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Sammanfattning
Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror, och
skogsindustrin står för 10 % av Sveriges totala varuexport. Många EU-länder är i hög grad
beroende  av  den  svenska  skogsindustrin  för  sina  importer.  Detta  gör  att  de  svenska
skogarnas  hälsa  är  av  avsevärd  vikt.  De  senaste  åren  har  skogsbränder  blivit  alltmer
intressant på grund av klimatförändringar,  och efter den extrema skogsbrandsäsongen år
2018 finns det ett starkt intresse av att förbättra förutsättningarna för hantering av framtida
extremsomrar.  MSB  menar  att  vi  i  framtiden  kan  förvänta  oss  allt  längre
skogsbrandsäsonger med ökad frekvens av högriskperioder.

Syftet  med  detta  arbete  var  att  undersöka  och  kartera  skogsbrandrisken  för  arbetets
studieområden Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Som en del
av denna utvärdering användes historiska data över dokumenterade skogsbränder åren 2008-
2017  för  att  ta  fram  skogsbrandrisk-kartor.  Högriskområden  undersöktes  i  relation  till
bränsletyp enligt MSB:s bränsleklassificeringskarta för att ta reda på om det finns mönster i
vad som gör att de sker med högre frekvens i dessa områden. Räddningstjänstens insatstid
analyserades i relation till dessa högriskområden, och förutsättningarna för att hantera dem
undersöktes.  Analyserna  skedde  i  programmen  ArcMap  och  Microsoft  Excel.Resultatet
består  av  en  översikt  av  skogsbrandläget  i  samtliga  studieområden  utifrån  statistiska
analyser, hotspot-kartor som visar var skogsbränder sker med mycket hög till mycket låg
frekvens, undersökning av hotspots, sårbarhetsanalys, samt riskanalys där hotspot-kartorna
ses  som  sannolikhet  och  sårbarhetskartorna  ses  som  konsekvens.  Dessa  kartor
multiplicerades  samman  för  att  lyfta  fram  områden  med  både  hög  sårbarhet  och  hög
sannolikhet  till  skogsbrand.  Därefter  undersöktes  räddningstjänstens  förmåga  att  hantera
högriskområdena  inom  god  tid.  Slutligen  diskuteras  resultaten  och  slutsatser  dras,  där
rekommendationer för fortsatta studier ges.



Abstract
Sweden is the world's second largest exporter of paper, pulp and sawn timber, and the forest
industry accounts for 10% of Sweden's total commodity exports. Many EU countries are
highly dependent  on the  Swedish forest  industry for  their  imports.  This  means that  the
health of Swedish forests is of considerable importance. In recent years, forest fires have
become increasingly interesting due to climate change,  and after  the extreme forest  fire
season in 2018, there is a strong interest in improving the conditions for handling future
extreme summers. MSB believes that in the future we can expect increasingly longer forest
fire seasons with increased frequency of high risk periods.

The purpose of this work was to investigate and map the forest fire risk for the study areas
of  Stockholm,  Gothenburg  and  Malmö.  As  part  of  this  evaluation,  historical  data  on
documented forest fires 2008-2017 were used to produce forest fire risk maps. High risk
areas were investigated in relation to fuel type according to MSB's fuel classification chart
to find out if there are patterns in what makes them happen at higher frequency in these
areas. The rescue service's call time was analyzed in relation to these high-risk areas, and
the conditions  for  dealing with them were investigated.  The analyzes  were  done in  the
ArcMap and Microsoft Excel programs.

The result consists of an overview of the forest fire situation in all study areas based on
statistical analyzes, hotspot maps showing where forest fires occur with very high to very
low frequency,  investigation of  hotspots,  vulnerability  analysis,  and risk analysis  where
hotspot maps are seen as probability and vulnerability maps as consequence. These maps
were multiplied together to highlight areas with both high vulnerability and high probability
of forest fire. Subsequently, the rescue service's ability to manage the high-risk areas was
investigated in good time. Finally, the results are discussed and conclusions drawn, with
recommendations for further studies being given.



Ordlista
Anspänningstid – Tiden från det att larmet kommer in tills räddningstjänsten lämnar station.

Insatstid – Anspänningstid samt körtid till olycka. 

Snapping (snappa) – När snapping är aktiverat kommer pekaren att hoppa till närliggande punkter 

eller andra geometriska element inom ett visst avstånd.

Hotspot – Statistiskt signifikanta grupperingar av höga värden.

Coldspot – Statistiskt signifikanta grupperingar av låga värden.

Features – Features är homogena samlingar av gemensamma funktioner med samma rumsliga 

representation, såsom punkter, linjer eller polygoner.

Aspect – Riktningen på en slänt.

Bränsle – Med bränsle menas i detta sammanhang vegetationstyp.

GIS – Geografiska informationssystem.
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1. Inledning

Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror, och
skogsindustrin står för 10 % av Sveriges totala varuexport (Skogsindustrierna). Många EU-
länder är i hög grad beroende av den svenska skogsindustrin för sina importer. Detta gör att
de svenska skogarnas hälsa är av avsevärd vikt. De senaste åren har skogsbränder blivit
alltmer  intressant  på  grund  av  klimatförändringar,  och  efter  den  extrema
skogsbrandsäsongen år 2018 finns det ett starkt intresse av att förbättra förutsättningarna för
hantering av framtida extremsomrar. MSB (2019) menar att vi i framtiden kan förvänta oss
allt längre skogsbrandsäsonger med ökad frekvens av högriskperioder.

Skogsbränder är naturliga fenomen, och nödvändiga för ekosystemens hälsa. Men eftersom
de utgör ett potentiellt hot mot människors säkerhet, mot ekonomin och mot miljön krävs
ofta insatser från räddningstjänsten för att hålla dem under kontroll. Dessutom sker de inte
alltid naturligt, tvärtom. Skogarnas ekosystem tvingas anpassa sig till störningar av olika
slag. Dessa störningar kan vara allt ifrån snöskre de sker med ovanligt hög frekvens, för det
andra att utvärdera riskprobabiliteten och för det tredje att ta fram åtgärder för att förebygga.
Dessa tre krav återfinns även i flera andra studier (Sivrikaya et al. 2014, Gai et al. 2011) och
anses  vara  en  bra  grund  för  att  hantera  skogsbränder.  Identifiering  av  hotspots  för
skogsbränder kan vd och stormar till människoaktivitet  (Fischer et al. 2013). Enligt MSB
(2019) är mänsklig aktivitet den största bidragande orsaken till skogsbränder, främst genom
grillning, eldning och anlagda bränder.

För att göra analyser om skogsbränder används ofta GIS. I GIS kan geografisk och spatial
data lagras, manipuleras, analyseras, hanteras och presenteras på olika sätt. Till exempel så
kan  GIS  användas  för  att  utföra  hotspot-analyser,  som  går  ut  på  att  kartera  hot-  och
coldspots.

De två vanligaste metoderna för att  utföra hotspot-analyser med hjälp av GIS är Kernel
Density  &  Getis-Ord  Gi*.  Kernel  Density  beräknar  densitet  av  till  exempel  hus  och
generaliserar en jämn yta utifrån punktdata. Getis-Ord Gi* använder sig av Gi* statistik för
att mäta graden av korrelation av viktade features inom ett specificerat avstånd. Getis-Ord
Gi* kan även användas för att identifiera grupperingsmönster i studieområdet (Wubuli et al.
2015). Getis-Ord Gi* är en rumslig autokorrelationsmetod som möjliggör igenkännande och
förståelse av hot- och coldspots. Rumslig autokorrelation används ofta för utvärdering av
grupperingar i data.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  och  kartera  skogsbrandrisken  för  Stockholms
kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Som en del av denna utvärdering ska
historiska  data  över  dokumenterade  skogsbränder  2008-2017  användas  för  att  ta  fram
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skogsbrandriskkartor.  Högriskområden  ska  undersökas  i  relation  till  bränsletyp  enligt
MSB:s bränsleklassificeringskarta för att ta reda på om det finns mönster i vad som gör att
de sker med högre frekvens i dessa områden. Räddningstjänstens insatstid ska analyseras i
relation till dessa högriskområden, och förutsättningar för att hantera dem ska undersökas. 

 Var har skogsbränder skett med högst frekvens under tidsperioden 2008-2017 i respektive
kommun?

 Finns det någon koppling mellan bränsleklass och hög frekvens av skogsbränder? 

 Var befinner sig högriskområdena i respektive studieområde?

 Har räddningstjänsten bra förutsättningar för att hantera de identifierade högriskområdena i

respektive kommun?

1.2 Avgränsningar

Sveriges tre folkrikaste kommuner, Stockholms kommun, Göteborgs kommun samt Malmö
kommun, valdes ut  som studieområden. Detta på grund av att  mänsklig aktivitet  är den
största  bidragande  orsaken  till  skogsbränder  enligt  MSB  (2019).  Dokumenterade
skogsbränder  från  åren  2008-2017  valdes  ut  som  data  för  hotspot-analyser.  I
nätverksanalysen togs bara brandstationer inom kommungränserna hänsyn till. Ingen hänsyn
togs till trafikens inverkan på hastigheter på grund av brist på data. Sårbarhetsanalyserna
gjordes utifrån befolkningstäthet och bebyggelse med avseende på socioekonomiska skador.
Ingen hänsyn togs till geografiska eller naturliga sårbarheter.

1.3 Forskningsöversikt

Nedan presenteras ett urval av relevanta tidigare studier.

Forest Fire Risk Assessment Using Hotspot Analysis in GIS
I den här studien avser Said et al. (2017) att identifiera hotspots för skogsbränder och föreslå
olika metoder för  att  förebygga dem i  framtiden.  Metoden som tas fram i  denna studie
används som grund för detta examensarbete. Hot- och coldspots identifieras och karteras,
och brandstationernas täckningsgrad undersöks. Därefter rekommenderas lämpliga platser
för nya brandstationer.

Skogsbränder under ett förändrat klimat – En forskningsöversikt

Detta  är  en  forskningsöversikt  där  Anders  Granström  (2009)  bland  annat  undersöker
samband  mellan  skogsbränder,  biom  och  klimatzoner.  Anders  Granström  nämner  i
forskningsöversikten de tre fundamentala förutsättningarna för bränder i vegetation vilka är
följande:  Tillräcklig  mängd bränsle,  låg  fukthalt  i  bränslet,  samt antändning.  Varierande
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klimat och biom ger helt olika förutsättningar för bränder. I arbetet drar han även kopplingar
mellan  skogsbränder  och  klimatförändringar.  Uppvärmningen  förväntas  bli  störst  i  de
nordliga delarna av världen och detta  kan leda till  att  enorma förråd kol  frisätts  då  det
boreala bältet står för det största skogsområdet i världen. Frågan "vad styr antal bränder
respektive arealen bränd mark" ställs och undersöks. 

Översikten avslutas med bland annat en diskussion kring troliga effekter klimatförändringar
kommer att ha på Sveriges skogsbrandsituation. Granström menar att brandsäsongen bör bli
längre på grund av stigande medeltemperatur, främst genom att den kan komma att börja
tidigare. 

Eftersom uppvärmningen  förväntas  bli  störst  i  världens  nordliga  delar  ligger  Sverige  i
riskzonen, vilket gör att ett större fokus på skogsbränder krävs i framtiden.

Evaluation of Forest Fire Risk with GIS

I  den  här  studien  beskriver  och  utvärderar  Sivrikaya  et  al.  (2013)  skogsbrandrisk  med
avseende på viktiga utvalda parametrar som påverkar brandbeteende. Dessa viktiga utvalda
parametrar  bestod  av  artsammansättning,  lutning,  vägar,  bebyggelse,  krontäckning,
solinstrålning och trädens utvecklingsstadier. För framtagning av ett översiktligt brandrisk
index  tilldelades  varje  parameter  ett  värde.  Sikt  från  brandtorn  analyserades.  Slutligen
utvärderades skogsbrandrisk-kartan och sikt ifrån brandtornen tillsammans för att utvärdera
brandtornens effektivitet.

Using GIS in Hotspots Analysis and for Forest Fire Risk Zones Mapping in the
Yeguare Region, Southeastern Honduras

Cáceres (2011) analyserar och kartlägger i denna studie riskzoner vad gäller skogsbränder i
Honduras med hjälp av hotspot-analys.  Studien använder sig av satellitdata från FIRMS
(Fire  Information  for  Resource  Management  Systems).  En  brandrisk  modell  togs  fram
utifrån sex lager av information: vegetation, lutning, avstånd till  bebyggelse, avstånd till
vägar, aspekt och elevation. Dessa lager viktades utifrån hur betydelsefulla de ansågs vara.
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2. Teori
I detta kapitel beskrivs teorin som arbetet har som grund.

2.1 Skogsbränder

Skogsbränder spelar en viktig roll i ekosystemens utbredning och sammansättning (Bond et
al. 2005). De bibehåller en ekologisk balans genom att rensa undan död skog och rensa
skogens mark vilket skapar ideala förutsättningar för ny tillväxt.

Elden är kopplad till växternas ursprung då de representerar två av de tre komponenterna
som  krävs,  bränsle  och  oxidant  (syre).  Keeley  &  Pausas  (2009)  menar  att  den  tredje
komponenten,  hetta,  har  funnits  genom  Jordens  historia  genom  vulkaner,  blixtnedslag,
meteoriter med mera. Med bränsle menas materialet som tar eld, och olika bränslen har
olika brännpunkter. Keeley & Pausas (2009) definierar fyra nödvändiga förutsättningar för
att en skogsbrand ska uppstå, se figur 1.

Figur 1. De fyra faktorerna som krävs för att skogsbrand ska uppstå.

Med brandsäsong menas en period där omständigheterna tillåter brand, alltså en torrperiod.
För att  en eld ska spridas krävs det  också att  strålningsenergin från elden är tillräckligt
intensiv  för  att  hetta  upp  bränsle  i  omgivningen.  Strukturen  av  skogen  och  typen  av
vegetation  är  också  av  stor  betydelse  för  om  och  hur  en  skogsbrand  kan  uppkomma
(Loudermilk et al. 2012). Hur en brand beter sig beror på den omgivande miljön. När det
gäller skogsbränder har de oftast obegränsad tillgång till oxidant och mängder av bränsle,
vilket gör att skogsbränders beteende mestadels påverkas av bränsletyp, väderförhållanden
och topografi.
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2.2 Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)

Hot Spot Analysis är ett verktyg i ArcMap som identifierar statistiskt väsentliga hot- och
coldspots i ett dataset med hjälp av Getis-Ord Gi* formeln, se formel 1 (sid. 21). Verktyget
använder sig av inferentiell statistik, vilket betyder att slutsatser dras utifrån undersökning
av ett representativt urval. Detta görs enligt nollhypotesen, vilket betyder att utgångspunkten
är att det inte finns några samband eller kopplingar. Detta testas sedan för att undersöka om
hypotesen stämmer eller inte (ArcGIS u.å.a).

Output  från  verktyget  innehåller  z-värde,  p-värde  samt  bin-värde.  P-värdet  beskriver
sannolikheten att  observerade spatiala mönster är slumpmässiga. När p-värdet är mycket
litet betyder det att det är högst osannolikt att mönstren är ett resultat av slumpen. Z-värdet
är ett värde som beskriver standardavvikelse från medelvärdet. Om z-värdet är 3 betyder det
tre standardavvikelser från medelvärdet. Utifrån p-värde och z-värde beräknas bin-värdet,
vilket beskriver tillförlitlighet. Detta görs i tillförlitlighetsintervaller indelade i 90 %, 95 %
och 99 % tillförlitlighet för hot- samt coldspots. Om tillförlitligheten beräknas vara lägre än
90 % för hot- respektive coldspots anges dessa som oväsentliga (ArcGIS u.å.b).

2.3 Network Analyst

Network Analyst är ett tilläggsprogram i ArcMap som kan användas i en rad olika syften,
exempelvis för att identifiera den snabbaste vägen från punkt A till punkt B i ett vägnätverk.
Nätverksdataset som nätverksanalyser utförs på består av tre olika sorters nätverkselement.

Junctions (linjesegment) – Linjer mellan punkter. Dessa linjer har start- och slutpunkter.
Linjerna kan även innehålla vertexpunkter, punkter mellan start- och slutpunkterna, som har
som syfte  att  forma  linjerna.  Junctions  innehåller  alltid  kostnadsattribut,  oftast  tid  eller
längd. Utifrån kostnadsattribut räknas exempelvis tid eller längd från punkt A till B fram.
Vidare kan restriktioner som färdförbud och körriktning läggas på junctions (Chou, 1997).

Edges (noder) – Punkter som linjesegmenten dras emellan.

Turns – Features innehållande information om vad som är tillåtet och inte med avseende på
rörelser mellan edges (ArcGIS u.å.c).
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3. Metod

Metoden som användes för framtagning av hotspot-kartor är utvecklad av Said et al. (2017).
Samtliga analyser utfördes i ArcMap.

3.1 Data

Följande indata användes i arbetet:

 GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor-format. Projektion: SWEREF 99 TM

 Vägkarta innehållande hastighetsgränser från trafikverket, vektor-format. Projektion: SWEREF 99
TM

 Lista över bränder i skog och mark som rapporterats in av räddningstjänsten 2008-2017. Levererades
av MSB i SWEREF 99 TM

 GSD-Fastighetskartan i vektor-format. Projektion: SWEREF 99 TM

 GSD-Översiktskartan i vektor-format. Projektion: SWEREF 99 TM

 Brandstationer i studieområdena från Google Earth. Projektion: SWEREF 99 TM

 Bränsleklassificeringskarta (prototyp). Omfattar kartering av botten- och fältskikts-sammansättning i
skogsmark i  Sverige. Karteringen har genomförts av Metria AB på uppdrag av Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Dataformatet är GeoTIFF raster projicerat i SWEREF 99 TM.

3.1.1 Dataförberedelse och bearbetning

Data angående skogsbränder 2008-2017 levererades som rådata och behövde därför först
bearbetas innan användning. Bearbetningsmetoden visas i figur 2. Denna process beskrivs
av ArcGIS (u.å.d).
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Figur 2. Bearbetningsmetoden för skogsbranddata.

Verktyget  Integrate användes  för  att  förtydliga  grupperingar  av skogsbränder genom att
snappa samman punkter som ligger inom specificerat avstånd till varandra. I detta arbete
ansågs 50 meter vara ett lämpligt avstånd. Därefter användes verktyget  Collect Events för
att  skapa  viktade  punkter  ifrån  punktlagret  med  skogsbränder,  se  figur  3  och  4  för
förtydligande.
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Figur 3. Punktdata skogsbränder i Göteborgs kommun 2008-2017.
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Figur 4. Output av verktyget Collect Events utifrån punktdata skogsbränder i Göteborgs kommun 2008-2017. Storleken
på punkterna representerar hur många skogsbränder som skett i område under den undersökta tidsperioden.
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Innan hotspot-analysen utfördes användes två verktyg för att identifiera lämpliga värden,
som  sedan  användes  i  hotspot-analysen.  Det  första  av  dessa  två  verktyg  är  Calculate
Distance Band from Neighbor Count som användes för att beräkna minimum, medel och
maxavstånd till en grannpunkt. Det andra verktyget är Incremental Spatial Autocorrelation
vilket användes för att hitta toppar av avstånd som sedan användes i hotspotanalyserna för
att få bästa resultat. Figur 5 visar grafen som genereras. 

Figur 5. Grafen som skapades av Incremental Spatial Autocorrelation verktyget.

Denna process genomfördes för samtliga studieområden, och toppvärdet som identifierades
användes därefter som input för hotspot-analyserna.

3.2 Studieområden

Figur  6,  7  och  8  visar  de  tre  utvalda  studieområdena  Göteborgs  kommun,  Stockholms
kommun och Malmö kommun. 
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Figur 6. Översiktskarta Göteborgs kommun.
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Figur 7. Översiktskarta Stockholms kommun.
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Figur 8. Översiktskarta Malmö kommun.
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I  tabell  1  presenteras  statistik  för  respektive  kommun  gällande  folkmängd,
befolkningstäthet, total landyta, samt antal brandstationer.

Tabell 1. Statistik över studieområden innehållande information om folkmängd, befolkningstäthet, total landyta, 
samt antal brandstationer. Statistiken är hämtad från SCB.

Kommun Folkmängd Befolkningstäthet
(inv/km² )

Total landyta
(hektar)

Antal brandstationer Andel skog
(%)

Stockholms kommun 962 154 5139,7 18 716 7 25 %

Göteborgs kommun 571 868 1276,9 44 788 7 42 %

Malmö kommun 339 313 2161,9 15 660 3 0,1 %

Vegetationen  består  främst  av  barr-  och  blandskog  i  samtliga  studieområden,  och  har
liknande väderförhållanden. Tabell 2 redovisar statistik över skogsbränder i studieområdena,
inklusive antal skogsbränder och brändernas omfattning per år.

Tabell 2. Statistik över skogsbränder i respektive studieområde.

År

Antal
skogsbränder
Stockholms

kommun

Antal
skogsbränder

Göteborgs
kommun

Antal
skogsbränder

Malmö
kommun

Totalareal
skogsbränder
Stockholms

kommun
(m² )

Totalareal
skogsbränder

Göteborgs
kommun

(m² )

Totalareal
skogsbränder

Malmö
kommun

(m² )

2008 268 572 21 272 710 812 277 1447

2009 259 317 41 51 575 299 474 2992

2010 228 217 19 123 070 395 782 70 851

2011 240 223 12 99 195 91 670 1002

2012 93 169 23 33 37 182 395 38 228

2013 228 361 19 22 926 286 051 100 442

2014 189 253 5 52 809 720 109 34

2015 133 103 10 25 534 10 502 222

2016 293 310 14 75 996 82 939 484

2017 350 216 10 22 073 22 888 663

3.3 Hotspot-analys

Hot  Spot  Analysis (Getis-Ord  Gi*)  användes  för  att  identifiera  hot-  och  coldspots  i
respektive kommun. Dessa hot- och coldspots visar sannolikheten för skogsbrand, där högst
sannolikhet  representeras  av  rött  och  lägst  sannolikhet  representeras  av  blått.  Verktyget
baseras på statistisk inferens för att  härleda slutsatser ur ett  urval av data, där resultaten
tolkas utifrån nollhypotesen. Nollhypotesen för Getis-Ord Gi* säger att det inte finns någon
rumslig gruppering.  Statistik  beräknas för  varje  funktion (  i  detta  fall  varje  punkt) i  ett
dataset. 
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Formel  1  visar  hur  detta  värde  beräknas,  X representerar  formel  2  och S  representerar
formel 3. För att ett område ska räknas som ett statistiskt signifikant hotspot utgår verktyget
ifrån att om en punkt har ett högt värde, kommer närliggande punkter också ha ett  högt
värde (ArcGIS, u.å.d).

För att omvandla det resulterande punktskiktet till en jämn yta används verktyget  Inverse
Distance Weighted (IDW). IDW är en interpoleringsmetod som utgår ifrån antagandet att
saker som ligger nära varandra är mer lika än de som är längre ifrån varandra.

3.4 Undersökning av hotspot-områden

Utifrån hotspot-kartorna undersöktes hotspots i samtliga studieområden i relation till MSB:s
bränsleklassificeringskarta. Undersökningarna gjordes med hjälp av Tabulate Area verktyget
i ArcMap. Output från detta verktyg bestod av tabeller som innehöll information angående
area som täcks av de olika bränsletyperna som återfinns i de olika sannolikhetsnivåerna.
Utifrån dessa  tabeller  valdes hotspots  ut,  och arealen av en viss  bränsletyp som finns i
hotspots jämfördes med totalarealen för hotspots. Formel 4 användes för att räkna ut andel
av skogsbränder som sker i vilken sorts bränsle i relation till totalarealen för hotspots.

Därefter togs diagram fram för att  visa i  vilket bränsle skogsbränder tenderade att  ske i
respektive studieområde.
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3.5 Sårbarhetsanalys

För  att  klassificera  bebyggelsen  utifrån  sårbarhet,  med  avseende  på  socioekonomiska
skador, delades samtliga byggnader i studieområdena in i sårbarhetsklasser utifrån MSB:s
guide för risk- och sårbarhetsanalyser (Eriksson & Juhl, 2012).  Detta adderades med raster
över befolkningstäthet (Gai et al. 2011) med verktyget Raster calculator.

3.6 Riskanalys

I MSB:s guide för risk- och sårbarhetsanalyser (Eriksson & Juhl, 2012) baseras riskanalyser
på tre frågor: ”Vad kan hända?”, ”Hur sannolikt är det?” samt ”Vad blir konsekvenserna?”.
Sannolikheten härleds från hotspot-kartorna, och konsekvenserna från sårbarhetskartorna.
Vid framtagning av riskkartor användes verktyget Raster calculator för att kombinera dessa
kartor.

3.7 Nätverksanalys för räddningstjänst

Denna  analys  gjordes  för  att  utvärdera  räddningstjänstens  förutsättningar  för  att  hantera
högriskområden.  Innan  analysen  gjordes  förbereddes  nätverksdata  genom  att  lägga  till
attribut för tid. Tidsattributet togs fram med hjälp av formel 5.

Insatskartor togs fram med hjälp av nätverksanalysen Service Area Analysis vilket är en del
av tilläggsprogrammet Network Analyst i ArcMap. En tid av 5 minuter valdes som räckvidd
utifrån Lina Lejonklous (2012) sammanställning över lagkrav på insatstider för räddnings-
tjänsten.  I  sammanställningen konstaterar hon att  Sverige inte har några fastställda krav
enligt lag på maximal insatstid. Däremot specificerar Norge en insatstid på 10 minuter i
tätbebyggt område. Danmark har en maximal anspänningstid på 5 minuter. Utifrån dessa
specifikationer från Norge och Danmark ansågs en körtid på 5 minuter lämplig för analys.
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4. Resultat

I det här kapitlet presenteras arbetets resultat i form av kartor, tabeller och diagram.

4.1 Översikt av skogsbrandläget

Som  en  del  av  utvärderingen  av  skogsbrandläget  undersöktes  statistik  angående  antal
skogsbränder och brändernas omfattning per år för de utvalda studieområdena. Diagrammen
i figur 9 och 10 redovisar antal skogsbränder samt brändernas omfattning för åren 2008-
2017 i Sverige .

Figur 9. Antal skogsbränder i Sverige 2008-2017. Stor spridning i antalet skogsbränder
per år, visar inget tydligt mönster.

Figur 10. Totalareal skogsbränder i Sverige 2008-2017. Brändernas omfattning har
varit  relativt  stabil,  dock  utmärker  sig  år  2008  och  2014  som  mer  extrema
brandsäsonger.
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4.1.1 Göteborgs kommun

Diagrammen i figur 11 och 12 redovisar antal skogsbränder samt brändernas omfattning år
för år i Göteborgs kommun 2008-2017 samt trender för denna statistik.

Figur 11. Antal  skogsbränder  i  Göteborgs  kommun  2008-2017.  Trendlinjen  visar  att
antalet skogsbränder sjunkit under tidsperioden, dock är det inte en stark trend. Räknas
år 2008 bort skulle det visa minimal förändring.

Figur  12. Totalareal  skogsbränder  i  Göteborgs  kommun  2008-2017.  Brändernas
omfattning visar en relativt tydlig minskning.
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4.1.2 Stockholms kommun

Diagrammen i figur 13 och 14 redovisar antalet skogsbränder och brändernas omfattning i
Stockholms kommun.

Figur 13. Antal skogsbränder i Stockholms kommun 2008-2017. Trenden visar minskning
fram till år 2015, medan åren 2016 och 2017 visar en ökning.

Figur  14. Totalareal  skogsbränder  i  Stockholms  kommun  2008-2017.  Totalarealen
ärrelativt stabil om år 2008 bortses ifrån.
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4.1.3 Malmö kommun

Diagrammen  i  figur  15  och  16  redovisar  antal  skogsbränder,  samt  skogsbrändernas
omfattning i Malmö kommun.

Figur 15. Antal skogsbränder i Malmö kommun. Trenden går neråt i antalet skogsbränder.

Figur 16. Totalareal bränder i Malmö kommun. Bortsett från åren 2010, 2012 samt 2013
är brändernas omfattning mycket liten.
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4.2 Hotspot-analys

Här  presenteras  hotspot-kartorna  för  samtliga  studieområden.  De  orangea  och  röda
områdena är områden som potentiellt kräver mer uppmärksamhet från räddningstjänsten. De
blåa och gröna områdena är områden där ett statistiskt märkbart mönster av låg sannolikhet
utmärks. 

4.2.1 Göteborgs kommun

Figur  17  visar  en  hotspot-karta  för  Göteborgs  kommun.  Två  områden  sticker  ut  som
hotspots, ett i sydvästra delen av Göteborgs kommun vid Västerhavet, och ett i nordöstra
delen av Göteborgs kommun.
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Figur 17.  Hotspot-karta Göteborgs kommun.

4.2.2 Stockholms kommun

Figur 18 visar en hotspot-karta för Stockholms kommun. Tre hotspots identifieras,  två i
nordvästra delen av Stockholms kommun, och ett i södra delen av Stockholms kommun,
mellan Ekerö kommun och Huddinge kommun.
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Figur 18. Hotspot-karta Stockholms kommun.

4.2.3 Malmö kommun

Figur 19 visar en hotspot-karta för Malmö kommun. Ett hotspot identifieras i centrala delen
av Malmö kommun, med ett tydligt coldspot i västra delen.

Figur 19. Hotspot-karta Malmö kommun.
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4.3 Undersökning av hotspot-områden

Figur 20-22 visar diagram med hotspots och andelar vegetationstyper i skogsbrandsområden
i Göteborgs, Stockholms och Malmö kommun.

Figur 20. Cirkeldiagram redovisande andelar vegetationstyper
där skogsbränder skett i Göteborgs kommun.

Figur  21.  Cirkeldiagram  redovisande hotspots  och  andelar
vegetationstyper där skogsbränder skett i Stockholms kommun.

Figur 22. Cirkeldiagram redovisande andelar vegetationstyper
skogsbränder skett i Malmö kommun.

4.4 Sårbarhetsanalys

Här presenteras resultatet av sårbarhetsanalyserna. Låg sårbarhet representeras av grön färg,
och rödfärg representerar hög sårbarhet.
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4.4.1 Göteborgs kommun

Figur 23 visar en sårbarhetskarta för Göteborgs kommun. Kartan visar att områden med hög
sårbarhet mestadels befinner sig i centrala delar av kommunen.

Figur 23. Sårbarhetskarta Göteborgs kommun.
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4.4.2 Stockholms kommun

Figur  24  visar  en  sårbarhetskarta  för  Stockholms  kommun.  Två  områden  utmärks  som
särskilt  sårbara  i  Stockholms kommun,  medan resterande delar  av Stockholms kommun
anses vara av medelhög sårbarhet.

Figur 24. Sårbarhetskarta Stockholms kommun.
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4.4.3 Malmö kommun

Figur  25  visar  en  sårbarhetskarta  för  Malmö  kommun.  De  centrala  delarna  av  Malmö
kommun är särskilt sårbara medan utkanterna anses vara av låg sårbarhet.

Figur 25. Sårbarhetskarta Malmö kommun.
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4.5 Riskanalys

Här redovisas riskkartorna framtagna utifrån hotspot-kartorna och sårbarhetskartorna. Röd
färg  används  för  att  visa  högriskområden  som  möjligen  kräver  mer  fokus  av
räddningstjänsten, medan blå färg visar områden som inte kräver lika mycket fokus.

4.5.1 Göteborgs kommun

Figur 26 visar en riskkarta för Göteborgs kommun. Högriskområdena i Göteborgs kommun
befinner  sig  på  norra  respektive  södra  sidan  av  Göta  älvs  utmynning,  samt  i  nordöstra
Göteborgs kommun.

Figur 26. Riskkarta Göteborgs kommun.
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4.5.2 Stockholms kommun

Figur  27  visar  en  riskkarta  för  Stockholms kommun.  Tre  högriskområden identifieras  i
Stockholms kommun. Två befinner sig i i nordvästra delen av Stockholms kommun, och ett
i södra delen av kommunen mellan Ekerö kommun och Huddinge kommun.

Figur 27. Riskkarta Stockholms kommun.
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4.5.3 Malmö kommun

Figur  28  visar  en  riskkarta  för  Malmö  kommun.  I  centrala  delen  av  Malmö  kommun
identifieras ett högriskområde för skogsbränder, medan skogsbrandrisken anses vara låg i
resten av kommunen.

Figur 28. Riskkarta Malmö kommun.
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4.6 Nätverksanalys för räddningstjänst

Här presenteras resultaten av nätverksanalyserna.

4.6.1 Göteborgs kommun

Figur 29 visar räddningstjänstens räckvidd i Göteborgs kommun inom 5 minuter i relation
till  riskkartorna. Utifrån kartan kan det konstateras att räddningstjänsten har brand-stationer
positionerade för att hantera samtliga högriskområden i Göteborgs kommun.

Figur 29. Karta över räddningstjänstens räckvidd inom 5 minuter i Göteborgs kommun i relation 
till riskkartan

31



4.6.2 Stockholms kommun

Figur 30 visar räddningstjänstens räckvidd i Stockholms kommun i relation till riskkartan.
Två av tre högriskområden har brandstation i närheten, men högriskområdet i södra delen av
Stockholms kommun kan vara svårt att nå inom rimlig tid.

Figur 30. Karta över räddningstjänstens räckvidd inom 5 minuter i Stockholms kommun i relation till riskkartan.
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4.6.3 Malmö kommun

Figur  31  visar  räddningstjänstens  räckvidd  i  Malmö  kommun  i  relation  till  riskkartan.
Högriskområdet är omringat av tre brandstationer.

Figur 31. Karta över räddningstjänstens räckvidd inom 5 minuter i Malmö kommun i relation till riskkartan.
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5. Diskussion

Antalet skogsbränder i Sverige har ökat under den undersökta perioden, medan totalytan
som blivit utsatt för brand varit relativt stabil. 2014 sticker ut ifrån mängden med en kraftigt
ökad omfattning, vilket kan kopplas till den stora branden i Västmanland som härjade 2014,
den  största  skogsbranden  i  Sverige  sedan  mitten  på  1900-talet.  Enligt  MSB  (2015)
omfattade branden cirka 13 100 hektar. Sett till hela Sverige verkar antalet skogsbränder per
år  öka  gradvis,  men  ingen  stadig  ökning  ses  i  skogsbrändernas  omfattning.  Detta  kan
möjligtvis ha att göra med att ökningen i antalet bränder handlar om mindre skogsbränder
som inte hinner spridas, eller inte har förutsättningar för att spridas. Samtliga studieområden
visar  att  antalet  skogsbränder  och  brändernas  totala  omfattning  utmärktes  av  en  kraftig
ökning vissa  år,  medan det  var  relativt  stabilt  under  de  flesta  åren  2008-2017.  En  mer
djupgående undersökning av de utmärkande åren vore intressant.

I Göteborgs kommun har både antalet bränder och brändernas omfattning minskat vilket är
intressant eftersom Göteborgs kommun är i topp vad gäller antal skogsbränder som skett
2008-2017, se bilaga 1. Med tanke på att antalet bränder ökat i Sverige vore det rimligt att
det också ökat i Göteborgs kommun. För framtida arbete vore det intressant att undersöka
om antalet skogsbränder ökat eller minskat per kommun och undersöka orsaker till detta. I
Stockholms kommun har antalet skogsbränder stigit något, dock är det stor spridning i datat,
vilket gör att inga tydliga mönster kan ses. Trendlinjen för brändernas omfattning visar en
kraftig  minskning,  men  detta  beror  främst  på  år  2008  som  hade  en  ovanligt  stor
brandomfattning.  Åren  2008-2015  visar  en  gradvis  minskning  av  antalet  skogsbränder,
medan åren 2016 och 2017 visar en markant ökning från tidigare år. Denna ökning, med
tanke på den extrema skogsbrandsäsongen år 2018, kan vara början av en trend. Malmö
kommun visar likt Göteborgs kommun en tydlig minskning i antalet bränder. Nämnvärt är
att betydligt färre skogsbränder sker i Malmö kommun jämfört med Göteborgs kommun och
Stockholms kommun. Detta är väntat då en ytterst liten del av Malmö kommun består av
skog i jämförelse med de andra kommunerna, se tabell 1.

Eftersom mänsklig aktivitet är den största bidragande orsaken till skogsbränder enligt MSB
(2019) är det som förväntat att högriskområden tenderar att vara belägna vid tätbebyggelse.
Dock så förkommer det både hot- och coldspots vid tätbebyggelse vilket understryker att det
finns  fler  faktorer  än  närhet  till  bebyggelse  som  spelar  in.  I  Göteborgs  kommun
sammanfaller hotspots mest med mossa och risdominerad barrskog medan de i Stockholms-
och Malmö kommun mest sammanfaller med torr lövskog. Inga tydliga mönster återfinns
vilket kan ha att göra med att bränsleklassificeringskartan ännu är en prototyp. Eftersom det
finns mycket lite skog i Malmö kommun jämfört med Stockholms- och Göteborgs kommun
kan resultaten från Malmö kommun vara missvisande. Det kan också vara ett tecken på att
enbart vegetationstyp inte räcker för att härleda var skogsbränder tenderar att ske.
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En felkälla i hotspot-analysen är att ingen hänsyn togs till varje enskild skogsbrands storlek.
Varje  skogsbrand som skett  år  2008-2017 dokumenterades  med en  punkt,  som inte  var
viktad  utifrån  skogsbrandens  storlek.  Detta  betyder  också  att  det  finns  felmarginal  i
punkternas  placering  eftersom skogsbränderna  säkerligen  var  större  än  vad  varje  punkt
visar.  Trots  detta  anses  resultatet  vara  betydande  eftersom  det  inte  krävs  särskilt  hög
noggrannhet i placeringen av dessa punkter för att skapa en översikt av vart de skett.

Nätverksanalysen gjordes utifrån vad som kan nås inom 5 minuter, ingen hänsyn togs till
trafik. Resultaten hade varit mer tillförlitliga om trafikinformation inkluderats. Dock kan det
konstateras att räckvidden hade varit minskad om den inkluderats, vilket betyder att det som
redovisas är räddningstjänstens räckvidd vid bästa förutsättningar. Utifrån nätverksanalysen
över Göteborgs kommun kan det konstateras att brandstationerna överlag är välplacerade i
relation till högriskområden. Malmö kommun skulle kunna dra nytta av en ny brandstation
placerad mitt i högriskområdet som redovisas i figur 32. Dock sker skogsbränder överlag
sällan i Malmö kommun, vilket medför att det inte är av särskilt stor vikt. I södra delen av
Stockholms kommun finns ett högriskområde som inte ens nås inom tidsramen vid bästa
förutsättningar. Vid etablering av ny brandstation i kommunen vore det passande att placera
den i närheten av området.
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6. Slutsats

De viktigaste analyserna i arbetet är hotspot-analyserna som visar var skogsbränder tenderar
att  ske  utifrån  historiska  data  från  2008-2017.  Utifrån  detta  gjordes  sårbarhetsanalyser,
riskanalyser, samt nätverksanalyser. Rapportens resultat ger en översikt av skogsbrandläget i
studieområdena och drar kopplingar mellan var skogsbränder sker och vad som utmärker
dessa områden, samt hur skogsbrandläget har förändrats under dessa år.  Rapporten visar
även på räddningstjänstens förmåga att hantera dessa högriskområden.

Studien  visar  att  antalet  skogsbränder  har  ökat  i  Sverige  under  den  undersökta
studieperioden, men totalarealen för skogsbränder har varit relativt stabil. Detta kan bero på
att  ökningen  främst  består  av  mindre  skogsbränder  som  inte  hunnit  sprida  sig  innan
räddningstjänsten bekämpade dem. Antalet  skogsbränder i  både Göteborgs kommun och
Malmö  kommun  har  minskat,  medan  det  ökat  något  i  Stockholms  kommun.
Högriskområden  för  skogsbränder  tenderar  att  vara  belägna  vid  tätbebyggelse.
Undersökningen av hotspots visade på att skogsbränder främst sker i risdominerad barrskog
i Göteborgs kommun, medan de mestadels uppstår i torr lövskog i Stockholms kommun och
Malmö kommun.

För vidare studier rekommenseras mer ingående sårbarhetsanalyser göras där riskgrupper i
befolkningen  ges  ett  högre  sårbarhetsvärde,  till  exempel  barn  och  pensionärer.  Med
avseende  på  den  ekonomiska  skadan  skulle  även  skogsvärde  kunna  tas  med i  framtida
sårbarhetsanalyser.  Det vore även intressant att undersöka vad som skiljde under de år då
särskilt många och stora skogsbränder skedde jämfört med andra år.
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Bilagor

Bilaga 1. Topp 10 i högst antal bränder per kommun (2008-2017)

Kommun Antal bränder

Göteborg 2626

Stockholm 2092

Södertälje 842

Uppsala 555

Norrköping 494

Huddinge 489

Haninge 453

Halmstad 429

Botkyrka 422

Västerås 420
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