i större 

utsträckning än antalet skogsbränder gör. Detta framgår av andelen av skogsbränderna 

som är större än 0.5 eller 10 ha vilka båda växer med FWI (Figur 48), och än tydligare från 

medel- och medianarean per antalet bränder i varje FWI-intervall (appendix, Figur 80).  

Sannolikheten per ytenhet att få en skogsbrand vid ett givet FWI-värde var alltså 

omkring 5 gånger högre i Östra Svealand än i inre Norrland (Figur 47), men sannolikheten 

att en inträffad brand skulle bli riktigt stor (>10 ha) var istället bortåt 4 gånger högre i 

Norrlands inland än i Östra Svealand (Figur 48)! En rimlig tolkning är att 

antändningsrisken är stor i det tättbefolkade Östra Svealand, men att en hög täthet av 

brandstationer ger snabba insatser och därför låg sannolikhet att en antändning hinner 

nå en stor area innan den slagits ner.  

     

Figur 48. Vänstra panelen visar för fem olika regioner andelen av alla skogsbränder som nått en 

areal ≥10 ha, i relation till startdagens FWI-värde.  
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6 Jämförelse MESAN & 

observationsdata 

Största delen av väder- och riskindexanalyserna i denna rapport bygger på att koppla 
varje incident med väder och riskindex för antändningsdagen, beräknat med en 
interpolationsmodell som kallas MESAN (MESoskalig ANalys) (Häggmark, Ivarsson, 
Gollvik, & Olofsson, 2000). Modellen beskriver väderparametrar som ska vara 
representativa för en kvadrat om 11 x 11 km och utnyttjar både observationer från 
väderstationer och andra input såsom nederbördsradar. Förbandet av väderstationer är 
relativt glest och oftast finns ingen inom den aktuella kvadraten. Naturligtvis kommer 
det att vara viss avvikelse mellan värden genrererade av MESAN-modellen och 
observerade väderdata, men ingen mer utförlig analys har tidigare gjorts för att se hur 
detta slår för brandriskberäknngar. Mer om MESAN finns att läsa på SMHIs hemsida 
(SMHI, 2019). 

För att få en indikation om hur denna diskrepans slår mot beräknade riskindex 
jämförde vi observationsdata (och därav beräknade riskindex) för Malmslätt med 
mesandata från den kvadrat som innehåller koordinaten för mätstationen.     

  

Figur 49. Korrelation mellan FWI från närmaste gridpunkkt till väderstationen i Malmslätt samt 
beräknade FWI observerade data i samma väderstation. Röd linje representerar en perfekt 
korrelation. Inflikad graf visar skillnaden mellan mesandata och data beräknade från 
observationsdata (markörer i inflikad graf indikerar medelvärde per grupperingsintervall och 
staplar medianvärdet av detsamma).  

För beräknat FWI är korrelationen mellan observation och MESAN relativt god 

(R2=82 %) men för högre FWI-värden (FWI>20) finns en tydlig bias mot att 

underskattning i MESAN-modellen. För FWI>40 ligger denna skillnad i medeltal på ca 

10 indexpunkter (Figur 49). 

Samma underskattning vid höga index-värden noteras för ISI (Figur 50) där diskrepansen 

vid ISI=7 är o.7 indexpunkter men ökar till 4 indexpunkter för ISI=15. Det bör nämnas 

Malmslätt FWI
R2=0.82
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att ISI=7 motsvarar riskindex över vilket hälften av skogsbränderna ≥0.5 ha inträffar och 

ISI=15 motsvarar det index varöver bara 2 % av dessa bränder och ca 20 % av de största 

bränderna (>100 ha) inträffar (Figur 46).  

  

Figur 50. Som Figur 49. Korrelation mellan ISI beräknat från väderstation Malmslätt och 
motsvarande griddata. Inflikad figur visar skillnaden mellan mesandata och observationsdata. 

 

Figur 51. Som Figur 49. Korrelation mellan FFMC beräknat från väderstation Malmslätt och 
motsvarande griddata. Inflikad figur visar skillnaden mellan mesandata och observationsdata. 

Spridningsindexet ISI är uppbyggt av finbränslets fuktkvot (FFMC) och vindhastighet. 

Underskattningen av ISI beror förmodligen på en underskattning av vindhastighet 

(vilket påverkar ISI och FWI kraftigt för höga risknivåer) eftersom diskrepansen för 

FFMC är mycket liten för högriskvärden (Figur 51). För FFMC>85 är variationen mellan 

observation och MESAN inom 0.5 indexpunkter och ingen direkt systematisk avvikelse 

Malmslätt ISI
R2=0.77

Malmslätt FFMC
R2=0.74
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kan synas. Däremot återfinns en stor diskrepans för låga FFMC-värden (låg risk – hög 

fuktkvot) men i ett intervall där risken för skogsbrand är nästintill obefintlig.  

 

Figur 52. Som Figur 49. Korrelation mellan DMC beräknat från väderstation Malmslätt och 
motsvarande griddata. Inflikad figur visar skillnaden mellan mesandata och observationsdata. 
Spåren som kan skönjas utgör enskilda sekvenser av dagar när verklig och modellerad nederbörd i 
något skede skiljt sig markant, och ”spåret” därför går vid ena eller andra sidan av den röda 1:1-
linjen.  

DMC, som representerar fuktigheten i markens humuslager, skiljer också mellan 
beräkningar från modell- och observationsdata men spridningen innebär både under- 
och överskattning (Figur 52). Små riskindex överskattas med ca 2 indexpunkter (som får 
anses litet i sammanhanget) och för DMC=40 (som utgör brytpunkten för ungefär 
hälften av skogsbränderna) är spridningen 4 indexpunkter men inte systematiskt åt 
över- eller underskattning. Vid DMC>80 syns en trend åt underskattning i mesandata 
men dessa värden är mycket ovanliga och endast en liten bråkdel av alla bränder inträffar 
vid så höga indexvärden.  

Jämförelse av övriga parametrar (Figur 53) visar att temperatur korrelerar bra men att 

luftfuktigheten har en tendens att underskattas av MESAN över hela intervallet av 

möjliga värden. Stor diskrepans noteras för vindhastigheter där värden över 10 m/s 

underskattas med flera punkter. Detta är troligen en naturlig effekt av en 

interpolationsteknik som naturligtvis har svårt att fånga upp lokalt hårda 

vindförhållanden.  

Nederbörden sprider mycket år båda håll, R2=36 %, vilket är att förvänta under 

sommaren eftersom lokala skurar då är vanliga (Figur 54). Riktigt små 

nederbördsmängder (<0.5 mm) är irrelevanta för riskindex men för 5 mm och mer 

underskattar MESAN regnmängden (Figur 55). Diskrepansen i nederbörd ger en 

motsvarande överskattning för små DC-värden (som avspeglar fukten i djupa (ca 20 cm) 

torvlager) och en liten underskattning för höga riskvärden. Tillsammans med 

underskattningen i DMC ger detta en liten underskattning av BUI för höga risknivåer.     
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Figur 53. Som Figur 49. Korrelation mellan olika index beräknat från väderstation Malmslätt och 
motsvarande griddata. 
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Figur 54. Som Figur 49. Korrelation mellan dyngsnederbörd och från väderstation Malmslätt och 
motsvarande griddata. Inflikad visar skillnaden mellan mesandata och observationsdata plottat 
mot observationsdata. 

 

Figur 55. Skillnad mellan nederbörd från mesandata och observationsdata för Malmslätt för lägre 
nederbördsmängder. Symboler betecknar medelvärdet och staplarna medianvärdet för skillnaden. 

Sammantaget ger dessa diskrepanser upphov till att antalet dagar med FWI ≥ 22 skiljer 

sig något mellan riskindex beräknat från observationer eller mesandata (Figur 56).  

Malmslätt Nederb
R2=0.36
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Figur 56. Korrelation mellan antalet dagar med FWI>22 år beräknat från observationsdata samt 
från MESAN-data för 1999-2018 (ej 2007). R2 = 0.84 för Malmslätt och 0.94 för Edsbyn, främst pga 
de högsta nivåerna från 2018.  
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7 Diskussion och framåtblick 

Brändernas inverkan på samhälle, natur och enskild 

Sveriges skogsmarker har genom årtusenden varit påverkade av bränder, orsakade av 
blixtantändningar, vådaeldar och även medvetna avbränningar för specifika syften. Eld 
har exempelvis haft en vidsträckt användning för att förbättra skogsmarksbetet för 
kreaturen, men det betyder inte att man ägnat sig åt promiskuöst brännande. Som 
framgår redan av de äldsta lagtexterna har man bara fått bränna för vissa syften och det 
har varit ett kollektivt ansvar att bekämpa oönskad eld, alltså bränder som hotade 
gårdar eller andra ekonomiska intressen. Historiska analyser visar att det stora skiftet 
vad gäller andelen bränd mark i landet kom under loppet av 1800-talet, i synnerhet 
andra halvan (Niklasson & Granström, 2000). Detta sammanfaller med framväxten av 
organiserat skogsbruk, där det blev ett övergripande intresse att kraftfullt bekämpa 
bränder i skogslandskapet. 

Egentlig statistik om arealen bränd skogsmark började samlas in först i slutet av 1870-
talet och den begränsade sig länge till stats-skogarna. Ett toppår var 1878, då omkring 
27 000 ha brann, men då var man redan inne i en kraftig nedgång från läget bara ett 
par decennier tidigare. Dendrokronologiska studier (datering av brandskador i levande 
och döda träd) från ett stort antal områden har nämligen övertygande visat att från 
medeltiden fram till 1800-talets mitt brann i medeltal omkring 1% av skogsmarken 
årligen i norra Norrland, mellan 1% och 2% i södra Norrland och drygt 2% i södra 
Svealand och Götalands skogsbygder. Redan en konservativ skattning om 1% för hela 
riket ger en årlig brandarea av 280 000 ha (jämför med medelarean av 3 600 ha under 
1996 - 2018). Dessa studier visar vidare att den årliga variationen, precis som idag, var 
mycket stor, vilket betyder att det under verkliga toppår med säkerhet har brunnit 
miljoner ha skogsmark. 

När statistik började samlas in under sent 1800-tal var alltså brändernas omfattning 
redan kraftigt reducerad och under tidigt 1900-tal var arealen nere i närheten av 
”moderna” nivåer, även om statistiken inte var heltäckande. Först 1942 började man 
samla statistik även för privata skogar, enligt ett system som tyvärr upphörde 1979, 
samtidigt med en större omorganisation (från Statens brandinspektion till Statens 
brandnämnd efter 1975). Statistikinsamlingen upphörde fullständigt efter 1979 när det 
inte längre utgick statlig ersättning till skogsbrandsläckning.  

Från och med 1955 hade det gjorts en förändring av insamlingen i och med att även 
små bränder inkluderades, vilket dock inte bör ha betytt mycket för totalarealen. Men 
För åren 1942-1979 finns alltså statistik som kan jämföras med den som samlats in 
sedan 1996 vad gäller total areal bränd skogsmark. 

Antalet bränder 1996-2018 varierade med en faktor 5 mellan åren men visade ingen 
tydlig tidstrend. Antalet skiljer sig inte heller påtagligt från situationen under åren 
1952-1975. Likaså var arealen bränd mark ungefärligt jämförbar under de två 
perioderna, om man undantar 2014 och 2018. Dessa två år är alltså avvikande även i ett 
längre tidsperspektiv, vilket är illavarslande.  

Vid sidan av de vilda bränderna har under de senaste åren flera tusen hektar mark 
bränts vid hygges- eller naturvårdsbränningar, det vill säga medvetna bränningar som 
gjorts för specifika syften. Detta krävs idag av större skogsägare för att de skall bli 
certifierade inom ramen för FSC eller PFSC. Det finns tyvärr ingen säker 
sammanställning över hur stor areal som bränns årligen i landet, men uppskattningar 
ligger mellan 1000 och 3 000 ha, alltså i närheten av den areal som brinner i olyckor.  
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Även tidigare under 1900-talet var det vanligt med skötselbränningar, men då specifikt 
för att underlätta föryngringen efter kalavverkning, så kallad hyggesbränning. Vissa år 
under 1950 och 60-talet brändes i storleksordningen 40 000 ha i landet, framförallt 
norr om de stora sjöarna. En följd av detta var att det då fanns en stor kader av folk 
med erfarenhet att hantera eld och dessa var naturligtvis också en stor resurs vid 
släckningen av vilda bränder, vilket då ännu till stor del sköttes av uppbådat folk 
snarare än av brandkårerna. Från sent 1960-tal ebbade bränningen inom skogsbruket 
ut i och med att man fick effektiva maskiner för mekanisk markberedning av hyggena 
och därmed minskade gradvis antalet bränningskompetenta personer. Idag har det 
skett en mindre svängning härvidlag, i och med ökningen av naturvårdsbränning inom 
skogsbruket och den statliga reservatsskötseln.  

De allra flesta bränder släcks på ett tidigt stadium och når bara en obetydlig areal och 
medför därför inte några nämnvärda kostnader i form av skador på skog eller annan 
egendom. Men samtidigt illustrerar det stora antalet bränder med lyckad utgång vilken 
potential det finns för verkligt stora ekonomiska konsekvenser. Dagens brandförsvar 
räddar med andra ord enorma värden åt landets markägare. Virkesvärdet i äldre skog 
kan vara i storleksordningen 100 000 kr per ha. Visserligen kan en del av värdet 
återvinnas efter en brand; veden från branddödad eller brandskadad skog är tekniskt 
intakt och kan användas till sågad vara, eller bränsleflis, men jämfört med en vanlig 
avverkning blir priset nedsatt. Normalt ger äldre skog både sågtimmer, massaved och 
cellulosaflis3, men massaindustrin vägrar befatta sig med massaved och cellulosa-flis 
från bränd skog, på grund av risken att kolpartiklar kommer in i massan. Yngre 
brandskadad skog ger ännu sämre intäkter eftersom virket är för klent att såga och den 
enda avsättningen där är till bränsleflis. 

En kostnad för markägaren är vidare den skyldighet de har att bistå under 
räddningsinsatsen samt den bevakning som lagen föreskriver skall utföras efter att 
räddningstjänstens insats är avslutad. Kostnaden varierar stort beroende på hur stort 
området är och hur omfattande glödbranden är, vilket i sin tur beror på 
uttorkningsgraden vid brandtillfället och vädret därefter. Många markägare är 
försäkrade för brandskador och försäkringen täcker normalt både virkesskadorna och 
kostnaden för bevakning.  

Skogsbränder, och i än högre grad gräsbränder, kan också riskera antända bebyggelse 
men det finns ingen tillförlitlig statistik då många bränder av den kategorin enbart 
registreras som brand i byggnad. Vid branden i Västmanland 2014 och flera av de stora 
bränderna 2018 kom dock ett antal byggnader, främst fritidsboenden och jaktstugor att 
totalförstöras, men jämfört delar av Kanada och USA har Sverige en lindrig situation. 
Vid stora incidenter förekommer också att viktig infrastruktur (vägar, järnväg, 
eldistribution, telekommunikation eller radiosändningar) drabbas av avstängning eller 
driftstopp.  

Den direkta påverkan på människor är förutom fara för att fastna i flamfronten även 
rökpåverkan långt bortom själva brandområdet vilket kan utgöra ett hot, särskilt mot 
hälsosvaga personer. En annan mer indirekt påverkan som rönt viss uppmärksamhet 
från forskningen på senare år är den på närboendes rekreationsnyttjande och 
känslomässiga koppling till det brandpåverkade området. 

Däremot har vilda bränder i vår del av världen inga negativa ekologiska effekter, 
snarare tvärt om. Det beror på att naturen här varit anpassad till återkommande 
bränder och att vissa organismer till och med är beroende av dem för fortsatt existens i 

 
3 Cellulosaflis är en biprodukt från sågning av timmer, vilken blir till råvara vid tillverkning av 
pappersmassa. 
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landskapet. Problemet med jorderosion efter bränder, som är utbrett i 
medelhavsområdet, är också försumbart i Sverige.  

Brändernas storleksfördelning 

Fördelningen av brändernas storlek visar att ett fåtal bränder står för merparten av all 
bränd areal (Figur 2). 0.5 % av alla bränder står för mer än 75 % av arealen. I ett 
internationellt perspektiv är detta inte alltid fallet. För de boreala skogarna som helhet 
samt Kanada och Sibirien individuellt kan en karakteristisk brandarea identifieras, 
vilken utgör det areaintervallet (fördelat jämnt över en logaritmisk skala) som bidrar 
mest till total bränd area (Lehsten, o.a., 2014). Denna karakteristiska area är ca 40 000 
ha för Kanada och 4 000 ha för Sibirien. Samma sak gäller för Medelhavsregionen 
(Mauro, o.a., 2015). För Sverige visar materialet istället att för varje areaintervall på en 
logaritmisk skala ökar andelen som det intervallet utgör av den totala brandarean (en 
konsekvens av att potensen i Figur 3 är <1). Även om man plockar bort de allra största 
bränderna, som ju inte återkommer regelbundet inom vår studerade tidsperiod, är 
resultatet detsamma; de största bränderna är de som bidrar mest till den totala brända 
arealen.  

Inte bara andelen av den summerade brända arean ökar med brändernas storleksklass 
utan även i ännu högre grad andelen av de samlade resurser som samhället lägger på 
brandsläckning. Sambanden mellan insatsernas varaktighet och brandarea (Figur 21) 
samt varaktighet och persontimmar (appendix Figur 74) visar att räddningstjänstens 
investerade arbetstid ökar mer än proportionellt mot brandarean. Dessutom ökar 
användandet av helikopterstöd markant vid omkring 10 ha (Figur 22).  

Om de allra största incidenterna kunde förhindras skulle alltså de ekonomiska 
vinsterna vara stora både vad gäller minskade virkesförluster och minskade kostnader 
för brandbekämpningen.   

Varför blir vissa bränder stora? 

Många faktorer påverkar hur stor en brand skall bli (Cui & Perera, 2008); en av dem är 
sannolikheten att förstainsatsen mer eller mindre omedelbart lyckas kontrollera 
brandspridningen. Om man antar att sannolikheten för en lyckad förstainsats minskar 
drastiskt om branden nått en viss storlekströskel när angreppet inleds kommer andelen 
bränder som är under denna storlek att bli oproportionerligt stort, medan fördelningen 
av bränder större än tröskelvärdet följer en annan statistisk fördelning. Så verkar det 
vara i det svenska materialet, med en storlekströskel kring 1 ha (Figur 2) För andra delar 
av Europa däremot, kan inte Pareto-fördelningen alls beskriva storleksfördelningen, 
utan lutningen på fördelningen ökar med ökad area (Ricotta, o.a., 2001).  

De stora bränderna (flera hundra hektar och mer) har några gemensam nämnare: 
(1) De sker i glesbygd (med undantag för branden i Tyresta 1999 och Västmanland 

2014).  

(2) Tiden till att angreppet påbörjats har generellt sett varit lång (mediantiden till 

ankomst för bränder ≥300 ha är 55 minuter).  

(3) Vädret varit ogynnsamt (hög brandrisk) under antändningsdagen och flera dagar 

därefter.  

(4) De har orsakats av blixtnedslag, arbete med skogsmaskiner eller har återantänt 

från tidigare nedkämpade bränder, till följd av bristfällig bevakning-
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eftersläckning4. Sammantaget står dessa tre orsaker för 48 % av alla bränder 

större än 100 ha. 

Punkt 1 och 2 ovan är sammanlänkade. Gles befolkning innebär ett glest förband av 

brandstationer, och det är stora regionala skillnader i stationstäthet inom landet (Figur 

57). Detta översätts med nödvändighet till längre körtider, i synnerhet för insatser där 

fler än en station utlarmas.  

 

Figur 57. Brandstationer i landet uppdelat på heltid (gröna), deltid (röda) och värn (grå). Uppgifterna 
erhölls från MSB 2019.  

Flera dagar i svit (punkt 3) innebär givetvis en ökad risk att banden växer sig stor. 

Tyvärr går det inte att utläsa ur statistiken under hur många dagar det förekommit 

aktiv brandspridning för en viss brand. Vid större bränder avslutas vanligen insatsen 

 
4 För en diskussion kring begreppet ”eftersläckning” se Granström (2020).  
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först några dagar efter att man fått kontroll över spridningen, eftersom 

räddningstjänsten då regelmässigt ligger kvar och utför eftersläckningsarbete. Vi vet 

dock från andra källor att flera av de största bränderna hade spridit sig aktivt över flera 

dagar (Granström, 2020): Ljusdalskomplexet 2018 (15 dagar), Trängslet 2018 (14 

dagar), Fågelsjö 2018 (6 dagar), Västmanland 2014 (5 dagar), Hassela 2008 (4 dagar), 

Tyresta 1999 (3 dagar).  

  

Fördelning av riskindex 

Vår analys visar på tydliga geografiska skillnader i vad vi i Sverige benämner 
”brandrisk”, alltså det som internationellt brukar benämnas ”fire danger”5 . Det finns 
en tydlig väst-östlig gradient med högre risk österut (Figur 26 - Figur 29). De fyra länen 
kring Mälardalen (Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län) har 
tillsammans med Gotland den högsta belastningen av högriskdagar. Dessutom 
uppvisar de östliga delarna av Götaland många flera högriskdagar än de västliga. 
Samma skillnader syns för Norrlands kustregion (och i viss mån längs älvdalarna) 
jämfört med övriga Norrland. Generellt sammanfaller dessa gradienter i brandrisk 
relativt väl med fördelningen av bränder.  

Den viktigaste klimatvariabeln som styr brandriskfördelningen inom landet är 
uppenbart nederbördsfördelningen under sommaren (Figur 24), även om man kan se ett 
inflytande av vinden för vissa områden, i synnerhet västkusten. 

Skåne uppvisar många riskdagar, särskilt vad gäller finbränslets upptorkning (FFMC - 
Figur 29), men detta återspeglas inte i antalet skogsbränder (Figur 4) eller ens 
gräsbränder (Figur 5) om vi tar hänsyn till befolkningstätheten. En förklaring, förutom 
den låga förekomsten av skog (ca 35%), kan vara den höga andelen lövskog på 
högproduktiv mark (gräs och örter i fältskiktet), samt vad gäller kulturmarken ett högt 
nyttjande.  

Brandbelastning i ett längre historiskt och framåtblickande perspektiv 

I det studerade underlaget av incidenter som sträcker sig från 1996 till 2018 utgör just 
2018 ett exceptionellt år både vad gäller antalet insatser och bränd areal (Figur 9). 
Likaså var 2018 exceptionellt vad gäller antal högriskdagar för perioden 1999 – 2018 
(beräknat på MESAN-data, Figur 31). I ett längre tidsperspektiv däremot, gick det att 
för två stationer från skilda delar av landet hitta flera år som varit helt i paritet med 
2018. Då framkommer istället att perioden mellan 1996 och 2017 karakteriserades av 
somrar med relativt få högriskdagar (Figur 40).  

Ingen egentlig trend kan noteras i antalet högriskdagar (FWI ≥ 22) för varken Edsbyn 
eller Malmslätt över hela perioden 1951-2018 men däremot ökningar av både total 
nederbörd under sommaren och middagstemperaturerna (Figur 43). Dessa trender 
leder var för sig till motsatt effekt på antalet högriskdagar vilket kan förklara bristen på 
tydlig trend av detsamma. För ytterligare information om förändringar i vindbeteende 
hänvisas till Wern & Bärring (2009).  

Som tidigare nämnts saknas heltäckande skogsbrandstatistik på bränd mark för åren 
1980-1995 men den värsta brandsommaren under den period som har täckning var år 

 
5 Brandrisksystemet som för närvarande används i landet (FWI-systemet) modellerar fuktkvoten 
i olika bränsleskikt utifrån dagliga väderobservationer och ger tillsammans med vindhastigheten 
en relativ skattning av brandintensiteten i medvindsdelen av en brand. Se vidare i Appendix 5 
Riskmodeller.  
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1959. Då rapporterades 7 093 skogsbränder, med en sammanlagd area om 9 027 ha. 
Antalet bränder var alltså jämförbart med 2018, men arealen var bara 38 %. Samtidigt 
var 1959 ett toppår vad gäller brandvädret, för båda våra undersökta stationer väl i 
klass med eller värre än 2018. I det långa perspektivet (sedan 1951) går det alltså inte 
att peka på antalet högriskdagar som anledning till den exceptionellt höga arealen 
bränd mark under de två åren 2014 och 2018, även om bra brandväder givetvis är en 
förutsättning. Istället bör man söka förklaringen i ”handhavandeproblem”, det vill säga 
förmågan att effektivt släcka uppkomna bränder. Detta är uppenbart vad gäller ett stort 
antal av de värsta bränderna 2018, där man hade fått branden under kontroll i ett tidigt 
skede, när arealen var blygsam, men inte genomfört effektiv och noggrann 
eftersläckning6 och/eller bevakning, varefter elden vaknat dagen efter och spridit sig på 
allvar (Granström, 2020). 

Sett över perioden sedan 1900-talets mitt har förutsättningarna för 
skogsbrandförsvaret förändrats dramatiskt, där vissa faktorer verkar i positiv riktning, 
medan andra snarast i negativ riktning. En stor positiv förändring är utbyggnaden av 
skogsbilvägnätet, vilket gör att man snabbt kan nå fram mot brandplatsen med folk och 
utrustning. I själva verket är bilvägnätets stora täthet grundförutsättningen för ett 
skogsbrandförsvar baserat på insatsstyrkor enbart från brandstationerna. Tidigare 
sköttes skogsbrandförsvaret istället av i huvudsak uppbådat folk, under ledning av på 
förhand utsedda personer med lokalkännedom och efterenhet av brandbekämpning. 
Andra positiva förändringar sedan mitten av 1900-talet är användningen av helikopter 
för brandsläckning, brandövervakningsflyget för upptäckt av bränder samt inte minst 
mobiltelefonin, som antagligen gör att bränderna idag rapporteras in mycket tidigare 
än förr.  

Idag, när uppbådens tid är förbi sedan länge, kan det vara svårt att snabbt dra 
tillräckligt stora styrkor till en brandplats. Redan 50 brandmän i arbete kan idag 
betraktas som en stor räddningsinsats, men för en brand som redan nått exempelvis 
100 ha kan begränsningssträckan vara flera km och då utgör de 50 brandmännen en 
mycket gles besättning runt brandens omslutningsarea.  

En annan negativ utveckling rör antalet kompetenta som kan dras in på en 
släckningsinsats. Förr fanns en stor kader skogsarbetare och lantbrukare på 
landsbygden med erfarenhet av skogsbrandsläckning och eftersläckningsarbete, samt i 
många fall också av att arbeta med hyggesbränningar. Idag är skogsarbetet starkt 
mekaniserat, vilket lett till en mycket stor nedgång i antal skogsarbetare. Det fåtal 
manuella arbetsuppgifter som ännu finns kvar (plantering, röjning) utförs idag till 
största delen av utländsk personal som kommer in säsongsvis. Det är också främst 
dessa som idag sätts in för att utföra eftersläckningsarbetet när Räddningstjänsten 
släckt ner elden. Erfarenheterna från 2018 visade att det inte alltid fungerade bra. Mer 
än 60% av all bränd mark detta år kan hänföras till bränder som i varit nedtagna och 
bara i behov av kompetent eftersläckning. 

Samtidigt som vi inte ser någon tydlig trend i riktning mot ett förvärrat brandväder i 
Sverige från denna initiala analys av två väderstationer över en så pass lång period som 
68 år, snarare tvärt om, finns modelleringar av framtida brandväder som exempelvis 
visar en förlängd brandsäsong i de boreala skogarna i allmänhet (Flannigan, o.a., 
2013). Dessutom prognosticeras högre väderrelaterad brandrisk specifikt för de delar 
av Sverige som redan idag har relativt hög risk (Yang, Gardelin, Olsson, & Bosshard, 
2015), alltså södra Sverige och i synnerhet Östersjöregionen (Sjökvist, Axén 
Mårtensson, Sahlberg, Andréasson, & Hallberg, 2013).  

 
6 För en diskussion kring begreppet ”eftersläckning” se Granström (2020). 
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Våra resultat visar att de bränder som får stora konsekvenser (stor bränd area, stor 
kostnad för släckarbete, stora ekonomiska förluster samt risk för liv eller personlig 
egendom) styrs av många fler faktorer än väderrelaterad brandrisk. Vi ser exempelvis 
att vissa antändningsorsaker (återantändning, gnistor från skogsbruket och 
blixtnedslag) är mer frekventa bland de stora bränderna (Figur 15). Likaså att 
glesbygden har mycket högre andel stora bränder än tätbefolkade områden (Figur 4) 
och det är även i glesbygden som risken för både sen första insats (Figur 62) och 
otillräcklig eftersläckning är som störst (Figur 16).  

En förändrad strategi för släckarbete i mindre resursstarka områden, bättre rutiner och 
kontroll av eftersläckningsarbetet, och en ökad kunskap om brandbeteende hos 
insatspersonalen skulle kunna minska riskerna att bränder blir stora. Därtill kan 
förbättrat riskarbete inom specifika branscher, likt det som påbörjats inom skogsbruket 
(Skogforsk, 2017), leda till förbättringar inom vissa nyckeltyper av bränder. Detta gäller 
exempelvis kraftbolag, jordbruket eller militär aktivitet (Tabell 6). Ett specifikt område 
med stor förbättringspotential är antändning från tågtrafiken. Antändningar från tåg är 
ofta utmanande för räddningstjänsten då de ofta kan ge upphov till flertalet 
brandhärdar över en längre sträcka.    

Prognosverktyg är till stor hjälp för allmänhet, räddningstjänster och industri. Dagens 
system med direkt tillämpning av det kanadensiska systemet skulle kunna förbättras 
avsevärt om hänsyn tas till vädrets dygnsvariation, något som tydligt framgår vid en 
analys av bränderna i Norge under 2014 som alla medförde stora konsekvenser 
(Sjöström, Vermina Plathner, & Granström, 2019). Dessutom finns anledning att 
expandera begreppet risk (som i Sverige är ett sedimenterat begrepp som enbart tar 
hänsyn till väder) till att inkludera även antändningsrisk, resurstillgång och bränsletyp 
för att få en mer tydlig bild av risksituationen över landet. Alltså, lokal 
bränslekarakteristik, samhällets sårbarhet, förmåga och påverkan vid större incident, 
konsekvenser av potentiell brand, och historisk diskrepans mellan brandfrekvens och 
prognosticerad risk är alla relevanta begrepp i en diskussion om risk och prognoser för 
myndigheter och räddningstjänster.  

Förslag på ny indelning av riskklasser 

MSB delar in risken för skogsbrand i klasser som kallas ”brandriskindex” vilka spänner 
från 1 till 6 (eller 5E) (MSB, 2015). Dessa har fått beteckningen Mycket liten risk 
(FWI<1), Liten risk (FWI: 2-6), Normal risk (FWI:7-16), Stor risk (FWI: 17-21), 
Mycket stor risk (FWI: 22-27). Dessutom har en ytterligare klass benämnd Extremt 
stor risk (FWI: >28) införts i efterhand.   

Denna uppdelning innebär vissa problem. För det första är de tre lägsta nivåerna 
”normala” i meningen ”ofta förekommande”. De täcker var för sig lite mer än 25% av 
alla dagar under en brandsäsong (maj-augusti) i både Malmslätt och Edsbyn. För det 
andra så är klass 3 en mycket bred klass i termer av spridningsrisk. Över en tredjedel av 
alla skogsbränder startar under dagar med brandrisk 3, men det är mycket stor skillnad 
i brandbeteende mellan en ”låg trea” och en ”hög trea”.  Som exempel så kan vi anta att 
FWI=7 råder och att detta är uppbyggt på FFMC=86.3, DMC=21.6, DC=507.1 och vind 
2.8 m/s. Beräknat brandbeteende7 enligt det kanadensiska risksystemet ger med dessa 
värden en spridningshastighet på 0.23 m/s och intensiteten 42 kW/m, i en planterad 
barrskog (med fyra meter upp till kronan). Detta motsvarar en brand som är mycket 
enkel att slå ner med enkla handverktyg. Om vi istället för samma sorts skog beaktar 
FWI=17, uppbyggt av FFMC=90.8, DMC=23.1, DC=507.8 och vind 2.8 m/s resulterar 

 
7 Beräkning gjord med REDapp, som är en applikation med modeller från Canadian Forest Fire 
Behavior Prediction System (https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fbp). REDapp 
går att ladda ner från https://redapp.org/.  

https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fbp
https://redapp.org/
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det i en spridningshastighet på 4.4 m/s och nästan 1000 kW/m, motsvarande ca 1.5 m 
höga flammor som är mycket svåra att attackera med handverktyg. Även om dessa 
beräkningar bygger på enkla empiriska samband från Kanada så ger de en 
fingervisning på hur stor skillnad det är på förväntat brandbeteende inom risk-klass 3. 
Samtidigt finns ett värde i att inte alltför mycket förändra kommunicerade klasser till 
allmänhet, räddningstjänst och företag i skogsbranchen.   

Eftersom den första och andra nivån inte ger någon egentlig information mer än att det 
föreligger väldigt liten risk för spridning förslår vi istället en ny indelning av de lägre 
klasserna för brandriskindex utan att påverka de högre nivåerna 4 – 5E, Tabell 7.  

Tabell 7. Föreslagna nya gränsvärden och benämningar för brandrisk-klasser.  

Brandriskindex Brandrisk-klass FWI intervall 

FWI<5 1 Mycket liten brandrisk 

5<FWI≤11 2 Liten brandrisk 

11<FWI≤17 3 Måttlig brandrisk 

17<FWI≤22 4 Hög brandrisk 

22<FWI≤28 5 Mycket hög brandrisk 

FWI>28 6 Extremt hög brandrisk 

 

Fördelningen av bränder 1999-2018 utefter den föreslagna indelningen (Tabell 7) ger en 

jämnare fördelning av bränderna där den tredje nivån inte längre är helt dominerande, 

Figur 58. Det bör nämnas att en manuell genomgång av de stora bränder (≥ 10 ha) som 

har FWI-värden som motsvarar de två lägsta nivåerna oftast varit lågintensiva bränder 

som tillåts brinna ut mot ett naturligt brandhinder (såsom en sjö) eller insatser som 

uppenbarligen pågick under mer ansträngt brandväder och att den låga indexnivån där 

antagligen beror på svårigheten med lokala skurar och annan interpoleringsproblematik 

(jmf. kapitel 6); det vill säga att de modellerade indexvärdena inte motsvarade de 

verkliga lokala förhållandena.  
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Figur 58. Fördelning av antalet skogsbränder av olika storlekar över de föreslagna 

indexnivåerna.  

Datakvalitet 

Denna studie bygger på stora dataunderlag. Interpolerade väderdata är hämtade från 
SMHI och vissa av åren innehåller en hel del fel (saknade komma eller andra tecken) 
som vi behövt åtgärda manuellt till dess att data gått att läsa in i Matlab. Data saknas 
för vissa koordinater och perioder men förutom den totala avsaknaden från 2007 och 
koordinater norr om Vännäs för 2013 så utgör saknad data mindre än 1 % av all data. I 
existerande data finns dessutom poster med uppenbart felaktiga värden, exempelvis 
FWI- eller ISI-värden över 100. Dessa har sorterats bort med gränsvärden som 
anpassats efter respektive år. Vi tror därför att beräkningarna ger en rättvisande bild av 
den spatiala och temporala fördelningen av väderrelaterad brandrisk över landet för 
perioden 1998-2018. 

Totalt innehåller underlaget kring räddningstjänstens insatser 114 181 enskilda 
rapporter. Det finns stora brister i hur dessa är ifyllda. Bland annat så är de geografiska 
koordinaterna för ca hälften av insatserna antingen felaktiga eller ej angivna. Detta har 
åtgärdats genom att knytas till mediankoordinaten inom respektive kommun för den 
angivna brandkategorin (kommun-namnet finns angivet för alla insatser och bör vara 
tillförlitligt). I de allra flesta fall innebär detta en maximal felposition på 50 km. Detta 
avstånd är också det största avstånd som tillåts om väderdata från MESAN-analysen 
skulle saknas för den angivna insatsen. Dessutom har alla insatser ≥ 20 ha 
kontrollerats manuellt och koordinater positionerats exakt efter informationen i 
fritextfälten och ett fall av dubbelregistrering tagits bort (då rapporter från flera 
räddningstjänster registreras för varje brand).  

Förutom att positionsangivelser kan vara ofullständiga finns en betydande osäkerhet 
vad gäller bränd area. Ofta bedöms denna av räddningstjänstens personal ute i 
terrängen och det är svårt för otränade personer att skatta areal. Dessutom skall 
arealen anges i kvadratmeter, vilket ger en stor chans till 
felskrivningar/felöversättningar. För lite större bränder kommer arealskattningen 
gissningsvis ofta från markägare eller deras representanter på plats ute i skogen och 
kan därför tänkas vara relativt sett bättre. Den enda systematiska granskningen hittills 
av räddningstjänsternas arealskattningar gjordes av Engström (2000), för 21 brandfält 
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i Mellannorrland med uppgiven areal över 1 ha. Han fann en generell överskattning, 
med medianvärdet 3,3 gångers överskattning! Förhoppningsvis finns i vårt material en 
bättre korrelation mellan uppgiven och verklig areal, men även om det finns betydande 
osäkerhet gör det stora antalet bränder att de storleksrelaterade analyserna 
(exempelvis relationen mellan indexvärden och brandareal) kan ges trovärdighet. 

Det kan nämnas att efter katastrofsommaren 2018 alla brandområden med en 
uppgiven area över 0,5 ha arealmättes av Skogsstyrelsen via satellit- eller flygbilder, 
varför just detta år har unikt god precision vad gäller brandarealer. Förhoppningsvis 
kommer räddningstjänsterna framöver att rutinmässigt gps-mäta brandområdets 
storlek vid insatsens avslut.  

En annan svårighet för räddningstjänstens personal ligger i klassningen av den mark 
som brunnit. Även här är det svårt att uppskatta felens storlek. Vår indelning i gräs- 
respektive skogsbränder efter vilken kategori mark som dominerade, skulle kunna 
innebära att många ”gräsbränder” i själva verket berört en hel del skogsmark också, och 
vice versa. Vi ser dock att 98 % av de insatser som klassas som gräsbränder inte bränt 
någon trädbevuxen mark eller kalhygge alls. För alla ”gräsbränder” summerat var den 
brända arean som utgjordes av ”produktiv skogsmark inklusive hygge” eller ”annan 
trädbevuxen mark” bara ca 3 %.     

Andra felkällor i insatsdatabasen kan gälla tidsangivelser. I en del fall har uppenbara 
felaktigheter sorterats bort i analysen (exempelvis tid till ankomst under en minut efter 
inringning eller ankomst väldigt nära ett dygn efter inringning). Nuförtiden görs dock 
de flesta sådana noteringar automatiskt, vilket bör minska felen. 

De allra flesta rapporter har inte några uppenbara felaktigheter och det stora 
underlaget borgar för att den övergripande kvaliteten på data får anses god.   
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8 Slutsatser 

• Årlig bränd areal har ända sedan tidigt 1900-tal (frånsett variationen år till år) 
legat på en relativt konstant nivå, men det finns under de senaste åren oroande 
tecken på en ökning av stora okontrollerbara bränder.

• Brandrisk baserad på väderparametrar är långt ifrån den enda parameter som 
påverkar sannolikheten för antändning eller för bränder med stora 
konsekvenser (hot mot liv och egendom eller stor brandarea), även om vädret 
utgör en grundförutsättning för potentiellt brandbeteende. Så är till exempel 
antändningsfrekvensen starkt positivt korrelerad med befolkningstäthet medan 
risken för att en initierad brand ska växa och bli svårkontrollerad är lika starkt 
kopplad till låg befolkningstäthet.

• Det var en tydlig koppling mellan tid från larm till påbörjat släckarbete och 
slutlig brandarea, vilket är en följd av att branden hinner växa på sig mer ju 
längre tiden går, och då också blir mer svårbekämpad. Vi ser också en tydlig 
trend mellan tid till påbörjat släckarbete och befolkningstätheten i de olika 
regionerna. Detta samband är naturligtvis en direkt följd av skillnader i 
stationstäthet liksom personalstyrka på stationerna. Dessutom ser vi en trend 
över åren 1998 - 2018 att tid till första insats ökat. Denna trend finns i hela 
landet men är tydligast i Norrlands inland och Norra Norrland.

• Karakteristiskt för riktigt stora bränder är generellt att

o de sker i glesbygd

o tiden till första attack har varit lång

o vädret har varit ogynnsamt under flera dagar efter antändningsdagen

o de har antänts av blixtnedslag, arbete med skogsmaskiner eller 
återantändning till följd av bristfällig eftersläckning/bevakning, 
tillsammans utgör dessa orsaker 48% av alla bränder över 100 ha. Av alla 
dessa faktorer är det främst återantändningen som skulle kunna 
reduceras enkelt, genom bättre insatser av markägarna.

• Om de allra största incidenterna kunde förhindras skulle de ekonomiska 
vinsterna vara mycket stora, både vad gäller minskade virkesförluster och 
minskade kostnader för brandbekämpningen.

• De vanligaste antändningsorsakerna är eldning av gräs/skräp i anslutning till 
trädgårdar, barn som leker med eld eller lägereldar i skogen. Dessa orsaker ger 
dock mestadels upphov till lågintensiva bränder med liten brandarea, även om 
de kan hota byggnader och annan egendom i den byggda miljön.

• Av alla insatser där räddningstjänster rycker ut (i medeltal 5 000/år under de 
senaste 23 åren) är ca hälften så kallade gräsbränder, alltså bränder som inte 
sker på trädbevuxen mark eller kalhygge.

• Gräsbränder förekommer i nära anslutning till bebyggelse och är som mest 
förekommande på våren, innan årets grönska växt upp. Frekvensen varierar 
från tidigt i april längst i söder till maj i norr, som en följd av skillnader i 
snötäckets varaktighet. Gotland, med ofta förekommande sommartorka, 
uppvisar en andra topp i gräsbrandsfrekvensen under augusti.

• Skogsbränder förekommer utspritt mellan april – augusti med en bred topp 
under högsommaren men för succesivt större brandarealer smalnar 
fördelningen allt mer kring juli månad.

• Hälften av skogsbränderna som blivit större än 10 ha startar under dagar med 
FWI>20, ISI>8, FFMC>90, DMC>40 samt RH vid middagstid <36 %. Vind 
under antändningsdagen har inte så stor urskiljande effekt. För bränder över 
100 ha startar över hälften vid FWI>26 och det annars mest urskiljande 
riskindexet är DMC för vilket hälften av 100 ha-bränderna startar vid DMC>57.
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• Sannolikheten för att en brand ska starta ökar inom varje region linjärt med 
FWI-värdet, även om nivån varierar kraftigt mellan regioner (beroende på 
befolkningstätheten). Sannolikheten för att få en stor brand ökar dock mer än 
linjärt med FWI-värdet.  

• Den väderrelaterade brandrisken (illustrerat av de olika indexen inom CFFWIS) 
varierar kraftigt över landet där Stockholms län och övriga östra Svealand, 
inklusive Gotland, uppvisar markant fler högriskdagar än övriga landet. Antalet 
högriskdagar ökar generellt i östlig och i sydlig riktning inom landet. Antalet 
bränder följer dessa gradienter, men inte arealen bränd mark, eftersom stora 
bränder nästan bara förekommer i glesbebyggda inlandsregioner.  

• Det studerade brandvädret mellan 1951 och 2018 antyder att de senaste två 
decennierna utgjort en period med allmänt lägre brandrisk jämfört med 
situationen under tidigare decennier. Denna minskning i brandrisk avspeglas 
dock inte i den totala brända arealen, vilket kan signalera försämrad 
släckningsförmåga för brandförsvaret. 

• Vi ser en systematisk diskrepans mellan FWI-värden och andra riskindex 
beräknade från interpolerade MESAN-data och beräknade direkt på data från 
väderstationer. Det är i synnerhet höga FWI-värden (≳ 20) som underskattas i 
MESAN-data och vi bedömer att detta främst är en effekt av svårigheten att rätt 
fånga lokala skurar under sommarmånader. Analysen bygger dock bara på två 
stationer och bör utvidgas. 

• Vi föreslår en ny indelning för de av MSB kommunicerade brandriskindex för 
att minska den stora bredden i nuvarande brandriskklass 3, där skillnaderna i 
förväntat brandbeteende inom klassen är enorm. Förändringen rör bara de tre 
lägsta nivåerna.  
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Appendix 1 Regioner 
Tabell 8. Uppdelning av regionerna som studeras i rapporten baserat på län och kommuner

Nr Namn (förkortning) Län eller kommentar Ytterligare kommuner 

1 Skåne Hela Skånes län Alla 

2 

Sydvästra 

kustkommuner 

(SV kust) 

Kustkommuner från 

Strömstad till Laholm  
- 

3 
Västra Götaland 

(V Göt) 

V. Götalandsregionen, 

Jönköpings län  

(exkl. Kustkommuner)  

Hylte, Älmhult, Ljungby, 

Markaryd 

4 
Sydöstra Götaland 

(Ö Göt) 

Kalmar, Östergötland och 

Kronobergs län  

(exkl. Öland samt 

kommuner i Reg3) 

Avesta, Sandviken, Ockelbo, 

Hofors, Gävle, Örebro 

5 
Stockholm 

(Sthlm) 
Hela länet - 

6 
Östra Svealand 

(Ö Sve) 

Uppsala, Västmanland, 

Södermanlands län 

Avesta, Sandviken, Ockelbo, 

Hofors, Gävle, Örebro 

7 
Västra Svealand 

(V Sve) 

Örebro, Värmland, 

Dalarnas län (exkl. 

Örebro och Älvdalen) 

- 

8 

Norrlands 

kustkommuner 

(N kust) 

Från Söderhamn till 

Luleå 
Boden 

9 
Södra Norrlands 

Inland (Norrl Inl) 

Västerbotten, Jämtland 

och Gävleborg län 

exklusive kustkommuner 

och fjällområden 

Älvdalen 

10 
Norra Norrland 

(N Norrl) 

Norrbottens län exkl. 

Piteå, Luleå, Boden och 

fjällområden 

- 

11 
Fjällnära skog 

(Fjällen) 
 - 

12 
Öland/Gotland 

(Öarna) 
Gotland samt Öland - 
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Tabell 9. Markarealer samt befolkning för de olika studerade regionerna. Data från SCB: 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI08

03A/MarkanvJbSk/)  

Region 
Area 

(km2) 

Skogsmark 

(km2) 

Åker/betesmark 

(km2) 

Befolkning  

(103 invånare) 

Skåne 11 000 4 290 4 428 1 331 

Sydvästra 

kustkommuner 

(SV kust) 

 8 500 4 636 1 540 1 114 

Västra Götaland 

(V Göt) 
36 000 22 768 5 246 1 343 

Sydöstra Götaland 

(Ö Göt) 
29 000 20 874 3 411 992 

Stockholm 

(Sthlm) 
6 500 3 710 817 2 340 

Östra Svealand 

(Ö Sve) 
26 000 17 159 4 493 1 248 

Västra Svealand 

(V Sve) 
45 000 37 815 2 314 698 

Norrlands 

kustkommuner 

(N kust) 

39 000 37 330 1 345 655 

Södra Norrl. inland 

(Norrl Inl) 
73 000 71 218 920 298 

 N Norrl 44 000 40 228 120 87 

 Fjällen 87 000 19 960 - 30 

Öland/ Gotland 4 500 1 701 1 266 86 

 

 
  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvJbSk/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvJbSk/
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Appendix 2 Incidenters fördelningar i tid 

och storlek för olika regioner 

 

 

  

Figur 59. Fördelning av gräsbränder samt stora och små skogsbränder för de sydliga regionerna.  
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Figur 60. Fördelning av gräsbränder samt stora och små skogsbränder för de nordliga regionerna 
samt Öland/Gotland.  
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Figur 61. Komplementär kumulativ fördelningsfunktion, P(Area>A), för arean av alla skogsbränder 

för alla regioner. P beskriver alltså sannolikheten att en brand ska nå en area större än A.  
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Figur 62. Mediantid från SOS alarm till ankomst på skadeplatsför olika värden olika regioner. Fjällen 

är undantagen för läsbarhet.   

 

 
Figur 63. Mediantid från SOS alarm till ankomst på skadeplatsför olika värden på FWI. Staplarna 

indikerar 25:e och 75:e percentilen.  
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Appendix 3 Riskindex fördelning 

 

Figur 64. Antal dagar med FWI ≥ 22 för åren 1999 – 2018. Data för 2007 saknas.  
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Figur 65. Antal dagar med FWI ≥ 22 för åren 1999 – 2018. Data för 2007 saknas. Samma data som 
i Figur 64 men skalan är från 0 - 20 dagar. Allt över 20 dagar visas som rött.  
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Figur 66. Antal dagar med FWI ≥ 17 för åren 1999 – 2018. Data för 2007 saknas.  
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Figur 67. Säsongsfördelning av 80:e percentilen av FWI-värdet uppdelat i 2-veckorsperioder för var 
och ett av åren i studien.  

 

 

Figur 68. Antal dagar med FWI >22 mot antal dagar med DMC>40 för varje region och år. 
Heldragen linje representerar anpassning med 2:a gradens polynom vilken har en 
determinationskoefficient på R2=0.92. 
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Figur 69. Antal dagar med ISI ≥ 8 För alla regionerna. Markörerna visar medel-antalet dagar för alla 

gridpunkter i regionen, staplarna visar 20:e/80:e percentilen. Data saknas för N Norrl. 2013. 
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Figur 70. Korrelation mellan medelvärdet av FWI under en säsong beräknat på observationsdata 

och antalet dagar som uppfyller FWI ≥ 22. 
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Figur 71. Korrelation mellan Edsbyn och Malmslätt för antalet dagar med FWI ≥ 22. 

       

Figur 72. Perioder av flera sammanhängande dagar med FWI ≥ 22 för Malmslätt och Edsbyn. Varje 

symbol representerar en period med längden enligt y-axeln. För Malmslätt ligger en period med 33 

dagars längd under 1973 utanför axeln för bättre synlighet.  
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Figur 73. Perioder av flera sammanhängande dagar med FWI ≥ 30 för Malmslätt och Edsbyn. Varje 

symbol representerar en period med längden enligt y-axeln.  
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Appendix 4 Incidenter och riskindex 

  

Figur 74. Antalet arbetade timmar för insatser vid skogsbränder mot insatsens totaltid. Linjen 
representerar anpassning med R2=0.6.  
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Figur 75. Icke-kumulativ fördelning över riskindex FWI, ISI, FFMC och DMC samt 
väderparametrarna RH och vindhastighet för skogsbränder med olika brandareor. Data är samlat 
över hela landet.  
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Figur 76. Fördelning över FWI för skogsbränder i de olika regionerna för olika brandareor. Fjällen 
och Öland/Gotland har för få av de största bränderna för att visa en fördelning.  
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Figur 77. Fördelning över ISI för skogsbränder i de olika regionerna för olika brandareor. Fjällen och 
Öland/Gotland har för få av de största bränderna för att visa en fördelning.  
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Figur 78. Fördelning över FFMC för skogsbränder i de olika regionerna för olika brandareor. Fjällen 
och Öland/Gotland har för få av de största bränderna för att visa en fördelning.  
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Figur 79. Fördelning över DMC för skogsbränder i de olika regionerna för olika brandareor. Fjällen 
och Öland/Gotland har för få av de största bränderna för att visa en fördelning.  
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Figur 80. Total bränd area, medianarean (A50) samt arean av 95:e percentilen av alla skogsbränder 
(A95) inom varje FWI-intervall. 
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Appendix 5 Riskmodeller 

Skogsbrandsrisk FWI (CFFDRS) 

Canadian Forest Fire Weather Index System (CFFWIS), eller FWI-modellen som den 

kallas i dagligt tal, är en del av det kanadensiska brandrisksystemet Canadian Forest Fire 

Danger Rating System (CFFDRS; (Stocks, o.a., 1986)). Det innehåller flera 

sammanlänkade index som beskriver bränslefukt och brandbeteende utifrån 

meteorologiska in-data. Det slutliga sammanvägda indexet kallas Fire Weather Index 

(FWI) och är tänkt att avspegla   brandintensiteten (effektutveckling per längdenhet av 

flamfronten) i en medvindssektor av branden under dagens värsta period, tidig 

eftermiddag. Hur indexet beräknas beskrivs av Van Wagner (1987) och sammanfattas av 

flödesschemat i Figur 81. 

I stort bygger FWI för svensk del på SMHI:s väderdata (nederbörd, temperatur, vind och 

luftfuktighet). Värden för vindhastighet, temperatur och nederbörd är tagna kl 12.00 

svensk normaltid och nederbörden är en totalmängd för de föregående 24 timmarna8. 

Tre subindex använder väderdata för att bestämma fuktighet i tre skilda bränsleskikt 

• Fine fuel moisture code (FFMC)  

Ingångsparametrar: Temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet. 

FFMC representerar fuktigheten i det översta marklagret, bestående av dött 

växtmaterial (barr, löv, kvistar etc). Torrmassan av detta finbränsle är satt till 

250 g/m2 och kan enligt modellen hålla ca 0.6 mm vatten, vilket motsvarar en 

fuktkvot på 250 %. En stegförändring från ett läge där FFMC är i jämvikt med 

omgivande parametrar till en ny uppsättning temperatur, luftfuktighet och 

nederbörd innebär att FFMC ställer in sig på en ny jämviktsnivå efter 2 till 3 dagar 

vid normala sommarförhållanden.  

• Duff moisture code (DMC)  

Ingångsparametrar: Temperatur, luftfuktighet, nederbörd.  

DMC representerar fuktigheten i undre delen av förnan samt övre delen av 

humuslagret. Det representerar en torrvikt på 5000 g/m2, ett nominellt djup av 

7 cm och är skapat för att kunna hålla en maximal fuktkvot på 300 %. Den 

karakteristiska responstiden på förändringar i vädret är ca 12 dagar.  

• Drought Code (DC)  

Ingångsparametrar: Temperatur, nederbörd.   

DC representerar fuktigheten i tjocka humuslager, torv samt andra långsamt 

torkande komponenter i skogen såsom grov död ved. Det ger också en indikation 

på uttorkningen av mindre bäckar. Koden kan hålla 400 % vatten, representerar 

25 kg/m2 och är så långsam att den karakteristiska responstiden är omkring 52 

dagar. DC påverkas alltså föga av vädervariationer från dag till dag utan beror i 

högre grad på hur långt säsongen gått och hur stor den ackumulerade 

nederbörden varit fram till dagens datum.  

Två mellanindex beräknas med hjälp av subindexen för att få fram FWI 

 
8 I Sverige görs ett avsteg från CFFWIS då 24 h nederbörd istället syftar till den mängd som fallit 
mellan 18.00 – 18.00 UTC och inte 12.00 – 12.00 som i originalmodellen (Van Wagner, 1987). 
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• Initial spread index (ISI)  

Ingångsparametrar: FFMC, Vindhastighet.  

ISI representerar en skala för spridningshastigheten hos en utvecklad brand utan 

hänsyn till fuktkvoten i djupare skikt av bränslebädden. Indexet består av två 

faktorer varav den första är en exponentialfunktion av vinden som ungefär 

dubblas för varje 4 m/s ökning i vindhastighet. Den andra faktorn beror bara på 

finbränslets fuktkvot (FFMC) och är kraftigt ökande för låga fuktkvoter.  

• Buildup Index (BUI)  

Ingångsparametrar: DMC, DC.  

BUI är ett viktat medelvärde för fuktigheten i bränslet under det skikt som 

representeras av FFMC. I beräkningen av BUI ges DC ges ett visst inflytande, men 

bara när DC nått över ett tröskelvärde. 

ISI och BUI kombineras sedan till riskindexet Fire Weather Index (FWI) som 

representerar brandintensitet i flamfronten under tidig eftermiddag.  

CFFDRS är ett system framtaget genom årtionden av skogsbrandsforskning i kanada. 

Mycket av de äldre studierna från 30- till 50-talet är beskrivna av Simard (1970), se även 

(Stocks, A burning index for jack pine logging slash., 1972) och (Kiil, Miyagawa, & 

Quintilio, 1977). Studierna är på goda grunder gjorda för att beskriva brandrisk under 

sommarförhållanden och är varken kalibrerade för, eller menade att appliceras på, 

situationer då temperaturen är lägre än ca 11 °C.  

I Sverige används modellen sedan slutet på 90-talet som ett prognosverktyg för 

brandrisk de kommande fem dagarna. Det bör dock tilläggas att modellen är utvecklad 

efter främst kanadensiska förhållanden och det nominella bränslet var ursprungligen 

tänkt att avspegla ytskiktet på marken under en fullsluten skog av Pinus resinosa. 

Marktäckningen i sådan skog domineras av den tall-artens långa barr och inslaget av 

mossa är litet. Den typiska svenska skogsmarken har istället ett markskikt som 

domineras av väggmossa (Pleurozium schreberi) och husmossa (Hylocomium 

splendens). Enligt tidigare analyser täcker mossor i medeltal över hälften av marken i 

svensk skogsmark (Schimmel & Granström, 1997). Förmågan för vanlig väggmossa att 

hålla vatten är över 400 % (Sjöström, Vermina Plathner, & Granström, 2019), till skillnad 

från mättnadsvärdet på 250 % för finbränslet i representerat av FFMC i CFFWIS.  
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Figur 81. Flödesdiagram för beräkningar av FWI 

 

 

Gräsbrandsrisk 

Sedan 2002 beräknar SMHI en daglig gräsbrandsrisk åt MSB fördelad över GRID-

systemet. Den baserar sig på insatsstatistik av gräsbränder från fyra platser i Sverige och 

beskriver för varje gridpunkt hur långt framskriden gräsbrandssäsongen är och om 

gräsbrandsrisken är hög eller låg. Gräsbrandssäsongen har fyra nivåer (i) säsongen inte 

inledd (snötäckt mark), (ii) säsong, (iii) avtagande säsong och (iv) säsongen slut. Dessa 

nivåer beräknas med temperatursummor där summan av middagstemperaturens 

medelvärde över 7 dagar (kl 12 UTC) alla dagar under kalenderåret beräknas med 

modifikation av en referenstemperatur samt korrigering för snötäcke. Tanken är att 

säsongen avtar när inväxningen av nytt gräs startat och säsongen avslutas när 

gräsinväxningen nått tillräckligt långt för att brandspridning skall vara försumbar i 

öppen gräsmark (Granström, Berglund, & Hellberg, 2000). Risknivån hög eller låg 

beräknas med hjälp av diskreta värden på dagens relativa luftfuktighet (kl 12 UTC), 

fuktkvoten i markskiktets översta lager (1 cm, beräknat med den s.k. HBV-modellen) 

samt om detta marklager är fuktigare eller torrare är dagen innan. (Andréasson & 

Gardelin, 2002)      


