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Sammanfattning 
Den här uppsatsen utvärderar olika övervakningssystem för att upptäcka skogsbränder i Sverige. Idag 

är det allmänheten och bevakning med flyg som upptäcker bränderna, men uppsatsen utvärderar 

även satellitövervakning och ett system med kamera som heter FireWatch. Analysen sker i form av 

tre kostnadsnyttoanalyser, en för varje system, där jag jämför kostnaderna med fördelarna. Nyttan 

med varje system har jag räknat ut genom matriser som baseras på mina antaganden. I 

uträkningarna multiplicerars antalet larm per år med hur många bränder som systemet upptäcker 

och hur lång tid före allmänheten som det upptäcks samt tidsvärdet per minut (se avsnitt 4.1.2). 

Slutligen har jag gjort känslighetsanalyser i form av Monte Carlo simuleringar för fördelarna då de 

innehåller osäkra parametrar. De framräknade resultaten tyder på att den bästa lösningen skulle vara 

att ha olika bevakning i länen. Jämförelsen av Sveriges län i avsnitt 5.2 visar att på vissa platser 

sprider sig bränderna snabbare och några län har en större risk för att skogsbränder ska uppstå. 

Skogsbrandflyget håller dessutom inte en jämn kvalitet i hela landet. Satellitövervakningen är i 

särklass det billigaste systemet, men resultatet tyder ändå på att det inte är motiverat att ersätta 

flyget med det fullt ut då det inte upptäcker särskilt många bränder. Rekommendationen är således 

att allmänheten och satellitövervakning ska användas i alla län baserat på att allmänheten är bäst på 

att upptäcka bränder och att satellit är ett så pass billigt system. I de län där flyget upptäcker i 

genomsnitt mer än 7 % av bränderna tyder resultaten på att det är befogat att fortsätta använda sig 

av systemet. Kameraövervakning bör däremot användas i län med förhöjd brandrisk och som inte har 

något fungerande system idag.  

 

Nyckelord: Kostnadsnyttoanalys, känslighetsanalys, monte carlo, skogsbränder 
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Abstract 
This paper evaluates three different surveillance systems that are used to detect forest fires in 

Sweden. As it is now the public and monitoring by air is used to detect fires, but the thesis also 

evaluates surveillance by satellite and a system with camera called FireWatch. The analysis consists 

of three Cost-Benefit Analyses, one for each system, where the costs are compared with the benefit. 

Based on my assumptions I have calculated the benefit of each system in matrices. In the calculations 

the number of alarms per year is multiplied with how many fires the system detects and the time the 

system detects it before the public as well as the time value per minute (see section 4.1.2). Finally, 

sensitivity analyses in the form of Monte Carlo simulations are conducted for the benefits as they 

contain uncertain parameters. The results indicate that the most efficient solution would be to have 

different coverage in the counties. The comparison of Sweden's counties in section 5.2 shows that in 

some places the behavior of the fires are more aggressive and some counties have an elevated risk of 

forest fires. The efficiency of air patrols varies throughout the country. The surveillance system by 

satellite is by far the cheapest system, but due to its lack of efficiency it may not be considered as a 

valid candidate to fully replace monitoring by air. Therefore, based on the results the 

recommendation is to use the public and satellites in all counties, since it is the public that detects 

most fires, and the use of satellites are incredibly cheap. In counties where air patrols find an average 

of more than 7 % of the fires, it may be justified to keep using them. Camera systems should, 

however, be used in counties with exceptionally high risk of forest fires that do not have a working 

system today. 

 

Keywords: Cost-Benefit Analysis, Sensitivity Analysis, Monte Carlo, Forest Fires 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Redan i slutet på 1700-talet presenterade Jeremy Bentham grunden för välfärdsekonomi och 

kostnadsnyttoanalys. Principen gick ut på att samhället borde eftersträva den största möjliga lyckan 

för så många människor som möjligt. I slutet på 1930-talet började den moderna 

kostnadsnyttoanalysen utvecklas i USA och på 1960-talet tillämpades den även i Sverige. Analysen 

gör det möjligt att med begränsade resurser generera mer nytta (Trafikverket 2012). 

Syftet med en kostnadsnyttoanalys är kortfattat att hjälpa samhället att fatta beslut och att det ska 

ske mer rationellt. Mer specifikt är målet att få en mer effektiv fördelning av samhällets resurser 

(Boardman et al. 2011, sid. 2). 

Räddningsverket1 har påbörjat tre utredningar för att klargöra skogsbrandsflygets 

samhällsekonomiska nytta, men ingen av utredningarna har lyckats med uppdraget. Anledningen 

tycks vara bristen på data och det största problemet är att informationen finns i tre olika rapporter 

(från flygförare, SOS Alarm och räddningstjänsten) som inte stämmer överens med varandra 

(Degeryd et al.2). År 2003 upphörde de statliga bidragen till skogsbrandsflygen och 2005 försökte 

man bedöma effekten av detta utan att få fram något resultat, återigen på grund av otillräcklig data. 

År 2007 återinförde regeringen ändå det statliga stödet för skogsbrandsflyg, Räddningsverket 

påbörjade därför ett projekt för att få fram en fungerande metod utan de tidigare bristerna. Syftet 

var att skapa förutsättningar för att göra det möjligt att utreda om nyttan med skogsbrandsflyg 

överskrider kostnaden för densamma (Larsson 2007) (Degeryd et al.). 

I Sverige inträffar i genomsnitt 2458 skogsbränder per år (medelvärde 2001-2011) i produktiv 

skogsmark eller annan trädbevuxen mark (se Appendix, Tabell A.1). I Stockholms län sker flest antal 

skogsbränder per kvadratkilometer följt av Södermanland och Västra Götalands län. Minst antal 

skogsbränder per kvadratkilometer sker i Jämtland, Norrbotten och Västerbotten (se Appendix, 

Tabell A.4). Det finns ett samband mellan antalet skogsbränder per ytenhet och befolkningstätheten. 

I län med många larm per kvadratkilometer bor det också många människor per kvadratkilometer (se 

Appendix, Tabell A.4). Detta kan bero på två saker, i en tätbefolkad kommun är det fler som kan 

upptäcka branden (vilket leder till fler larm) samtidigt som det är fler människor per kvadratkilometer 

som kan tända på (vilket kan leda till fler bränder).   

För att upptäcka skogsbränder använder Sverige sig idag av rapporter från allmänheten och 

skogsbrandsflyg. I Finland använder de sig av övervakningssatellit och i Tyskland har de ett system 

med kamera. I vissa län kanske det räcker med att endast ha allmänheten till sin hjälp, där 

skogsbränder inträffar sällan eller där skogsbrandsflyget ändå inte upptäcker bränderna idag. 

Samtidigt kanske man ska ha högre beredskap i län där det inträffar många skogsbränder och 

använda sig av både allmänheten, flyg, satellit och kamera. 

 
 

                                                           
1
 Ersattes 1 januari 2009 av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 

2
 Årtal för rapporten saknas 
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1.2 Problemformulering 
Är det ett bra och fungerande system som Sverige använder sig av idag för att upptäcka 

skogsbränder eller finns det andra som är mer effektiva? Finns det anledning att byta till 

övervakningssatellit eller ska Sverige använda både flyg och satellit, eventuellt även 

kameraövervakning? Ett annat alternativ kan vara att det räcker att endast ha allmänheten för att 

upptäcka bränder i vissa län och att använda sig av utökad bevakning i andra län där det är befogat?  

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att genom en samhällsekonomisk analys utvärdera olika övervakningssystem för 

att upptäcka skogsbränder i Sverige.  

1.4 Metod 
För att utreda vad som är den mest samhällsekonomiska lösningen har jag gjort en kvantitativ 

undersökning med hjälp av kostnadsnyttoanalys baserat på sekundärdata. Jag har valt att göra tre 

kostnadsnyttoanalyser (Cost-Benefit Analyses), en analys för varje system (skogsbrandsflyg, 

övervakningssatellit och kamera). Fördelen med systemen räknar jag ut i matriser som resulterar i ett 

fördelseffektsvärde i kronor och ören som jag jämför med kostnaden. Både fördelar och kostnader 

räknar jag ut per ytenhet, som jag får fram genom att dividera med Sveriges landsareal. 

Fortsättningsvis utför jag känslighetsanalyser, i form av Monte-Carlo simuleringar, för att analysera 

osäkerheten i antagandena jag gjort för att beräkna fördelarna. Jag visar simuleringarna i form av 

histogram samt tabeller. Data har erhållits från IDA som är Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskaps statistik och analysverktyg, Statistiska Centralbyrån, Skogsstyrelsen och från tidigare 

studier. Alla beräkningar och all bearbetning av datamaterialet har framställts genom Excel. 

1.5 Avgränsningar 
Jag har använt 2011 års genomsnittliga skogsbruksvärde per hektar för produktiv skogsmark i mina 

beräkningar. Jag hade velat använda mig av 2012 års värde, men det visade sig vara omöjligt att få 

fram vid denna tidpunkt. Eftersom det statliga bidraget för skogsbrandflyget hade ett uppehåll 

mellan 2003-2007, har jag endast kunnat basera mina uträkningar på data från år 2008 och framåt.  

Ytterligare en avgränsning som jag har gjort är att jag endast räknar på materiella värden, med andra 

ord värdet på skogen. Jag tar inte upp miljö- eller hälsoeffekter. 

1.6 Disposition 
För att läsaren ska få en möjlighet att sätta sig in i det aktuella problemet börjar kapitel 2 med en 

bakgrundsdel där varje system gås igenom i ett varsitt delkapitel som sedan fortsätter med tidigare 

studier. Följaktligen kommer kapitel 3 som består av teori där jag förklarar vad en 

kostnadsnyttoanalys är samt en beskrivning av alternativa analyser. Fjärde kapitlet består av mina 

resultat. Känslighetsanalysen tas upp i kapitel 5 som även den börjar med en teoridel och fortsätter 

med Monte Carlo-simuleringar, en för varje system. Fortsättningsvis kommer kapitel 6 som består av 

en diskussion och slutligen en slutsats i kapitel 7. 
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2. Bakgrund 
Allmänheten upptäcker idag flest skogsbränder och alla Sveriges län med undantag för Stockholm, 

Skåne och Blekinge använder sig dessutom av skogsbrandbevakning med flyg, se tabell 2.1 nedan.  

Tabell 2.1 Översikt Sveriges län och deras övervakning 

Län Allmänhet Flyg 

Blekinge X  
Dalarna X X 
Gotland X X 
Gävleborg X X 
Halland X X 
Jämtland X X 
Jönköping X X 
Kalmar X X 
Kronoberg X X 
Norrbotten X X 
Skåne X  
Stockholm X  
Södermanland X X 
Uppsala X X 
Värmland X X 
Västerbotten X X 
Västernorrland X X 
Västmanland X X 
Västra Götaland X X 
Örebro X X 
Östergötland X X 

 

2.1 Skogsbrandflyg 
Redan i slutet av 1800-talet började brandtorn byggas i liten skala i Sverige. 1934 gjordes de första 

försöken med flyg som bevakning av flygkåren i Östersund då man hört talas om goda erfarenheter 

från Finland och Kanada. Under andra världskriget betalade staten för 225 bevakningstorn, då syftet 

var att upptäcka bränder som orsakades av krigshandlingar. Vid mitten av 50-talet började man 

undersöka andra alternativ då kostnaderna för tornen ökat. Det var en brandchef i Gävle vid namn 

Sven Rohlén som föreslog att man under 1955 skulle genomföra försök med flygbevakning. Ett 

område på 65 kvadratkilometer användes vilket ersatte 11 bevakningstorn. Flyg skickades upp efter 

en ”brandriskformel” utfärdad av Anders Ångström:  

B = 5R - 0,1 (t-27 grader C) 

där B står för brandrisk, R för relativ fuktighet och t för temperatur. 

När B var lika med 1 krävdes kontinuerlig bevakning, vid B lika med 2,5 gjordes två-tre överflygningar 

och när B var mellan 2,5 och 3,5 genomfördes en flygning efter 14:00. 1956 gjordes vidare försök i 

Gävleborg, Jämtland och Kopparbergs län. Fortsättningsvis fick ytterligare län tillstånd för 

flygbevakning 1957; Västmanland, Kopparberg, Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Örebro, 

Västernorrland och Västerbotten. Dock var det endast de fyra första som deltog.  
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Statens Brandinspektion föreslog 1965 att de 200 bevakningstornen som fanns kvar skulle slopas för 

skogsbrandändamål och istället överföras till Försvarsmakten. Samma år riktade man in sig på att ha 

kontinuerlig bevakning i de norra länen ovanför Karlstad-Uppsala. I övriga län fanns möjligheten till 

tillfällig bevakning. 1971 fanns bevakning i hela landet utom i Stockholms län och i Skåne län.  

1976 var ett slags rekordår då bevakning skett i totalt 13 155 timmar vilket resulterat i 655 upptäckta 

bränder.  

Från och med 1995 infördes en ny inriktning som innebar att varje länsstyrelse själva fick upphandla 

tjänsten samt bestämma om, när och hur de ska bevaka (kontinuerlig och tillfällig bevakning tas 

därmed bort) och slutligen att Räddningsverket står för övergripande inriktning och finansiering. 

2002 beslutade Räddningsverket att de inte längre skulle finansiera eller organisera 

skogsbrandbevakning med flyg. Anledningen till beslutet var att ansvaret för att skydda och bevaka 

egendom (fastigheter, skog etc.) anses ligga på ägaren eller innehavaren. Bevakning förekom ändå i 

några län, organiserad av länsstyrelsen och finansierad av kommuner och i vissa fall försäkringsbolag.  

2007 beslutades att återuppta skogsbrandbevakningen i statlig regi enligt den inriktningen som 

gällde 1995-2002 (Larsson 2007). 

2.1.1 Vem bör bära kostnaderna? 

Skogens värde ökar med tiden och det ställs högre krav på skogsförvaltaren oavsett om det är staten, 

privata bolag eller privatpersoner som äger marken. Förr i tiden motiverades statens ägande av 

ekonomiska skäl. Främst under andra halvan av 1900-talet började man uppmärksamma skogens 

värden för natur- och kulturmiljön samt för friluftslivet. Vid denna tid bolagiserades stora delar av 

den statligt ägda skogsmarken och överfördes till Domän AB. I samband med detta beslutade 

Riksdagen att rennäringens året-runt marker, kulturhistoriska marker, nationalparker och 

naturreservat och mark för militära ändamål ska förvaltas i myndighetsform (Statens offentliga 

utredningar 2002, sid 57-59). 

I statsskogsutredningens direktiv 2000:60 har skälen till statens skogsägande definierats. Ambitionen 

när det gäller förvaltningen av skogsmark är hög. Kortfattat kan sägas att samtliga intressen ska 

värnas samtidigt som det statliga ägandet ska vara ett föredöme för andra skogsägare samt vara 

ekonomiskt effektivt (Statens offentliga utredningar 2002, sid 59-60). 

De statliga skogsförvaltarna är många till antalet, men bara några få bedriver ett aktivt skogsbruk och 

förvaltar stora arealer mark (Statens offentliga utredningar 2002, sid 75). 

I tabell 2.2 syns det tydligt att staten äger mest produktiv skogsmark i landets norra delar och att de 

totalt i hela landet äger approximativt 17 procent.  
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Tabell 2.2 Produktiv skogsmarksareal (1000 hektar) fördelat efter ägarklass och län, 2011 

LÄN Staten Statsägda AB Totalt Samtliga ägare %-andel, staten 

Norrbottens 296 1 382 1 678 3 561 47,12 
Örebro     1     163     164     559 29,34 
Västerbottens 178     720     898 3 125 28,74 
Västmanlands     4       71       75     302 24,83 
Dalarnas   99     208     307 1 984 15,47 
Gävleborgs     6     174     180 1 432 12,57 
Kronobergs     7       57       64     594 10,77 
Kalmar     5       72       77     720 10,69 
Östergötlands     9       40       49     611   8,02 
Jönköpings    2       47       49     689   7,11 
Stockholms   13         4       17     276   6,16 
Västra Götalands   16       56       72 1 168   6,16 
Skåne     4       14       18     350   5,14 
Södermanlands     7         8       15     333   4,51 
Jämtlands   64       49     113 2 682   4,21 
Hallands     7         4       11     268   4,11 
Gotlands     4         0         4     124   3,23 
Uppsala     6         7       13     480   2,71 
Blekinge     1         3         4     182   2,20 
Västernorrlands     5       26       31 1 654   1,87 
Värmlands     9       10       19 1 303   1,46 

Hela landet 750 3126 3876 22405 17,30 

Källa: Skogsstyrelsen (2011) 

 

Som jag nämnde i avsnitt 2.1 så slutade Räddningsverket att finansiera och organisera 

skogsbrandflyget 2002, eftersom ansvaret för att skydda och bevaka skog anses ligga på ägaren eller 

innehavaren. 2007 återupptogs ändå skogsbrandbevakningen i statlig regi. Frågan är om det är 

rimligt att staten ska bära kostnaderna för skogsbrandflyget? Är det befogat genom att de äger 17 

procent av den produktiva skogsmarken? Två saker som kan motivera att staten ska bära kostnaden 

är om skogen anses vara en kollektiv vara eller om skogsbränder bidrar till stora negativa 

externaliteter. Kollektiva varor är varor som är helt icke-rivaliserande i konsumtion (en individs 

konsumtion av en vara påverkar inte en annans möjlighet att konsumera varan) och icke-

exkluderbara (individer kan inte förneka varandra möjligheten att konsumera en vara) (Gruber 2011, 

sid 182). Externaliteter uppstår när åtgärder av en part gör så att en annan part får det sämre eller 

bättre, utan att den första parten varken bär kostnaderna eller erhåller fördelarna av att göra så 

(Gruber 2011, sid 122). Det mest rimliga borde vara att fördela kostnaderna på de som äger skogen, 

men i dagens läge står staten för hela kostnaden. 

2.2 Övervakningssatellit 
Under de senaste decennierna har en mängd observationssatelliter använts för olika ändamål. Bland 

många andra används meteorologiska satelliter med instrument som är känsliga för höga 

temperaturer t.ex. i samband med skogsbränder. Metoderna som används för meteorologiska syften 

är liknande de metoder som krävs för att upptäcka skogsbränder. Därmed kan dessa 

satellitobservationer tillhandahålla ett bra och jämförelsevis billigt verktyg för att upptäcka 

skogsbränder väldigt snabbt.  
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De finska institutionerna VTT3 och FMI4 använder satellitdata från olika operativa meteorologiska 

satelliter för att upptäcka skogsbränder. Sedan 1994 har VTT/FMI branddetektering använts under 

alla skogsbrandssäsonger. 

När satelliten observerar en möjlig skogsbrand skapas ett meddelande som skickas ut till de berörda 

myndigheterna. Meddelandena skickas som e-mail och innehåller information om branden såsom 

position och tid vid upptäckten. I meddelandet finns även krav om återkoppling och verifikation om 

den upptäckta branden. Användaren ombeds bekräfta branden eller markera den som en felaktig 

upptäckt. All återkopplingsinformation samlas in och analyseras för att man ska få en statistisk 

översikt på systemets prestanda och tillförlitlighet och på fördelningen av olika typer av bränder 

under säsongen.  

Kraven för skogsbrandsdetekteringen är följande: 

 Varningsmeddelandet om brand ska nå brandkontrollmyndigheten så fort som möjligt 

 Så många bränder som möjligt som är aktiva under en satellits överfart borde upptäckas 

 Upptäckta bränder ska inte inkludera falsklarm (felfrekvens på ca 10 %) 

 Brandplatsen borde upptäckas med en precision på 1-2 km (Milz 2013). 

2.2.1 Övervakningssatellit i Sverige 

Redan idag får Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Sverige ett e-mail i de fall då 

systemet upptäcker en brand på svensk mark eller nära gränsen. Dock sprids inte informationen 

vidare och inga varningar sker till svenska larmcentraler. Ett fortsatt samarbete med VTT/FMI skulle 

ge fördelar som låga kostnader eftersom inga utvecklingskostnader för systemet krävs. Ett lämpligt 

distributionssystem från MSB till de regionala distributionskanalerna och brandmyndigheterna bör 

dock utvecklas. Detta är nödvändigt då informationen om möjliga skogsbränder måste säkerställas 

inom kortast möjliga tid. En nackdel med VTT:s system är att Sverige alltid kommer vara beroende av 

beslut som görs av de finska myndigheterna. Systemet är en service som fortfarande är 

experimentell och därför beslutar de finska myndigheterna från år till år om den ska få fortsätta.   

Systemet täcker dock de flesta länderna kring Östersjön, därför kanske ett ökat samarbete mellan 

Sverige och Finland och andra länder kan hjälpa till att göra det mer etablerat (Milz 2013). 

2.3 Kameraövervakning 
FireWatch är ett marksänt och digitalt fjärrövervakningssystem som kan observera stora trädbevuxna 

regioner och analysera, utvärdera, länka och lagra data. Systemet är känsligt, med stor noggrannhet 

och tillförlitlighet vilket gör att det kan upptäcka skogsbränder tidigt. 

Kameran kan utvärdera och klassificera inkommande data på flera olika sätt, som är anslutna till en 

central station. I händelse av en igenkänd källa för brand, sänder systemet automatiskt ut ett larm. 

FireWatch har testats framgångsrikt och har installerats i Tyskland i staterna Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt och Sachsen. Systemets tekniska prestanda tillåter 

användning i flera stater och/eller andra länder (FireWatch). 

Systemets uppgifter är följande: 

 Automatisk och pålitlig tidig upptäckt av skogsbränder 

 Automatisk upptäckt av rökmoln på dagen och natten 

                                                           
3
 Finska statens tekniska forskningscentral 

4
 Finish Meteorological Institute; Finska meteorologiska institutet 
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 databehandling med bredband-, radio- eller kabelöverföring 

 Snabb övervakning av en yta på mer än 70 000 hektar med en sensor 

 Hög bildkvalitet ända fram till kontrollstationens dator (FireWatch). 

2.4 Tidigare studier, Sverige 

2.4.1 Rapport 1 

Hur värdera nyttan av skogsbrandbevakning med flyg  

Det har visat sig vara svårt att värdera skogsbrandsflygets nytta, mest beroende på den brist i data 

som råder och att informationen finns i tre olika rapporter (från flygförare, SOS Alarm och 

räddningstjänsten) som inte stämmer överens med varandra. När regeringen återinförde det statliga 

stödet för skogsbrandsflyg 2007, påbörjade Räddningsverket ett projekt för att få fram en 

fungerande metod utan de tidigare bristerna.  

Resultat: 

Omfattning av upptäckta bränder 

Tidigare gjorde flygföraren en skriftlig rapport vid varje flygning som sedan gavs till en flygansvarig 

som sedan gjorde en sammanställning av alla rapporter. Den flygansvarige fakturerade Länsstyrelsen 

för sina kostnader för genomförda flygningar och Länsstyrelsen efterfrågade medlen hos 

Räddningsverket. Problemet var att rapporterna ofta försvann på vägen. Åtgärden för att få bukt 

med problemet var att en ny blankett togs fram för ”Rapport från flygförare” som uteslöt onödig 

information och istället gjorde plats åt viktig information som tidigare saknats. En annan åtgärd var 

att man började redovisa flygningarna digitalt och att man tog fram en applikation för webben. 

Tidsvinst 

För att kunna beräkna skogsbrandsflygens nytta i pengar måste flygens och allmänhetens 

alarmeringstidpunkter kunna jämföras. Åtgärden som vidtagits är att nya formulär har tagits fram av 

SOS Alarm där den som tar emot larmen dokumenterar de olika tidpunkterna som flyget respektive 

allmänheten larmar. Denna information vidarebefordras i sin tur digitalt till Räddningsverket. Syftet 

är att säkerställa när det är skogsbrandflyget som verkligen upptäckt bränder.  

Tidsvärdet 

Med hjälp av SOS Alarms uppgifter är tanken att man ska kunna se hur mycket tid som sparas av att 

skogsbrandsflyget larmar före allmänheten.  Om flyget larmar 5 minuter före allmänheten, hur 

mycket är denna vinst i tid värd i svenska kronor i form av minskade släckkostnader och räddad skog? 

Niclas Krüger från Karlstads universitet analyserade Räddningsverkets insatsstatistik där det finns 

uppgifter om körtider och insatstider och brandens omfattning, både vid ankomst och vid insatsens 

avslutande. Utifrån detta kunde man fastställa skogens skada vid en viss tidsåtgång. Resultatet visade 

att längre körtider och insatstider i snitt medför en större skada, även om det inte alltid är så.  

Begränsningar: 

Syftet med skogsbrandsflyg är att upptäcka bränder före allmänheten och genom det minska 

insatstiden. Samtidigt kan de vara till stor hjälp under själva arbetet med att bekämpa branden, som 

exempelvis att visa vägen till platsen och att hitta vattentäkter. Dessa uppgifter är svårare att sätta 

ett värde på då de inte mäts i sparad tid och därigenom inte hör till uträkningarna av tidsfaktorns 

betydelse. Om skogsbrandsflyget är lönsamt endast genom dess huvuduppgift (att upptäcka bränder) 



8 
 

så har man dock en stark anledning till att det statliga stödet ska behållas. Då tidsvärdet baseras på 

medelvärden kan inte något sägas om den exakta värdebesparingen som skogsbrandsflyget uppnått 

vid enskilda bränder. En korrelation mellan tid och avbränd yta kommer kunna påföras (Degeryd et 

al.) 

2.4.2 Rapport 2 

Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser 

Mellan 1996-2001 har det enligt Jaldell varit 90 944 uttryckningar totalt som innefattar brand ej i 

byggnad. Av dessa 90 944 bränder har 3 587 skett i produktiv skogsmark och 11 393 i annan 

trädbevuxen mark.  

Beräkning av minutvärdet för produktiv skogsmark 

Jaldell fann att 5 minuters förändring av körtiden5 leder till 42 % förändring av brandytan och 5 

minuters förändring av insatstiden6 leder till 36 % förändring av brandytan. Skillnaden beror på att 

om körtiden tar 10 % längre tid så brinner mer skog upp än vad det gör om insatstiden tar 10 % 

längre tid. 

Enligt Jaldell var den totala brandytan för produktiv skogsmark 1073 hektar per år, vilket innebär att 

5 minuter förändring av tidsfaktorn leder till 390-450 hektars förändring av brandytan per år. 

Han har antagit ett genomsnittligt skogsvärde på 15 000 kr per hektar och en genomsnittlig 

förändring av nedbrunnen produktiv skog på 418 hektar, vilket resulterar i 6 277 000 kr för 5 minuter 

per år. Enligt insatsrapporten fanns det dessutom risk för spridning till byggnad i 33 fall. I dessa fall 

används tidsfaktorns värde på brand i byggnad som är 137 800 kr för 5 minuter. 

Han har därför lagt till 752 000 kronor per år för 5 minuter, för risken för spridning till byggnad.  

Vi får då 6 277 000 + 752 000 = 7 029 000  

Uttryckt per larm:  

3587 larm på 6 år, 
    

 
        larm per år 

       

   
= 11754, 1806, kronor per larm för 5 minuter (avrundat till 11 800). 

Beräkning av minutvärdet för annan trädbevuxen mark 

Jaldell fann att 5 minuters förändring av körtiden leder till 55 % förändring av brandytan och 5 

minuters förändring av insatstiden leder till 45 % förändring av brandytan. 

Enligt Jaldell var den totala brandytan 461 hektar per år, vilket innebär att 5 minuter förändring av 

tidsfaktorn leder till 231 hektars förändring av brandytan per år.  

Värdet på annan trädbevuxen mark är oklar, men han har antagit ett värde på 1/10 av produktiv 

skogsmark, 1500 kr, vilket resulterade i beloppet 346 000 kronor för 5 minuter per år. 

Enligt insatsrapporten fanns det risk för spridning till byggnad i 263 fall av uttryckningarna, till skog i 

1450, till fordon i 2 och till fartyg i 5. 

För brand i byggnad ska det därför läggas till 6 040 000 kr per år (beräknat från 137 8007 kr). 

6 040 000 x 6 år = 36 240 000 

För skog antar han att det handlar om produktiv skog (11 700 kr per uttryckning),  

                                                           
5
 Tiden från det att räddningsenheten ger sig ut till platsen och framkomst till platsen (Jaldell 2004) 

6
 Tiden mellan att räddningspersonal larmas till dess att räddningsarbetet börjar (Jaldell 2004) 

7
 Värdet på brand i byggnad (Jaldell 2004) 
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1450 x 11 700 =16 965 000 

För fordon la han på (2 x 75 000) 150 000 och för fartyg (5 x 100 000) 500 000. 

346 000 måste givetvis också multipliceras med 6 år, vilket ger 2 076 000 kr. 

Sammanlagt får vi då: 2 076 000 + 36 240 000 + 16 965 000 + 150 000 + 500 000 = 55 931 000 kronor  

Uttryckt per larm:  

11 393 larm på 6 år, 

 
     

 
         larm/år 

        

 
              kr/år 

       

    
= 4906, 21 kronor per larm för 5 minuter (avrundat till 4900) (Jaldell 2004). 

2.4.3 Rapport 3 

Tidsfaktorns betydelse vid skogsbränder och rekommendationer för beräkning av tidsvärden  

Den bästa modellen för att påvisa sambandet mellan nedbrunnen area och tidsåtgång är enligt 

Krüger en log-log-modell. Metoden innebär att man skattar den naturliga logaritmen av skadan med 

hänseende på den naturliga logaritmen av tidsåtgången. Här används antingen körtid eller insatstid. 

Fördelen med modellen är att koefficienten kan ses som elasticitet, vilket innebär en procentuell 

förändring av skadan beroende på en procents förändring i tiden (Krüger, 2008).  

Slutsats: 

En förändring i tid på fem minuter leder till en förändring i nedbrunnen skog på 2000-3000 

kvadratmeter. Tidsfaktorn varierar mellan olika län och vid nederbörd samt vid brandrisk.  

Heltidsanställda minskar utfallet av skogsbränder, dels tack vare kortare anspänningstid men också 

för att de har mindre brister i utrustningen. Vädret har en bemärkt påverkan på utfallet av 

skogsbränder och för första gången kan kvantitativa samband mellan regn, temperatur och 

vindstyrka på nedbrunnen skogsyta visas.  

Rekommendation för beräkning av tidsvärden: 

I snitt kan det förväntas att en brandbekämpning som startar fem minuter snabbare leder till en 

minskad skada på ungefär 0,27 hektar. Medelvärdet av försäljningspriser 2006 gör att skog kan 

värderas till 20 000 kr per hektar. Detta motsvarar 3,7 miljoner kr per år, då är förändring av 

resursanvändning (mantid för heltidsanställda) inkluderat. För att beräkna för kortare och längre 

intervall kan linjär extrapolering användas: 1 minut motsvarar 0,74 miljoner kr, 10 minuter motsvarar 

7,4 miljoner kr (Krüger 2008). 

2.5 Tidigare studier, Internationellt 
Efter sökningar på internationella studier och litteratur i ämnet upptäcktes en stor brist på 

ekonomiska studier inom området. Rapporterna nedan är studier som handlar om alternativa 

övervakningssystem för att upptäcka skogsbränder.  

I Sydkoreas berg har man tidigare använt ett övervakningssystem där ett system med kamera, ett 

sensor-system med infraröd lampa och ett satellitsystem har ingått. Dessa kan inte stödja 

realtidsövervakning, uppföljning och automatlarm. Ett övervakningssystem för skogsbränder som 
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baseras på trådlösa sensornätverk har därför utvecklats. Dessa mäter temperatur och fuktighet, samt 

upptäcker rök. Sensornoderna vidarebefordrar sina avläsningar till en plats som är ansluten till 

internet. Datat rapporteras till ett mellanprogram som beräknar skogens brandrisknivå. Som ett 

resultat observerar systemet skogens tillstånd i realtid globalt. Om en skogsbrand bryter ut, larmar 

systemet brandstationer eller närliggande invånare. Systemet bidrar till att bränderna upptäcks tidigt 

vilket gör att nedbränd yta och skador reduceras (Her et al. 2006). 

Till skillnad från rapporten ovan som använder ett mellanprogram, beräknas brandindex enligt FWI 

(Fire Weather Index) i denna rapport. Detta eliminerar behovet av att kommunicera all sensordata till 

platsen som är ansluten till internet. I det här systemet är det ett endast ett fåtal aggregerade index 

som rapporteras för att minska energiförbrukningen. Rapporten presenterar en design för ett 

trådlöst sensornätverk för tidig upptäckt av skogsbränder, som grundas på FWI. Problemet med att 

upptäcka bränder kan modelleras som ett bevaknings problem. De har beräknat vilken grad av 

bevakning som krävs för att uppnå en given exakthetsnivå för att skatta olika komponenter i FWI 

systemet. Fortsättningsvis presenteras en bevaknings algoritm för att lösa bevaknings problemet. 

Algoritmen är enkel att implementera och kräver inget särskilt driftsättningssystem för noderna. 

Därför kan noder distribueras genom att de exempelvis kastas från ett flygplan. I rapporten visas 

genom simuleringar att algoritmen balanserar belastningen över alla noder och därigenom 

upprätthåller tillförlitlig täckning som avsevärt förlänger nätets livslängd (Bagheri och Heefeda). 

Övervakningstekniker för att upptäcka skogsbränder är bristfälliga, då brandmän ofta ombeds att gå 

in i brandregioner utan att veta hur och var branden förökar sig vilket innebär att de sätter sina liv på 

spel. Av denna anledning finns det ett behov av att utveckla mer effektiva övervakningsmetoder. I 

rapporten introduceras skogsbrandsövervakning som ett nytt kooperativt kontroll problem för 

obemannade luftfartyg. Dessa kan endast kommunicera när de är i närheten av varandra. Författarna 

presenterar ett tillvägagångssätt för brandövervakning som innebär att man använder ett enda 

luftfartyg som är utrustad med en infraröd kamera. De introducerar också ett kooperativt 

övervakningssystem som använder ett jämnt antal obemannade luftfartyg för att minimera 

informationsfördröjningar och frekvensen av uppdateringar. Algoritmen har kontrollerats genom 

Monte-Carlo simuleringar (Beard et al. 2004). 
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3. Teori: Kostnadsnyttoanalys (Cost-Benefit Analysis) 
Välfärdsekonomi studerar faktorerna som ligger till grund för välbefinnande, eller välfärd, i 

samhället. Graden av välbefinnande i ett samhälle bestäms både av samhällsekonomisk effektivitet 

och av rättvis fördelning av samhällets resurser. Effektiviteten är maximerad när efterfrågan (som 

härleds från underliggande nyttomaximering) är lika med utbudet (som härrör från underliggande 

vinstmaximering). Samhällets välbefinnande är maximerat med hjälp av en funktion som innehåller 

både effektivitet och samhällets preferenser för omfördelning (Gruber 2011, sid 43-58). 

Jeremy Bentham framförde redan i slutet på 1700-talet den filosofiska grunden för välfärdsekonomi 

och kostnadsnyttoanalys, vilket innebar att samhället borde eftersträva största möjliga lyckan för så 

många som möjligt. Det var först i slutet på 1930-talet som den moderna kostnadsnyttoanalysen 

började utvecklas i USA och på 1960-talet började den tillämpas i Sverige. Analysen innebar att man 

kunde generera mer nytta med begränsade resurser (Trafikverket 2012). 

En kostnadsnyttoanalys kan ses som en ram för att mäta effektivitet. Tänk på analysen som en 

situation där resurser används i sina mest värdefulla användningsområden i termer av de varor och 

tjänster som de skapar. En kostnadsnyttoanalys tillhandahåller en metod för att göra direkta 

jämförelser mellan alternativa politiska åtgärder. En enkel definition av effektivitet som ligger bakom 

modern välfärdsekonomi och kostnadsnyttoanalys kallas Paretoeffektivitet, och innebär att en 

allokering av varor är Paretoeffektiv om ingen alternativ fördelning kan göra så att minst en människa 

får det bättre utan att någon annan får det sämre. Förekomsten av möjliga alternativ till status quo8 

som gör att minst en person får det bättre utan att någon annan får det sämre innebär att status quo 

inte är Paretoeffektiv. Att byta till något av dessa alternativ innebär en Paretoförbättring. Det 

betyder emellertid inte att Paretoeffektivitet är uppnått, det uppnås endast när det inte längre finns 

några möjligheter för vidare förbättringar. Länken mellan positiva nettovinster för samhället och 

Paretoeffektivitet är enkel; om en politisk åtgärd har positiva nettofördelar, då är det möjligt att hitta 

en uppsättning av transfereringar som gör att minst en får det bättre utan att någon får det sämre.  

En möjlig beslutsregel för kostnadsnyttoanalys vore om de endast godkände åtgärder som är 

Paretoeffektiva. Detta skulle dock inte vara genomförbart av flera anledningar. För det första så 

skulle det krävas alldeles för mycket information för att ta reda på varje persons kostnad och nytta, 

vilket skulle göra analysen för dyr för att någon skulle kunna använda den. För det andra skulle den 

administrativa kostnaden för att göra specifika överföringar för varje politisk åtgärd också vara 

väldigt hög. För det tredje är det inte enkelt att driva ett fungerande system för ersättningar som inte 

stör beteendet för investeringar och arbete. Slutligen så skulle kravet om full kompensation skapa 

incitament för människor att överskatta kostnaden samtidigt som de skulle underskatta fördelen som 

de förväntas få från den politiska åtgärden. Den faktiska paretoeffektiviteten skulle leda till att 

samhället gick miste om många åtgärder som har positiva nettofördelar.  

Som ett resultat använder kostnadsnyttoanalyser en annan beslutsregel som är mer genomförbar. 

Den baseras på vad som är känt som Kaldor-Hicks kriteriet, vilket innebär att en åtgärd endast ska 

tillämpas om de som vinner på den kan kompensera dem som förlorar på den fullt ut och ändå ha det 

bättre än innan. Kriteriet tillhandahåller grunden för den potentiella Paretoeffektivitetsregeln, eller 

mer känt som nettovinstkriteriet, som säger att åtgärder endast ska tillämpas om nettovinsterna är 

positiva. Så länge som kriteriet är uppfyllt finns det åtminstone en möjlighet att förlorarna kan 

                                                           
8
 Den befintliga situationen 
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kompenseras så att åtgärden kan vara Paretoförbättrande. Om åtgärder ökar effektiviteten beror på 

om de gör potentiella Paretoförbättringar, med andra ord om åtgärden ger tillräckliga nettovinster så 

att alla förlorare kan bli kompenserade. Potentiell Paretoeffektivitet är uppnådd när alla potentiella 

Paretoförbättringar har utnyttjats. 

Det finns flera motiveringar till varför den potentiella Paretoeffektivitetsregeln ska användas. Först 

och främst, genom att alltid välja åtgärder med positiva nettovinster, maximeras samhällets 

sammanlagda välfärd. Detta hjälper indirekt dem som har det sämst eftersom rikare samhällen har 

större möjlighet att hjälpa dem som är fattiga och om omfördelning är en normal vara9 har 

människorna i samhället en större vilja att hjälpa till. För det andra är det troligt att olika politiska 

åtgärder har olika uppsättningar av vinnare och förlorare och därigenom kommer kostnader och 

fördelar att jämna ut sig mellan människor så att varje individ upplever positiva nettovinster från 

åtgärderna tillsammans. För det tredje så kan dess användning i den allmänna debatten minska 

risken för att icke Paretoeffektiva åtgärder kommer att antas. Slutligen, om en mer jämn fördelning 

av inkomster är ett viktigt mål då är det möjligt att ordna det direkt genom transfereringar efter att 

ett stort antal effektivitetshöjande åtgärder har antagits (Boardman et al. 2011, sid. 27-32). 

Två politiska åtgärder kan ses som oberoende under förutsättningen att om en tillämpas påverkar 

det inte fördelar eller kostnader på den andra. När alla relevanta projekt är oberoende är 

beslutsregeln i kostnadsnyttoanalysen enkel: tillämpa alla politiska åtgärder med positiva 

nettovinster. En mer generell version av regeln används i situationer som involverar flera åtgärder 

som kan påverka varandra: välj kombinationen av åtgärder som maximerar nettovinsterna. 

Fortsättningsvis antar vi att alla åtgärder är ömsesidigt uteslutande, effektiviteten maximeras då 

genom att åtgärden med största nettovinsten väljs. Ofta jämförs projekt i form av ett fördel-kostnad-

förhållande där man dividerar fördelarna med kostnaderna. Boardman et al. (2011) rekommenderar 

dock inte att använda förhållandet utan ger rådet att man ska förlita sig på nettovinsterna 

(Boardman et al. 2011, sid. 33-34). 

Det är viktigt att känna till begränsningarna i en kostnadsnyttoanalys. Två omständigheter gör 

nettovinstkriteriet till en olämplig beslutsregel. För det första kan tekniska begränsningar göra det 

omöjligt att kvantifiera och sedan sätta ett penningvärde på alla kostnader och fördelar. För det 

andra så finns det andra mål än effektivitet som är viktiga för politiska åtgärder, som exempelvis 

jämn fördelning. Oavsett ger en kostnadsnyttoanalys en hint om effektiviteten tillsammans med 

andra mål vid jämförelse av olika åtgärder (Boardman et al. 2011, sid. 42). 

Om det inte går att sätta ett penningvärde på huvudfördelen kan en kostnads-effektanalys vara 

lämplig. När inte alla effekter kan få ett penningvärde kan man inte heller skatta nettovinsten. Istället 

kan man konstruera en kvot som innehåller den kvantitativa, men inte penningmässiga, fördelen och 

den totala kostnaden i exempelvis SEK. Vid jämförelsen rankas åtgärderna utifrån kostnad-effekt 

kriteriet. Till skillnad från kriteriet som används i en kostnadsnyttoanalys, tillåter inte detta kriterium 

att dra slutsatsen att den högst rankade åtgärden bidrar till mer effektivitet. Att använda denna typ 

av analys kräver ofta att ytterligare information tillförs. Om målet är att utföra en åtgärd som inte får 

kosta mer än x kr, då ska det alternativet väljas som är mest effektivt av de åtgärderna som har 

nettokostnader som är lägre än x kr. Detta är nödvändigtvis inte alternativet med den bästa kostnad-

effekt kvoten (Boardman et al. 2011, sid 43-44). 

                                                           
9
 Allt annat lika, människor vill ha mer av varan när deras rikedom ökar. 
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Förenklat kan man uttrycka det som att ett givet mål ska uppnås till en så låg kostnad som möjligt. 

Skillnaden mellan analyserna är att i denna sätts inte kostnadsökningen i relation till nyttoökningen 

(Trafikverket 2012). 

Syftet med en kostnadsnyttoanalys är alltså att hjälpa samhället att fatta beslut och att göra det mer 

rationellt. Målet är att göra en mer effektiv fördelning av samhällets resurser (Boardman et al. 2011, 

sid. 2). 

Boardman et al. (2011) har valt att bryta ner analysen i nio steg som är följande:  

1. Specificera uppsättningen av alternativa projekt  

Samhällets nettofördelar av att investera resurser i ett eller flera möjliga projekt jämförs med 

samhällets nettofördelar av ett projekt som skulle bytas bort om projektet under utvärdering 

skulle gå vidare. Projektet som byts ut kallas ofta den kontrafaktiska, vilket i sin tur oftast är 

status quo som betyder att man inte gör någon förändring.  

2. Bestämma vems fördelar och kostnader som räknas  

Provinsperspektivet mäter endast fördelarna och kostnaderna som påverkar invånarna i t.ex. 

Karlstad. Det globala perspektivet inkluderar fördelar och kostnader för alla, t.ex. för alla 

svenskar och för turister från andra länder. 

3. Identifiera kategorierna som påverkar, katalogisera dem och välj mätindikatorer 

I analysen är det enbart effekterna som påverkar nyttan för individer som räknas. Detta 

innebär att effekter som inte har något värde för människor inte räknas.  

4. Förutspå effekterna kvantitativt under projektets livstid 

Gör beräkningar för alla effekter i varje tidsperiod. Räkna ut skattningar för alternativen, för 

varje år och för varje kategori. 

5. Sätt ett penningvärde på alla effekter 

Ett penningvärde måste sättas på varje effekt, vilket innebär att man värderar det i 

exempelvis SEK eller $. I en kostnadsnyttoanalys mäts värdet på en effekt oftast i termer av 

betalningsvilja. Om ingen är villig att betala för en effekt, då ska effekten ha värdet noll i 

analysen. 

6. Diskontera fördelarna och kostnaderna för att erhålla nuvärdet 

För ett projekt som har effekter som inträffar över flera år måste vi aggregera fördelarna och 

kostnaderna som uppkommer olika år. Framtida fördelar och kostnader diskonteras relativt 

till fördelar och kostnader som inträffar idag för att man ska få fram ett nuvärde.  

Formlerna för nuvärde (NV)är följande: 

               NV(B) = ∑
  

      
 
    

               NV(C)= ∑
  

      
 
    

Där Bt står för fördelar år t och Ct står för kostnader år t, s är diskonteringsräntan och n är 

projektets livstid.  

Det finns två anledningar till diskontering, för det första finns det en alternativkostnad för 

resurserna som används i ett projekt och för det andra föredrar de flesta människorna att 

konsumera nu snarare än senare.  
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7. Beräkna nettonuvärdet för varje alternativ 

Nettonuvärdet (NNV) för ett alternativ är lika med skillnaden mellan nuvärdet för fördelarna 

och nuvärdet för kostnaderna. Beslutsregeln för ett projekt relativt till status quo är att vi ska 

tillämpa den politiska åtgärden om dess nuvärde är positivt. 

                

8. Utför en känslighetsanalys 

Det kan finnas osäkerheter om effekterna och värderingen av penningvärdena. En 

känslighetsanalys försöker ta itu med dessa osäkerheter.  

9. Ge en rekommendation 

Projektet med det högsta nettonuvärde ska rekommenderas (Boardman et al. 2011, sid. 6-

15). 
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4. Resultat 

4.1 Egna beräkningar 
För att jag ska kunna genomföra mina kostnadsnyttoanalyser för det tre systemen behöver jag veta 

vad en minut är värd i kronor och ören. Jag kommer därför genomföra en uträkning av minutvärdet 

som baseras på Jaldells rapport Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser (Jaldell 2004), se avsnitt 

4.1.2. Jag börjar med att visa hur jag räknar ut de samhällsekonomiska effekterna för varje system i 

avsnitt 4.1.1 

4.1.1 Fördelar och kostnader 

Fördelarna med varje system räknas ut enligt följande formel: 

          

                                                                                           

Exempel: 

Om vi antar att det kommer in 1000 larm per år och att systemet upptäcker 5 % av dessa, → 

                                           →              

I det här exemplet upptäcker systemet 50 bränder per år före allmänheten. 

Fortsättningsvis multipliceras 50 bränder med antalet minuter som systemet upptäcker bränderna 

före allmänheten. Vi antar här att det är 5 minuter före allmänheten, →                  

Att bränderna upptäcks 5 minuter före allmänheten tjänar man 250 minuter på totalt. Följaktligen 

ska detta multipliceras med tidsvärdet per minut, som är 1718 kr (se avsnitt 4.1.2).  

→                            

Det monetära värdet i kronor och ören är i det här exemplet 429 500 kronor.  

Att systemet upptäcker 5 % av bränderna 5 minuter före allmänheten värderas till  

429 500 kronor. Fördelsvärdet divideras med aktuell landsareal för att få fram värdet per ytenhet. 

Systemets kostnad finns dokumenterat men även det har räknats ut per ytenhet. Det görs genom att 

dividera kostnaden med landsarealen. 
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4.1.2 Minutvärdet 

Mellan 2001-2011 har det varit 6 624 bränder i produktiv skogsmark10 och 20 417 bränder i annan 

trädbevuxen mark11, totalt 27 041 bränder. I genomsnitt har det varit 602 bränder i produktiv 

skogsmark och 1 856 stycken i annan trädbevuxen mark per år. Medelvärdet för produktiv skogsmark 

och annan trädbevuxen mark är således 2458 stycken. (se Appendix, Tabell A.1). 

 Produktiv skogsmark 

Jaldell fann att 5 minuters förändring av körtiden leder till 42 % förändring av brandytan och 5 

minuters förändring av insatstiden leder till 36 % förändring av brandytan. 

Enligt Jaldell var den totala brandytan för produktiv skogsmark 1 073 hektar per år, vilket innebär att 

5 minuter förändring av tidsfaktorn leder till 390-450 hektars förändring av brandytan per år. (se 

avsnitt 2.4.2) 

Jag har antagit ett genomsnittligt skogsvärde på 26 443 kr per hektar (se Appendix, Tabell A.5) och en 

genomsnittlig förändring av nedbrunnen produktiv skog på 418 hektar (taget från Jaldell, se avsnitt 

2.4.2), vilket resulterar i 11 053 000 kr för 5 minuter per år.  

Jaldell har dessutom lagt till 752 000 kronor per år för 5 minuter för risken för spridning till byggnad 

(se avsnitt 2.4.2).  

Vi får då 11 053 000 + 752 000 = 11 805 000 

Uttryckt per larm:  

I genomsnitt är det 602 larm per år i produktiv skogsmark, vilket ger: 

        

   
= 19 610 kronor per larm för 5 minuter.  

 Annan trädbevuxen mark 

Jaldell fann att 5 minuters förändring av körtiden leder till 55 % förändring av brandytan och 5 

minuters förändring av insatstiden leder till 45 % förändring av brandytan. Enligt Jaldell var den 

totala brandytan 461 hektar per år, vilket innebär att 5 minuter förändring av tidsfaktorn leder till 

231 hektars förändring av brandytan per år. (se avsnitt 2.4.2) 

Värdet på annan trädbevuxen mark är oklar, men Jaldell har antagit ett värde på 1/10 av produktiv 

skogsmark, 2644 kr, (baseras på 26443 kr per hektar) vilket resulterar i beloppet 610 764 kronor 

(2644 x 231) för 5 minuter per år. 

Enligt insatsrapporten fanns det risk för spridning till byggnad i 263 fall av uttryckningarna, till skog i 

1450, till fordon i 2 och till fartyg i 5. (se avsnitt 2.4.2) 

För brand i byggnad ska det därför läggas till 6 040 000 kr per år (beräknat från 137 800 kr, som enligt 

                                                           
10 Mark som är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används för annat ändamål. 

Idealproduktion minst 1 m³sk (stamvolym på bark ovan stubbe inkl. topp) per hektar och år.  

(SLU 2011) 

 
11 fjällbarrskog, myr och andra impediment med krontäckning >20%, berg och vissa andra 

impediment med krontäckning >20%. (Statistiska Centralbyrån 1999)  
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Jaldell (2004) är tidsfaktorns värde för brand i byggnad). 

6 040 000 x 11 år = 66 440 000 

För skog antar Jaldell att det handlar om produktiv skog (19610 kr per uttryckning),  

1450 x 19610 = 28 434 500 

För fordon la han på (2 x 75000) 150 000 och för fartyg (5 x 100 000) 500 000. 

610 764 måste givetvis också multipliceras med 11 år, vilket ger 6 718 000 kr.  

Sammanlagt får vi då:  

6 718 000 + 66 440 000 + 28 434 500 + 150 000 + 500 000 = 102 242 500 kronor  

Uttryckt per larm:  

20417 larm på 11 år,  
     

  
          larm/år (avrundat till 1856) 

         

  
              kr/år (avrundat till 9 307 000) 

       

    
= 5015 kronor per larm för 5 minuter. 

 Minutvärdet 

Antal larm per år har i genomsnitt varit 602 stycken i produktiv skogsmark och 1856 i annan 

trädbevuxen mark. 

Minutvärdet för produktiv skogsmark uppgick till 19 610 kr per larm för 5 minuter och minutvärdet 

för annan trädbevuxen mark uppgick till 5015 kr per larm för 5 minuter. 

Värde per minut produktiv skogsmark: 19610 kr/5 min = 3 922 kr 

Värde per minut annan trädbevuxen mark: 5015 kr/5 min = 1 003 kr 

                                                                           

                 
 

                      

    
         

Det totala minutvärdet för produktiv skogsmark och annan trädbevuxen mark är 1718 kr per minut. 

Det framräknade minutvärdet är det som jag kommer använda i mina uträkningar nedan när jag 

beräknar fördelarna för systemen. 
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4.2 Skogsbrandflyg 

4.2.1 Kostnader 

Skogsbrandflyget har betalt per timme, flyger de ingenting får de ändå betalt för fem timmar per år. 

Kostnaderna för skogsbrandflyget var följande under åren 2008-2012: 

Tabell 4.1 Flygets kostnader 

År Mnkr 

2008 6,6 
2009 3,3 
2010 3,9 
2011 3,1 
2012 1,2 

Medelvärde 3,62 

Källa: Englund (2013) 
 

Kostnaderna är i genomsnitt 3,62 miljoner kr per år. För att få fram skogsbrandflygets kostnad per 

ytenhet dividerade jag kostnaden med Sveriges landsareal. 

Eftersom Stockholm, Skåne och Blekinge inte använder sig av skogsbrandflyg har jag räknat bort 

dessa län från Sveriges landsareal, samt fjällterräng12, vilket resulterade i värdet 340 763 km2 (se 

Appendix, Tabell A.6). 

Tabell 4.2 Flygets kostnad per ytenhet 

ÅR Kostnad (SEK) Landareal (Km2) Kostnad (SEK)/Km2 

2008 6 600 000 340763       19,4 kr/km2 
2009 3 300 000 340763 9,7 kr/km2 
2010 3 900 000 340763       11,4 kr/km2 
2011 3 100 000 340763 9,1 kr/km2 
2012 1 200 000 340763 3,5 kr/km2 

Medelvärde 3 620 000 340763       10,6 kr/km2 

Källa: Englund (2013), Appendix, tabell A.6 
 

Skogsbrandflygets kostnad per ytenhet är i genomsnitt 10,6 kr per år, uträknat som ett medelvärde 

för åren 2008-2012.  

4.2.2 Fördelar 

I de län som använder sig av skogsbrandflyg är det årligen, totalt sett, i genomsnitt 757 bränder i 

produktiv skogsmark och annan trädbevuxen mark per år där tidsfaktorn har betydelse vid insatsen 

(se Appendix, Tabell A.7). 

Om det är 757 skogsbränder i Sverige per år och av dem upptäcker flyget i genomsnitt mellan 1-1513 

% (se Appendix, Tabell A.8) hur många bränder gör då skogsbrandflyget skillnad?  Vad får det för 

effekt? När skogsbrandflyget upptäcker branden före allmänheten så kan insatsen påbörjas 

                                                           
12 Fjäll: Områden ovan barrskogsgränsen, vilka mestadels är kala. Dock kan björk förekomma rikligt 

och barrträd sparsamt. Idealproduktion mindre än 1 m³sk per hektar och år. (SLU 2011) 

 
13

 Dalarnas län har i genomsnitt upptäckt 15,9 % men jag ville använda mig av jämna tal och avrundade därför 
neråt till 15 %. 
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snabbare, t.ex. 5 minuter snabbare. 

1 % av 800 larm (757 avrundat) är 8, effekten blir då 8 x 5 min = 40 min (se Appendix, Tabell A.9). 

Tabell 4.3 Procent vs. Antal 
Andel som 
upptäcks av flyget 
(%) 

Antal bränder som 
upptäcks av flyget 
(st.) 

1 8 
3 24 
5 40 
7 56 

10 80 
15 120 

Källa: Egna beräkningar 
 

Fördelarna med flyget räknas ut enligt formeln i avsnitt 4.1.1 och i avsnitt 4.1.2 har jag gjort en egen 

beräkning av minutvärdet som är baserat på Jaldells rapport Tidsfaktorns betydelse vid 

räddningsinsatser. Enligt mina beräkningar så motsvarar 1 minut 1718 kronor. Det monetära värdet i 

kronor och ören är exempelvis 40 min x 1718 = 68 720 kronor.  

Att skogsbrandflyget upptäcker 1 % av skogsbränderna 5 minuter före allmänheten värderas till  

68 720 kronor (se Appendix, Tabell A.10).  

Precis som med kostnaderna vill jag ha fördelseffektsvärdet per ytenhet. Jag har därför dividerat det 

monetära värdet (se Appendix, Tabell A.10) med Sveriges landsareal efter att Skåne, Stockholm och 

Blekinge län samt fjällterräng är borträknat, dvs. dividera med 340 763 km2.  

Tabell 4.4 Matris för skogsbrandflygets monetära värde per ytenhet (kr) 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
flyget 
upptäcker 
branden före 
allmänheten 
med x 
minuter 

Upptäcker x % före allmänheten  

TID 1 % 3 % 5 % 7 % 10 % 15 % 

5 min 0,2  0,6  1,0  1,4  2,0  3,0  

10 min 0,4  1,2  2,0  2,8  4,0  6,1  

15 min 0,6  1,8  3,0  4,2  6,1  9,1  

20 min 0,8  2,4  4,0  5,6  8,1  12,1  

30 min 1,2  3,6  6,1  8,5  12,1  18,1  

60 min 2,4 7,3     12,1     16,9 24,2 36,3 

Källa: Egna uträkningar 
 

Matrisen visar det monetära värdet per ytenhet, att flyget upptäcker 1 % av bränderna 5 minuter 

före allmänheten värderas till 0,2 kronor. 

4.2.3 Jämförelse  

Enligt Degeryd et al. (se avsnitt 2.4.1) så är syftet med skogsbrandbevakning med flyg att upptäcka 

bränder före allmänheten och genom det minska insatstiden. Samtidigt kan de vara till stor hjälp 

under själva arbetet med att bekämpa branden, som exempelvis att visa vägen till platsen och att 

hitta vattentäkter. Dessa uppgifter är svårare att sätta ett värde på då de inte mäts i sparad tid och 

därigenom inte hör till uträkningarna av tidsfaktorns betydelse.  

Om skogsbrandflyget är lönsamt endast genom dess huvuduppgift (att upptäcka bränder) så har man 

dock en stark anledning till att det statliga stödet ska behållas. 
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När jag använder 340 763 km2 som Sveriges totala landsareal blir kostnaden för skogsbrandflyget 

10,6 kronor per kvadratkilometer. Värdet är baserat på ett genomsnitt av flygets kostnader för åren 

2008-2012. Dock ska vi inte glömma bort att kostnaderna skiljer sig avsevärt mellan åren, 2008 var 

kostnaderna 19.4 kr/km2 medan de var 3,5 kr/km2 2012 (se avsnitt 4.2.1, tabell 4.2).  

När medelvärdet på 10,6 kr/km2 används är flyget samhällsnyttigt om de upptäcker 40 bränder (5 %) 

per år 60 minuter före allmänheten, 80 bränder (10 %) per år 30 minuter före allmänheten eller 120 

bränder (15 %) per år 20 minuter före allmänheten.  

Jämförelsevis var flyget samhällsnyttigt 2008 om de hade upptäckt 10 % av bränderna 60 minuter 

före allmänheten medan de 2012 var samhällsnyttiga på betydligt lägre nivåer. 

Tabell 4.5 Matris över flygets samhällsnyttighet 

TID  
% 5 % 10 % 15 % 

20 min 4,0 8,1 kr 12,1 kr 
30 min 6,1 12,1 kr 18,1 kr 
60 min 12,1 24,2 36,3 

Källa: Egna beräkningar 
 

Skogsbrandflyget är samhällsnyttigt om det upptäcker 5 % av bränderna 1 timme före allmänheten, 

10 % av bränderna 30 minuter före allmänheten eller 15 % av bränderna 20 minuter före 

allmänheten, när minutvärdet är 1718 kr. 

4.3 Övervakningssatellit 

4.3.1 Kostnader 

Redan i dagsläget får MSB i Sverige ett mail i de fall då systemet i Finland upptäcker en brand på 

svensk mark eller nära gränsen. För närvarande är det dock ingen spridning av informationen eller 

varning till svenska larmcentraler. Det fortsatta samarbetet med VTT/FMI skulle ge fördelar som låga 

kostnader eftersom inga utvecklingskostander för systemet förväntas. Utvecklingen av ett lämpligt 

system från MSB till de regionala distributionskanalerna och brandmyndigheterna bör däremot 

utvecklas. (Milz 2013) 

Även om systemet är automatiserat, krävs ett visst underhåll för att driva systemet och analysera 

resultatet. Enligt VTT och FMI ligger insatser för underhåll i intervallet upp till en person i månaden 

per år på de olika institutionerna. (Milz 2013, sid. 17) 

Satellitövervakningens årliga kostnader för Sverige skulle uppskattningsvis vara en månadslön plus 

administrativt arbete för uppföljning och utvärdering för MSB. 

Enligt Hansen (2013) skulle systemet skötas på ingenjörsnivå och han uppskattar en månadslön till 

56 000 kr, inklusive sociala avgifter (Hansen 2013). Kostnaden per kvadratkilometer blir därmed 

0,155 kr (56 000 kr/361 264). 

Satellitövervakningens årliga kostnader per ytenhet uppskattas till 0,16 kr. 

Sverige är dock beroende av Finland, de kan sluta med satellitövervakning när som helst eftersom 

systemets status fortfarande är experimentell. Enligt Milz skulle det emellertid vara möjligt för 

svenska SMHI att utveckla och inkludera algoritmer för skogsbrandsdetektering i SMHI:s satellitdatas 

förädlingskedja. (Milz 2013, sid. 20) 

Inrättandet av ett operativt system för att upptäcka skogsbränder i Sverige är alltså möjligt, men 

några aspekter måste tänkas igenom. En distributionskanal måste etableras, ett meddelandesystem 

som skickar ett meddelande till MSB för vidare distribution kan vara en möjlig lösning. Kostnaden för 
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liknande tjänster från SMHI ligger i intervallet för upp till 1000 SEK per månad. (Milz 2013, sid.21) 

 För närvarande finns det inget distributionsnät från regionala centraler till larmcentralerna, vilket 

måste utvecklas för att det ska fungera.  

4.3.2 Fördelar 

Antalet upptäckta bränder av övervakningssatellit har varit 1560 stycken över åren 2001-2011 (se 

Appendix, Tabell A.11). Antalet felaktigt upptäckta bränder ligger inom intervallet 12-16% och 

baseras på återkoppling som skickats tillbaka till VTT/FMI (Milz 2013). Jag justerar för detta och drar 

bort 16 % av antalet upptäckta bränder, det justerade antalet upptäckta bränder som 

övervakningssatelliter gjort 2001-2011 är 1310 stycken.  

I genomsnitt har övervakningssatelliter upptäckt 4,8 % av skogsbränderna i Sverige per år, baserat på 

ett medelvärde som är justerat för fellarm (119) och ett medelvärde av hur många larm som har 

kommit in till räddningstjänsten över åren 2001-2011 (2458) (se Appendix, Tabell A.12). 

Under 2001-2011 har satelliter upptäckt mellan 2-17 % av skogsbränderna i Sverige (se Appendix, 

Tabell A.12). I hela landet är det i genomsnitt 2458 larm per år som kommer in till räddningstjänsten 

(om skogsbränder i produktiv skogsmark och annan trädbevuxen mark) där tidsfaktorn har betydelse 

vid insatsen (se Appendix, Tabell A.12). 

Om det är ungefär 2500 skogsbränder i genomsnitt i Sverige per år och av dem upptäcker 

övervakningssatelliter mellan 2-17 %, hur många bränder gör då satelliterna skillnad?  Vad får det för 

effekt?  

När satelliterna upptäcker branden före allmänheten så kan insatsen påbörjas snabbare, t.ex. 5 

minuter snabbare. 

1 % av 2500 larm (2458 avrundat) är 25, effekten blir då 25 x 5 min = 125 min (se Appendix, Tabell 

A.13). 

Tabell 4.6 Procent vs. Antal 
Andel som 

upptäcks av 
satellit (%) 

Antal bränder som 
upptäcks av satellit 

(st.) 

1 25 
5 125 

10 250 
15 375 
20 500 

Källa: Egna beräkningar 
 

Fördelen med övervakningssatellit räknas ut enligt formeln i avsnitt 4.1.1 och i avsnitt 4.1.2 kom jag 

fram till att 1 minut motsvarar 1718 kr.  

Det monetära värdet i kronor och ören är t ex 25 min x 1718 kr = 42 950 kr. Att satelliter upptäcker 1 

% av skogsbränderna 1 minut före allmänheten värderas approximativt till 42 950 kronor (se 

appendix, Tabell A.14). 

Precis som med kostnaderna vill jag ha fördelseffektsvärdet per ytenhet. Jag har därför dividerat det 

monetära värdet (se Appendix, Tabell A.14) med Sveriges landsareal efter att fjällterräng är 

borträknat, dvs. dividera med 361 264 km2 (se Appendix, Tabell A.6) 
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Tabell 4.7 Matris för övervakningssatellitens monetära värde per ytenhet (kr) 
Hur mycket man 
tjänar i tid på 
att satelliten 
upptäcker 
branden före 
allmänheten 
med x minuter 

Upptäcker x % före allmänheten 

TID 1 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

1 min 0,12 0,59 1,19 1,78 2,38 

5 min 0,59 2,97 5,94 8,92 11,89 

10 min 1,19 5,94 11,89 17,83 23,78 

15 min 1,78 8,92 17,83 26,75 35,67 

20 min 2,38 11,89 23,78 35,67 47,56 

Källa: Egna uträkningar 
 

Matrisen visar det monetära värdet per ytenhet, att satelliten upptäcker 5 % av bränderna 5 minuter 

före allmänheten värderas till 2,97 kronor. 

4.3.3 Jämförelse  

Satellitövervakningens kostnad värderas till 0,16 kr per kvadratkilometer utifrån mina antaganden 

vilket är en extremt låg kostnad. Som jag har nämnt tidigare så upptäcker satelliterna redan bränder i 

Sverige helt gratis. Det enda som behövs för att vi ska kunna dra nytta av upptäckterna är att någon 

tar hand om larmen som kommer in och vidarebefordrar dem till larmcentraler. Därav den låga 

kostnaden. Inte helt överraskande leder det här till att satellitövervakning är samhällsnyttigt om de 

endast upptäcker 25 bränder (1 % av bränderna) per år 5 minuter före allmänheten alternativt 125 

bränder (5 %) per år 1 minut före allmänheten.  

Tabell 4.8 Matris över satellits samhällsnyttighet 

TID  
% 1 % 5 % 

1 min 0,12 kr 0,59 kr 
5 min 0,59 kr 2,97 kr 

Källa: Egna uträkningar 
 

Satellitövervakning är samhällsnyttigt om det upptäcker 1 % av bränderna 5 minuter före 

allmänheten eller 5 % av bränderna 1 minut före allmänheten, när minutvärdet är 1718 kr. 

4.4 Kameraövervakning 

4.4.1 Kostnader  

En skattning av kostnaderna för FireWatch utrustningen: 

 1 operatör arbetsplats för kontroll av 5 sensorsystem, 9 500 EUR. 

 5 detekteringsenheter med styrutrustning och alla programvarukomponenter, 385 000 EUR. 

 Den totala kostnaden uppgår till 394 500 EUR. 

Detta täcker en area på 250 000 hektar av platt eller kuperat område (som Värmland eller Småland) 

eller 125 000 hektar av ett bergigt område (som Grekland eller Cypern).  

De som har tagit fram systemet rekommenderar ett reservdels set för 29 000 EUR, en installations 

assistans för 4 000 EUR och en tredagars operatörsutbildning för 2 500 EUR. De rekommenderar 

också en utökad tjänst med full reservdelsservice (direkt linje, fjärrteknisk service, 

programuppdateringar/uppgraderingar) för 7 500 EUR.  

Systemets livstid: 

Systemet utformades för en tioårig livstid i enlighet med statens krav i Tyskland. Utbyte av 
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huvudkomponenter tillhandahålls inte under denna tid, förutom batterier och fläktar. För att undvika 

oplanerade reparationskostnader tillhandahåller de den utökade servicen, se ovan. 

Priset på hela paketet är 430 000 EUR i investeringskostnader, samt årliga kostnader för underhåll, 

lokal och fjärrservice på 15 000 EUR. (FireWatch) (Vogel 2013) 

Kostnaden är 430 000 euro och den har en livstid på 10 år, samt en årlig kostnad på 15000 euro. 

För att få reda på en kameras årliga kostnad använder jag mig av annuitetsmetoden. (Boardman et 

al. 2011, sid. 159) Det erhållna värdet, annuiteten, anges som kronor per år och formeln är följande: 

         

där A=Annuitet, NNV=Nettonuvärde och k=annuitetsfaktor 

Beräkning görs enligt följande formel: 

   
 

         
  

där p= kalkylränta och n= ekonomisk livslängd 

p=0,035 (Trafikverket 2012) och n=10 år 

   
     

              
              

 

         

 

NNV = 430 000 euro och k =              

                        

                   

 

Som jag nämde ovan så är de årliga kostnaderna för underhåll, lokal och fjärrservice 15 000 euro. 

Kamerans kostnad per år är därmed (avrundat) 51 700 + 15 000, vilket ger resultatet 66 700 euro. 

1 euro motsvarar 8,59 SEK14, vilket innebär att kamerans årliga kostnad är 572 800 SEK.  

En kamera täcker i snitt 2500 km2, kostnaden per ytenhet blir därmed 229 kr (572 800/2500). 

Sveriges landsareal (utan fjäll) är 361 264 km2, vilket innebär att vi skulle behöva 145 kameror 

(361 264/2500) för att täcka Sveriges yta. 145 kameror skulle kosta 83 056 000 SEK per år (572800x 

145). 

4.4.2 Fördelar 

Kameran täcker i snitt 2500 km2, vilket är detsamma som 250 000 hektar,(FireWatch), hur många 

bränder är det i snitt på 2500 km2 i Sverige per år? 

Landarealen i Sverige är 361 264 km2 (utan fjäll). 

Antalet larm till räddningstjänsten är i genomsnitt 2458 larm per år (se Appendix, Tabell A.1) 

                                                           
14

 Enligt euroinvestor 2013-05-17 
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I genomsnitt är det 17 bränder per år på 2500 km2. 

Om det är 2458 skogsbränder i genomsnitt i Sverige per år och per 2500 km2 är det ungefär 17 

bränder och av dem antar vi att kameran kan upptäcka mellan 10 - 90 % från 5 minuter före 

allmänheten upp till flera timmar före allmänheten.  

Hur många bränder gör då kameran skillnad?  Vad får det för effekt?  

När kameran upptäcker branden före allmänheten så kan insatsen påbörjas snabbare, t.ex. 5 minuter 

snabbare. 10 % av 17 larm är 1,7, effekten blir då 1,7 x 10 min = 17 min (se Appendix, Tabell A.15).  

Tabell 4.9 Procent vs. Antal 
Andel som 

upptäcks av 
kamera (%) 

Antal bränder som 
upptäcks av kamera 

(st.) 

10 1,7 
20 3,4 
30 5,1 
50 8,5 
70 11,9 
90 15,3 

Källa: Egna uträkningar 
Fördelen med kamera räknas ut enligt formeln i avsnitt 4.1.1 och i avsnitt 4.1.2 kom jag fram till att 1 

minut motsvarar 1 718 kr. Det monetära värdet i kronor och ören är t ex 17 min x 1 718 kr = 29 206 

kr. Att kameran upptäcker 10 % av skogsbränderna 10 minuter före allmänheten värderas till 29 206 

kronor (se appendix, Tabell A.16). 

Precis som med kostnaderna vill jag ha fördelseffektsvärdet per ytenhet. 

En kamera täcker i snitt 2500 km2, för att får fördelen per ytenhet har jag dividerat det monetära 

värdet (se Appendix, Tabell A.16) med 2500 km2. 

Tabell 4.10 Matris för övervakningskamerans monetära värde per ytenhet (kr) 
 
 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
kameran 
upptäcker 
branden före 
allmänheten 
med x 
minuter 

 Upptäcker x % före allmänheten 
TID 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % 

  10 min 12 23 35 58 82 105 
  25 min 30 58 88 146 205 262 
  30 min 35 70 105 175 245 315 
  45 min 53 105 158 263 368 473 
  60 min 70 140 210 351 491 631 
  90 min 105 210 315 526 736 946 
120 min 140 280 421 701 981 1262 
180 min 210 421 631 1051 1472 1893 

Källa: Egna uträkningar 
 

Matrisen visar det monetära värdet per ytenhet, att kameran upptäcker 10 % av bränderna 10 

minuter före allmänheten värderas till 12 kronor. 
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4.4.3 Jämförelse  

Kamerans kostnad per år är 66 700 euro, vilket motsvarar 572 800 SEK. 

En kamera täcker i snitt 2500 km2, så kostnaden per kvadratkilometer blir därmed 229 kr 

(572 800/2500) (se avsnitt 4.4.1). 

Kamerans kostnad är den högsta vid en jämförelse med de andra systemen. Som ett resultat måste 

kameran upptäcka en väldigt stor del av bränderna alternativt upptäcka dem långt före allmänheten. 

Tabell 4.11 Matris över satellits samhällsnyttighet 

TID  
% 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % 

25 min   58 kr   88 kr 146 kr 205 kr   262 kr 
30 min   70 kr 105 kr 175 kr 245 kr   315 kr 
45 min 105 kr 158 kr 263 kr 368 kr   473 kr 
60 min 140 kr 210 kr 351 kr 491 kr   631 kr 
90 min 210 kr 315 kr 526 kr 736 kr   946 kr 
120 min 280 kr 421 kr 701 kr 981 kr 1262 kr 

Källa: Egna uträkningar 
 

Enligt matrisen som baseras på att minutvärdet är 1718 kr så är kameraövervakning samhällsnyttigt 

om den upptäcker: 

 20 % av bränderna 120 minuter före allmänheten 

 30 % av bränderna 90 minuter före allmänheten 

 50 % av bränderna 45 minuter före allmänheten 

 70 % av bränderna 30 minuter före allmänheten 

 90 % av bränderna 25 minuter före allmänheten 
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5. Känslighetsanalys 

5.1 Teori 
Det finns alltid en viss osäkerhet om hur stora effekterna faktiskt är i verkligheten samt värdena som 

vi tilldelar dem. Vår grundläggande analys brukar minska denna osäkerhet genom att använda de 

mest rimliga skattningarna av de okända kvantiteterna. Dessa skattningar innefattar vad som brukar 

kallas för basfallet. Analysen ska förmedla hur känsliga de förutspådda nettofördelarna är för 

förändringar i antagandena som gjorts. Om tecknet för nettofördelarna inte ändras när vi överväger 

intervallet av rimliga antaganden, då är våra resultat robusta och vi kan ha större förtroende för dem. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att göra en känslighetsanalys, några exempel är: 

Partiell känslighetsanalys 

Hur ändrar sig nettofördelarna när vi ändrar ett antagande men håller alla andra konstanta? 

Metoden är mest lämplig att använda på vad man anser vara de viktigaste och mest osäkra 

antagandena. Den kan användas för att hitta värdet på numeriska antaganden där nettofördelarna är 

lika med noll eller där man får ett brytpunktsresultat.  

Extremvärdesanalys (Värsta- och bästa-fall analys) 

Finns det någon kombination av rimliga antaganden som ändrar tecken på nettofördelarna? 

Generellt bryr man sig mest om situationer där de mest sannolika beräkningarna ger positiva 

nettofördelar, men man vill också veta vad som händer i värsta fall med de minst gynnsamma 

antagandena.  

Monte Carlo känslighetsanalys 

Vilken fördelning av nettofördelar får man som ett resultat av att behandla de numeriska värdena 

från nyckelantagandena som om de vore dragna från en sannolikhetsfördelning? Medelvärdet och 

variansen, eller spridningen, av fördelningen av nettofördelarna ger information om projektets risk 

(Boardman et al. 2011, sid. 177-178). 

Partiell- och extremvärde känslighetsanalys har två huvudbegränsningar. För det första är det inte 

säkert att de tar med all tillgänglig information om antagna värden på parametrarna.  

För det andra ger dessa två inte direkt information om variansen, eller spridningen, av den statistiska 

fördelningen av faktiska nettofördelar. Om vi inte kan särskilja två projekt i termer av förväntat värde 

på nettofördelarna, då kanske vi känner oss mer trygga i att rekommendera den med mindre varians 

för att den har större sannolikhet av att ge verkliga nettofördelar nära det förväntade värdet.  

Monte Carlo analysen tillhandahåller ett sätt för att komma förbi dessa problem (Boardman et al. 

2011, sid. 183-184). 

5.2 Monte Carlo Känslighetsanalys 
Metoden kan liknas vid att spela hasardspel upprepade gånger för att få fram en fördelning av 

utfallen. Monte Carlo analys har spelat en viktig roll under många år i utredningen av statistiska 

skattningar vars egenskaper inte kan fastställas med tillräcklig precision genom enbart matematiska 

metoder.   

De grundläggande stegen i analysen är följande: 

1. Ange sannolikhetsfördelningar för alla viktiga men osäkra kvantitativa antaganden. Om vi 

inte har teori eller empiriska bevis som föreslår en viss fördelning då kan det vara rimligt att 
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ange en likformig fördelning över intervallet. Det innebär att vi antar att alla värden mellan 

den övre och nedre gränsen för rimliga värden är lika sannolika.  

2. Vi utför ett försök genom att göra ett slumpmässigt drag från fördelningen för varje 

parameter för att komma fram till en uppsättning specifika värden för att kunna beräkna 

faktiska nettofördelar. Ett drag från den likformiga fördelningen ger ett resultat inom 

intervallet som kan inträffa med lika stor sannolikhet som alla andra resultat i intervallet.  

3. Vi upprepar försöket i steg 2 många gånger för att få fram ett stort antal realiseringar av 

nettofördelarna. Genomsnittet av försöken ger en skattning av det förväntade värdet på 

nettofördelarna. En approximation av sannolikhetsfördelningen av nettofördelarna kan 

uppnås genom ett histogram. Resultatet ger en bild av fördelningen. Ju fler försök som går in 

i histogrammet, desto troligare är det att den resulterande bilden ger en bra presentation av 

nettofördelarnas fördelning. Bakom denna tro finner vi lagen om stora tal, som säger att när 

antalet försök närmar sig oändligheten kommer frekvenserna att konvergera till de verkliga 

underliggande sannolikheterna (Boardman et al. 2011, sid. 183-186). 

5.2.1 Skogsbrandflyg 

Fördelarna är uträknade enligt formeln i avsnitt 4.1.2 och därför är det de parametrarna som ska 

testas eftersom det finns osäkerheter i dem då de bygger på antaganden som jag har gjort. Som jag 

nämnde i teoriavsnittet så ska basfallet vara de mest rimliga skattningarna av de okända 

kvantiteterna. Minimumkolumnen bygger på en pessimistisk syn av vad flyget klarar av och 

maximum är en optimistisk syn. 

Tabell 5.1 Underlag för Monte Carlo simulering 

Variabel Basfall Minimum Maximum 

Antal larm per år 800 565 2293 
Andel som flyget upptäcker (%) 7 2 15 
Antal minuter  30 5 60 
Tidsvärdet per minut (kr) 1718 1003 3922 

 

Siffrorna i tabellen kommer från: 

Totalt antal larm: Basfallet är medelvärdet (757)baserat på åren 2008-2012, minimum kommer från 

2012 då det var minst antal larm och maximum kommer från 2008 då det var flest (se Appendix, 

Tabell A.7). 

Andel som flyget upptäcker: Basfallet är vad flyget har upptäckt i genomsnitt (6,6 %) under åren 

2008-2012, minimum baseras på det län som har upptäckt minst (Jämtland, avrundat) och maximum 

är det län som har upptäckt mest (Dalarna, avrundat) (se Appendix, Tabell A.8). 

Antal minuter som man tjänar: Det här är den mest osäkra parametern och som jag har fått fram 

genom mina matriser där jag antagit att flyget kan upptäcka branden med x antal minuter före 

allmänheten. Som basfall valde jag 30 min, minimum 5 minuter och maximum 60 minuter. 

Tidsvärdet per minut: se avsnitt 4.1.1 för alla uträkningar, basfallet är minutvärdet för produktiv 

skogsmark och annan trädbevuxen mark tillsammans, minimum är värdet per minut för annan 

trädbevuxen mark och maximum är minutvärdet för produktiv skogsmark.  
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Till känslighetsanalysen drogs 5000 slumpvis valda observationer för att beräkna fördelen per 

ytenhet. För att få fram nettofördelarna, subtraherade jag var och en av de 5000 slumpade 

observationerna med den genomsnittliga kostnaden som är 10,6 kr.  

Tabell 5.2 Nettofördelar (per km2) 

Statistik Monte Carlo 

Observationer 5000 
Medelvärde 17,26 
Median 9,46 
Standardavvikelse 25,50 
Minsta värdet -10,09 
Högsta värdet 176,00 

Källa: Output data Excel 
 

Både Medelvärdet och Medianen är positiva, men det lägsta värdet är negativt (-10,09). 

Figur 5.1 Histogram Nettofördelarna per ytenhet 

 

Källa: Output data Excel 

Figur 5.1 visar nettofördelarna på den horisontella axeln och antalet observationer på den vertikala 

axeln som ett resultat från Monte Carlo-simuleringen. 1382 observationer har negativa 

nettofördelar, vilket innebär att kostnaderna är större än fördelarna. Resterande observationer 

(3618 stycken) är lika med eller större än 0 kr vilket innebär att 3618 observationer har en fördel som 

är större än vad kostnaden är (10,6 kr).  
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Tabell 5.3 Nettofördelar per ytenhet, Kumulativ15 summa och andel 

Fördel/km2 Antal obs. Antal  
obs. 
 % 

Kumulativ 
summa 

Kumulativ 
andel 

% 

          -10-0 1382 27,6 1382 27,6  
  1-10 1172 23,4 2554 51,1  
11-20 770 15,4  3324 66,5  
21-30 572 11,4  3896 77,9  
31-40 363   7,3  4259 85,2  
41-50 222   4,4  4481 89,6  
51-60 149   3,0  4630 92,6  
61-70 113   2,3  4743 94,9  
71-80 83   1,7  4826 96,5  
81-90 61   1,2  4887 97,7  

  91-100 39   0,8  4926 98,5  
101-110 23   0,5  4949 98,9  
111-120 25   0,5  4972 99,4  
121-130 9   0,2  4983 99,7  
131-140 8   0,2  4991 99,8  
141-150 4 0,08  4995 99,9  
151-160 3 0,06  4998 99,9  
161-170 1 0,04  4999 99,9  
171-180 1 0,02  5000         100,0 

Källa: Output data Excel 
 

Tabell 5.3 visar att 27,6 % av de slumpade observationerna har negativa nettofördelar medan 72,4 % 

har positiva.  

Tabell 5.4 Översyn för basfall, minimum och maximum 

 Fördel/km2 (kr) Kostnad/km2 (kr) Nettofördel/km2 (kr) 

Basfall 8,5 10,6 -2,1 
Minimum 0,17 10,6 -10,43 
Maximum 237,5 10,6 226,9 

Källa: Egna beräkningar baserade på Tabell 5.1 
 

Som jag nämnde i början av det här avsnittet så ska basfallet vara de mest rimliga skattningarna, 

minimumkolumnen bygger på en pessimistisk syn av vad flyget klarar av och maximum är en 

optimistisk syn. I tabell 5.4 framgår det att endast det optimistiska fallet har positiva nettofördelar, 

vilket, tillsammans med simuleringen, styrker mina beräkningar i avsnitt 4.2.2. Basfallet baseras på 

att flyget upptäcker 7 % av bränderna 30 minuter före allmänheten, vilket inte är tillräckligt. Som jag 

kom fram till i avsnitt 4.2.3 så har flyget positiva nettofördelar om det upptäcker 5 % av bränderna 1 

timme före allmänheten, 10 % av bränderna 30 minuter före allmänheten eller 15 % av bränderna 20 

minuter före allmänheten. 

 

 

 

                                                           
15

 Definition: successivt adderande 
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5.2.2 Övervakningssatellit 

Fördelarna är, precis som flyget, uträknade enligt formeln i avsnitt 4.1.2 och därför är det de 

parametrarna som ska testas. 

Tabell 5.5 Underlag för Monte Carlo simulering 

Variabel Basfall Minimum Maximum 

Antal larm per år 2500 1420 3617 
Andel som satellit upptäckt (%) 4,8 2 20 
Antal minuter 5 1 20 
Tidsvärdet per minut (kr) 1718 1003 3922 

 

Siffrorna i tabellen kommer från: 

Totalt antal larm: Basfallet är ett avrundat medelvärde för bränderna som har skett i produktiv 

skogsmark och annan trädbevuxen mark under åren 2001-2011. Minimum är från år 2010 då det 

skedde minst antal bränder och maximum är från 2003 då det skedde flest bränder (se Appendix, 

Tabell A.12). 

Andel som satellit har upptäckt: Basfallet är ett medelvärde för åren 2001-2011, minimum kommer 

från åren 2003/2010 och maximum är avrundat uppåt från år 2009 (se Appendix, Tabell A.12). 

Antal minuter: den mest osäkra parametern och som jag har fått fram genom mina matriser där jag 

antagit att en satellit kan upptäcka branden med x antal minuter före allmänheten. Som basfall valde 

jag 5 minuter, minimum 1 minut och maximum 20 minuter. 

Tidsvärdet per minut: se avsnitt 4.1.1 för alla uträkningar, basfallet är minutvärdet för produktiv 

skogsmark och annan trädbevuxen mark tillsammans, minimum är värdet per minut för annan 

trädbevuxen mark och maximum är minutvärdet för produktiv skogsmark.  

Till känslighetsanalysen drogs 5001 slumpvis valda observationer för att beräkna fördelen per 

ytenhet. För att få fram nettofördelarna, subtraherade jag var och en av de slumpade 

observationerna med den genomsnittliga kostnaden som är 0,16 kr.  

Tabell 5.6 Nettofördelar per km2 

Statistik Monte Carlo 

Observationer 5001 
Medelvärde 19,11 
Median 13,40 
Standardavvikelse 18,31 
Minsta värdet 0,03 
Högsta värdet 125,26 

Källa: Output data Excel 
 

Enligt tabellen ovan är alla nettofördelar positiva, vilket innebär att fördelen är större än kostnaden 

för alla de slumpade observationerna.  Standardavvikelsen, som är ett mått på hur mycket värdena 

avviker från medelvärdet, är precis som för flyget relativt hög. Minsta och största värdet bekräftar att 

det är en stor spridning på värdena.  



31 
 

Figur 5.2 Histogram Nettofördelarna per ytenhet 

 

Källa: Output data excel 

Figur 5.2 visar nettofördelarna på den horisontella axeln och antalet observationer på den vertikala 

axeln som ett resultat från Monte Carlo-simuleringen. Alla observationer (5001 stycken) har positiva 

nettofördelar, vilket innebär att 5001 observationer har en fördel som är större än vad kostnaden är 

(0,16 kr).  

Tabell 5.7 Nettofördelar per ytenhet, Kumulativ summa och andel 

Nettofördel/km2 Antal obs. Antal 
obs. 

% 

Kumulativ 
summa 

Kumulativ 
andel 

% 

5-10 1993 39,9  1993 39,9  
11-20 1245 24,9  3238 64,7  
21-30 724 14,5  3962 79,2  
31-40 438 8,8  4400 88,0  
41-50 239 4,8  4639  92,8 
51-60 154 3,1  4793 94,8 
61-70 92 1,8  4885 97,7 
71-80 53 1,1    4938 98,7  
81-90 20 0,4  4958 99,1  

  91-100 24 0,5  4982 99,6  
101-110 13 0,3  4995 99,8  
111-120 3 0,1  4998 99,9  
121-130 3 0,1  5001         100,0 

Källa: Output data Excel 
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Tabell 5.8 Översyn för basfall, minimum och maximum 

 Fördel/km2 (kr) Kostnad/km2 (kr) Nettofördel/km2 (kr) 

Basfall 2,85 0,16 2,69 
Minimum 0,08 0,16 -0,08 
Maximum 157,07 0,16 156,91 

Källa: Egna beräkningar baserade på Tabell 4.7 
 

Tabell 5.8 visar att det pessimistiska fallet har negativa nettofördelar.  Jag tycker inte att någon vikt 

behöver läggas på detta då det handlar om 8 öre. Simuleringen visade att alla slumpade 

observationer hade positiva nettofördelar, vilket bekräftar min slutsats i avsnitt 4.3.3.  

5.2.3 Kameraövervakning 

Fördelarna, är precis som för de andra två systemen, uträknade enligt formeln i avsnitt 4.1.2 och 

därför är det de parametrarna som ska testas. 

Tabell 5.9 Underlag för Monte Carlo simulering  

Variabel Basfall Minimum Maximum 

Antal larm per år 17 10 25 
Andel som kamera upptäcker (%) 50 10 90 
Antal minuter  45 10 180 
Tidsvärdet per minut (kr) 1718 1003 3922 

 

Siffrorna i tabellen kommer från: 

Antal larm per år: Uträkningen för basfallet kan ses i avsnitt 4.4.2 

Antal larm minimum har jag fått genom att använda antalet bränder från 2010 och sedan räknat ut 

hur många bränder det var på 2500 km2 (se Appendix, Tabell A.1). 

            
    

       
 

                     

                                             

Antal larm maximum räknade jag ut genom att använda antalet bränder från 2003 och sedan 

beräkna hur många bränder det var på 2500 km2 (se Appendix, Tabell A.1) 

            
    

       
 

                      

                                         

Andel som kameran upptäcker och antal minuter som man tjänar finns det inga data för utan är 

uträknat från mina matriser som är baserade på rena antaganden.  

Tidsvärdet per minut: se avsnitt 4.1.1 för alla uträkningar, basfallet är minutvärdet för produktiv 

skogsmark och annan trädbevuxen mark tillsammans, minimum är värdet per minut för annan 

trädbevuxen mark och maximum är minutvärdet för produktiv skogsmark. 
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Till känslighetsanalysen drogs 5001 slumpvis valda observationer för att beräkna fördelen per 

ytenhet. För att få fram nettofördelarna, subtraherade jag var och en av de 5001 slumpade 

observationerna med den genomsnittliga kostnaden som är 229 kr.  

Tabell 5.10 Nettofördelar (per km2) 

Statistik Monte Carlo 

Observationer 5001 
Medelvärde 594,89 
Median 363,13 
Standardavvikelse 761,84 
Minsta värdet -214,82 
Högsta värdet 5 409,34 

Källa: Output data Excel 
 

Tabellen visar att både medelvärdet och medianen har stora positiva nettofördelar medan det 

minsta värdet visar negativa nettofördelar vilket inte var oväntat. 

 

Figur 5.3 Histogram Nettofördelar per ytenhet 

 

Källa: Output data Excel 

Figur 5.3 visar nettofördelarna på den horisontella axeln och antalet observationer på den vertikala 

axeln som ett resultat från Monte Carlo-simuleringen. 1055 observationer har negativa 

nettofördelar, vilket innebär att kostnaderna är större än fördelarna. Resterande, 3946 stycken, är 

lika med eller större än 0 kr vilket innebär att 3946 observationer har en fördel som är större än vad 

kostnaden är (229).  
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Tabell 5.11 Nettofördelar per ytenhet, Kumulativ summa och andel 

Fördel/km2 Antal obs. Antal 
obs. 

% 

Kumulativ 
summa 

Kumulativ 
andel 

% 

     -215-0 1055 21,1   1055 21,1  
  1-500 1866 37,3  2921 58,4  

501-1000   964 19,3  3885 77,7  
101-1500   514 10,3  4399 88,0  

1501-2000   287   5,7  4686 93,7  
2001-2500   158   3,2  4844 96,9  
2501-3000     79   1,6  4923 98,4  
3001-3500     43   0,9  4966 99,3  
3501-4000     21   0,4  4987 99,7  
4001-4500       8   0,2  4995 99,8  
  4501-5000       5   0,1  5000 99,9  
5001-5500       1   0,02 5001         100,0 

Källa: Output data Excel 
 

Tabell 5.11 visar att 21,1 % av de slumpade observationerna har negativa nettofördelar medan  

78,9 % har positiva.  

Tabell 5.12 Översyn för basfall, minimum och maximum 

 Fördel/km2 (kr) Kostnad/km2 (kr) Nettofördel/km2 (kr) 

Basfall 263 229    34 
Minimum     4 229 -225 
Maximum            6354 229 6125 

Källa: Egna beräkningar baserade på Tabell 5.9 
 

Tabell 5.12 visar att det pessimistiska fallet har negativa nettofördelar medan det optimistiska och 

basfallet har positiva nettofördelar. Enligt vad tillverkaren utlovar kommer antalet upptäckta bränder 

med största sannolikhet vara högre än basfallet, snarare än lägre. Tabellen styrker min slutsats i 

avsnitt 4.4.3, kameran måste upptäcka många bränder alternativt upptäcka dem långt före 

allmänheten. 
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av systemen 

6.1.1 Skogsbrandflyg 

En stor fördel är att de kan visa räddningstjänsten till platsen där det faktiskt brinner, vilket de andra 

systemen inte kan göra på samma sätt. För att de ska kunna göra det krävs det dock att de är först på 

plats och har upptäckt branden. En nackdel är att det är människor som sitter i flygplanen och ska 

upptäcka bränderna, därför blir det väldigt ojämn kvalitet beroende på hur duktig den som sitter i 

planet är.  

Kostnader: 

Tabell 6.1 Kostnader 

ÅR Kostnad (SEK) Kostnad (SEK)/Km2 

2008 (dyraste)  6 600 000 19,4 kr 
2012 (billigaste) 1 200 000 3,5 kr 
Genomsnitt (2008-2012) 3 620 000 10,6 kr 

Källa: Tabell 4.2 
 

Medelvärdet för åren 2008-2012 är 10,6 kr per kvadratkilometer, medan det 2008 var 19,4 kr och 3,5 

kr 2012.  

Fördelar: 

Tabell 6.2 Fördelar 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
flyget 
upptäcker 
branden före 
allmänheten 
med x 
minuter 

Upptäcker x % före allmänheten 

TID 3 % 5 % 7 % 10 % 15 % 

5 min 0,6  1,0  1,4  2,0  3,0  

10 min 1,2  2,0  2,8  4,0  6,1  

15 min 1,8  3,0  4,2  6,1  9,1  

20 min 2,4  4,0  5,6  8,1  12,1  

30 min 3,6  6,1  8,5  12,1  18,1  

60 min 7,3     12,1     16,9 24,2 36,3 

Källa: Tabell 4.4 
 

När kostnaden är 10,6 kr/km2 så är skogsbrandflyget samhällsnyttigt om det upptäcker 5 % av 

bränderna 1 timme före allmänheten, 10 % av bränderna 30 minuter före allmänheten eller 15 % av 

bränderna 20 minuter före allmänheten. 

Om vi går efter 2012 års kostnad är flyget samhällsnyttigt om de upptäcker 3 % av bränderna 30 

minuter före allmänheten, 5 % 20 minuter innan allmänheten, 7 % 15 minuter före allmänheten och 

10-15 % av bränderna 10 minuter före allmänheten. 

2008 års kostnad innebär däremot att flyget inte är samhällsnyttigt förrän det upptäcker 10-15 % av 

bränderna 60 minuter före allmänheten. 

Det jag vet är att den årliga kostnaden i snitt är 10,6 kr per kvadratkilometer och att flyget i 

genomsnitt upptäcker 7 % av larmen. Det jag är mest osäker på är hur många minuter före 

allmänheten som flyget vanligtvis upptäcker bränderna. Genom känslighetsanalysen fick jag fram att 

27,6 % av de slumpade observationerna hade negativa nettofördelar per kvadratkilometer. 
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Resterande 72,4 % hade positiva nettofördelar. Basfallet, som ska vara den mest troliga skattningen, 

hade dock negativa nettofördelar.  

Tidigare studier har misslyckats med att visa vilken nytta skogsbrandflyget ger och om de har positiva 

nettofördelar. Som jag skrev i avsnitt 2.1, så slutade Räddningsverket att finansiera skogsbrandflyget 

2002 då ansvaret för att skydda och bevaka egendom (fastigheter, skog etc.) anses ligga på ägaren 

eller innehavaren. 2007 återinfördes det statliga bidraget till flyget, men ingen vet vad det beslutet 

grundades på eftersom ingen har kunnat påvisa positiva nettofördelar. Som nämns i 2.1.1 borde det 

mest rimliga vara att fördela kostnaderna på de som äger skogen, men i dagens läge står alltså staten 

för hela kostnaden. 

En annan aspekt värd att nämna är att det är en sådan skillnad mellan länen på hur mycket bränder 

som flyget upptäcker. Om vi utgår från att flyget i genomsnitt upptäcker 6,6 % av bränderna i hela 

Sverige så är det 8 län som inte kommer upp i denna siffra utan ligger mellan 1,8 – 5,9 % (se 

Appendix, Tabell A.8). Jämförelsevis så upptäcker Dalarnas län i genomsnitt 15,9 % av bränderna. Vad 

beror den här skillnaden på? Och är det rättvist att alla län får statligt bidrag när det är så ojämn 

kvalitet på hur mycket bränder som de upptäcker? En möjlig lösning skulle enligt min mening vara att 

skogsbrandflyget i varje enskilt län måste upptäcka en viss procentandel av bränderna för att få 

statligt bidrag, exempelvis 7 % av bränderna.  

6.1.2 Övervakningssatellit 

Ett fortsatt samarbete med VTT/FMI skulle ge fördelar som låga kostnader eftersom inga 

utvecklingskostnader för systemet krävs. Satellit har dock den största svagheten vad gäller moln, 

vilket innebär att den har svårt att upptäcka bränder när det är molnigt (Hansen 2013). Systemet 

används inte heller på natten, man kan använda satellit på natten men Finland har valt att inte göra 

det. Inträffar en skogsbrand på natten så kommer det inget larm om det (Hansen 2013). 

Kostnaden är efter mina antaganden endast 0,16 kr per kvadratkilometer. 

Fördelarna per kvadratkilometer har skattats till: 

Tabell 6.3 Fördelar 

TID  
% 1 % 5 % 

1 min 0,12 kr 0,59 kr 
5 min 0,59 kr 2,97 kr 

Källa: Tabell 4.8 
 

Om kostnaden är 0,16 kr/km2 så är satellitövervakning samhällsnyttigt om det upptäcker 1 % av 

bränderna 5 minuter före allmänheten eller 5 % av bränderna 1 minut före allmänheten. 

I känslighetsanalysen så hade alla simuleringar (5001 observationerna) ett värde som var högre än 

kostnaden, då det minsta värdet var 0,17. 

Om det stämmer att satellitövervakningen skulle ha en sådan låg kostnad är satellitövervakningen 

samhällsnyttig på extremt låga nivåer, men frågan är om det är vad vi är ute efter. Antalet upptäckta 

bränder är inte särskilt imponerande under de senaste 11 åren. Genomsnittet är till och med lägre än 

vad det är för skogsbrandflyget. Är vi ute efter ett system som är extremt billigt men som inte 

upptäcker särskilt många bränder? De data som jag har redovisat om hur många bränder som 

satelliter har upptäckt har osäkerheten att vi inte vet om de har upptäckt bränderna före 

allmänheten. Det är därigenom en stor osäkerhet i hur snabba satelliterna är på att upptäcka 

bränderna. Förslagsvis kan satellitövervakning vara ett bra komplement till skogsbrandsbevakningen 
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och framförallt i län där flyget inte upptäcker många bränder. Enligt min mening är det emellertid 

inte en bra lösning att ersätta flyget helt och hållet med satellitövervakning då flyget inte kostar 

extremt mycket, men ändå upptäcker fler bränder än vad satelliterna gör.  

6.1.3 Kameraövervakning 

FireWatch har eliminerat nackdelarna med andra teknologier och har utvecklats speciellt för tidig 

upptäckt av skogsbränder (FireWatch). Det är bäst rent övervakningsmässigt och vädermässigt men 

sämst kostnadsmässigt eftersom det är så dyrt. 

Kostnaden per kvadratkilometer är 229 kr då en kamera kostar 572 800 kr och täcker i snitt 2500 

km2. Kostnaden är hög om man jämför med de andra systemen, men tillverkarna utlovar att kameran 

upptäcker en stor del av bränderna och att de gör det långt före allmänheten.  

Fördelarna per kvadratkilometer: 

Tabell 6.4 Fördelar 

TID  
% 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % 

25 min   58 kr   88 kr 146 kr 205 kr   262 kr 
30 min   70 kr 105 kr 175 kr 245 kr   315 kr 
45 min 105 kr 158 kr 263 kr 368 kr   473 kr 
60 min 140 kr 210 kr 351 kr 491 kr   631 kr 
90 min 210 kr 315 kr 526 kr 736 kr   946 kr 
120 min 280 kr 421 kr 701 kr 981 kr 1262 kr 

Källa: Tabell 4.11 
Enligt matrisen som baseras på att minutvärdet är 1718 kr så är kameraövervakning samhällsnyttigt 

om den upptäcker: 

 20 % av bränderna 120 minuter före allmänheten 

 30 % av bränderna 90 minuter före allmänheten 

 50 % av bränderna 45 minuter före allmänheten 

 70 % av bränderna 30 minuter före allmänheten 

 90 % av bränderna 25 minuter före allmänheten 

I känslighetsanalysen var det 21 % av de simulerade uträkningarna som hade negativa nettofördelar. 

Resterande 79 % hade därmed positiva nettofördelar (se Tabell 5.11). 

Tillverkaren av systemet, FireWatch, utlovar tidig upptäckt av skogsbränder både på dagen och på 

natten, snabb övervakning på en stor yta samt en hög bildkvalitet. Utifrån vad tillverkaren påstår att 

systemet klarar av låter det inte som att det är något problem för systemet att uppnå 

förutsättningarna i matrisen ovan för att det ska vara samhällsnyttigt. Om staten skulle bestämma sig 

för att använda FireWatch i hela Sverige (fjäll borträknat) skulle det behövas 145 kameror vilket 

skulle kosta totalt 83 056 000 kronor per år. Denna siffra kan jämföras med den årliga kostnaden för 

skogsbrandflyget som i genomsnitt är 3 620 000 kr per år. Skillnaden är enorm, men samtidigt skulle 

kamerasystemet upptäcka exceptionellt många fler bränder än vad flyget gör.  

Skulle Sverige använda sig av FireWatch i hela landet skulle både skogsbrandflyget och 

satellitövervakning vara överflödigt. Samtidigt är det förmodligen inte nödvändigt att ha 

kameraövervakning i alla län.  
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6.2 Jämförelse av Sveriges län 

6.2.1 Antal larm per kvadratkilometer 

Stockholms län ligger i toppen över antal larm/km2 , följt av Södermanland och Västra Götalands län, 

men antal larm per kvadratkilometer skiljer sig betydligt från Stockholm.  

I Stockholm har det varit lite mer än ett larm per kvadratkilometer över åren medan det i 

Södermanland och Västra Götaland har varit omkring 0,2 larm per ytenhet.   

I botten finner vi Jämtland följt av Norrbotten, Västerbotten och Dalarna. Inte helt förvånande då alla 

dessa är län med fjäll (se Appendix, Tabell A.1 och Tabell A.4). Vad som dock är anmärkningsvärt är 

att Dalarna som har få bränder per ytenhet har ett skogsbrandflyg som upptäcker en stor del av dem 

(15,9 %). Jag anser därför inte att ett län som Dalarna är i behov av annan bevakning i form av satellit 

eller kamera. I Västra Götaland däremot, där flyget endast upptäcker 3,3 % av bränderna kanske det 

behövs ett förstärkt skydd (se Appendix, Tabell A.8). 

Man kan se ett samband mellan antalet skogsbränder per ytenhet och befolkningstätheten. I länen 

med många larm per kvadratkilometer bor det också många människor per kvadratkilometer (se 

Appendix, Tabell A.4) Sambandet kan bero på att när det är fler människor per kvadratkilometer 

finns det fler människor som kan orsaka bränder vilket också resulterar i fler bränder. Det kan också 

vara ett omvänt samband, när det är fler människor per kvadratkilometer innebär det att det finns 

fler människor som kan upptäcka bränderna och som kan larma vilket resulterar i att det kommer in 

fler larm till räddningstjänsten. Det är viktigt att inte glömma bort att allmänheten upptäcker flest 

antal bränder och att kostnaden för bevakningen då är noll kronor. 

 

6.2.2 Brandriskprognosvärden 

För att utvärdera om det är större risk för brand i vissa län än vad det är i andra har jag tittat på 

brandriskprognosvärden. Vi har två olika typer av brandriskprognos i Sverige, FWI-index (Fire 

Weather Index) och HBV-index. 

Värdet på brandrisken enligt FWI-modellen räknas fram med utgångspunkt på tre värden som mäter 

fuktigheten. Låga värden anger fuktighet medan höga värden anger torka. I Sverige har FWI-värdet 

översatts till ett brandriskindex enligt följande(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap): 

Tabell 6.5 

Brandriskindex FWI-värde 

1 Mycket liten brandrisk ˂ 1 
2 Liten brandrisk 1-6 
3 Normal brandrisk 7-16 
4 Stor brandrisk 17-21 
5 Mycket stor brandrisk 22-27 
6 Extremt stor brandrisk 28- 

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
Jag har tittat på alla länens värden under juni-augusti för åren 2008-2012 utan att hitta några 

skillnader, alla län har ett medelvärde på 2 i brandrisk som innebär att det är liten brandrisk (se 

Appendix, Tabell B.1 och Tabell B.2) 

HBV-modellen är en hydrologisk avrinningsmodell som utvecklats vid SMHI och som har använts i 

över 20 år. Från år 2002 har modellen vidareutvecklats och beräkningar görs av markvattenhalter 

både i ett ytligt och i ett djupare markskikt, som sedan vägs samman till ett värde. Som indata till 
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modellen används dygnsvärden för nederbörd och lufttemperatur. Det viktade markfuktighetsvärdet 

översätts till ett markfuktighetsindex enligt följande (Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap): 

Tabell 6.6 

Index för uttorkning Viktat markfuktighetsvärde 

1 Mycket blött ˂ 100 
2 Blött ˂ 74 
3 Måttligt blött ˂ 59 
4 Torrt ˂ 43 
5 Mycket torrt ˂ 33 
6 Extremt torrt ˂ 28 

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
 

Även här har jag tittat på alla länens värden under sommarmånaderna för åren 2008-2012 och kan 

konstatera att alla län har ett medelvärde på 2 eller 3, vilket motsvarar blött eller måttligt blött. Vad 

som kan nämnas är att under 2008 var det några län som hade en 4 i medelvärde, som indikerar på 

att det var torrt (se Appendix, Tabell B.3 och Tabell B.4). 

6.2.3 Tid från ankomst till att räddningstjänsten är avslutad 

(Se Appendix, Tabell B.5)Tabellen visar hur lång tid insatserna har tagit (från det att 

räddningstjänsten kommer till skadeplatsen till det att insatsen är avslutad) i genomsnitt över åren 

2005-2011 samt medianen då vissa observationer visar bränder som varat i över ett halvår.  

I Värmland och Norrbotten tar det i genomsnitt längst tid att släcka bränderna, en möjlig förklaring 

kan vara att de inte upptäcker bränderna tidigt. Skogsbrandflyget i Värmland upptäcker endast 3,1 % 

i genomsnitt medan de är lite bättre i Norrbotten där de upptäcker 6,9 %.(Se Appendix, Tabell A.8) 

I Skåne och Halland tar släckningsarbetet i genomsnitt kortast tid vilket kan beror på att bränderna 

inte hinner bli lika utbredda där. Medianen skvallrar emellertid om att medelvärdet i Värmland och 

Norrbotten har svingats upp som ett resultat av en eller flera större bränder eftersom medianen inte 

är mycket högre än vad den är för de andra länen. Maxvärdet för de två länen bekräftar ovanstående 

då de båda har haft en brand som varat i över 91 dagar (se Appendix, Tabell B.5). 

6.2.4 Brändernas utbredning 

(Se Appendix, Tabell B.6) Norrbotten har det högsta medelvärdet för brändernas utbredning följt av 

Dalarna varav båda två har få antal bränder per ytenhet och låg befolkningstäthet (se Appendix, 

Tabell A.4).  Att det är låg befolkningstäthet bidrar förmodligen till att bränderna upptäcks sent och 

därigenom hinner bränderna bli mer utbredda. Lägsta medelvärdet har Södermanland följt av 

Stockholm och Skånes län som alla både har många antal bränder per ytenhet och stor 

befolkningstäthet (se Appendix, Tabell B.6 och Tabell A.4). Tvärtemot ovanstående så bidrar med 

största sannolikhet befolkningstätheten till att bränderna upptäcks tidigt och därför hinner de inte 

växa sig starka och breda ut sig.  

I Norrbottens län tar det alltså lång tid att släcka bränderna samtidigt som de är snabba på att växa 

och breda ut sig. En möjlig slutsats som man kan dra utifrån det är att brändernas beteende är 

aggressivt i länet och att ett behov av utökad bevakning finns.  
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Intressant är också att både Stockholm och Skåne län, som inte använder sig av skogsbrandflyg, finns 

i botten, vilket innebär att de båda verkar klara sig bra med att endast ha allmänheten som 

upptäcker bränder. 

6.2.5 Mina rekommendationer 

Nedan visas en tabell med mina rekommendationer för Sveriges alla län och vilken bevakning jag 

anser att de ska använda sig av.  

Tabell 6.7 Rekommendationer för Sveriges län 

Län Allmänhet Flyg Satellit Kamera 

Blekinge X  X X 
Dalarna X X X  
Gotland X  X X 
Gävleborg X X X  
Halland X X X  
Jämtland X  X  
Jönköping X X X  
Kalmar X X X  
Kronoberg X  X  
Norrbotten X  X X 
Skåne X  X  
Stockholm X  X  
Södermanland X  X  
Uppsala X  X  
Värmland X  X X 
Västerbotten X X X  
Västernorrland X X X  
Västmanland X X X  
Västra Götaland X  X  
Örebro X X X  
Östergötland X  X  

 

Alla län använder sig av rapportering från allmänheten för att upptäcka skogsbränder, vilket de 

naturligtvis ska fortsätta med då de upptäcker flest bränder samt att det inte innebär några 

kostnader. Baserat på resultaten i avsnitt 4.3.3 är min slutsats att Sverige borde använda sig av 

satellitövervakning i alla län. Uträkningen i avsnitt 4.3.1 visar att kostnaden är såpass låg att det inte 

krävs särskilt mycket av systemet för att det ska vara samhällsnyttigt. Fortsättningsvis är min 

konklusion att det inte är motiverat att det ska ersätta skogsbrandflyget fullt ut grundat på avsnitt 

4.3.3. Dock bör satellitbevakningen ersätta flyget i de län där flyget inte upptäcker särskilt många 

bränder. Exempel på sådana län är Jämtland, Uppsala, Västra Götaland och Östergötland. Satellit har 

upptäckt relativt många bränder i alla dessa län (se Appendix, Tabell A.11) medan skogsbrandflyget 

inte har vart lika bra (se Appendix, Tabell A.8). Utifrån diskussionen i 6.1.1 som bygger på resultaten i 

4.2.3 rekommenderar jag att länen som har ett skogsbrandflyg som upptäcker mer än 7 % av 

bränderna bör fortsätta med flygövervakning. Ligger länet över genomsnittet (6,6 %) finner jag att 

det är befogat att fortsätta med flygbevakning, i andra fall föreslår jag att det slopas.  

Eftersom skogsbrandflyget i Värmland endast upptäcker 3,1 % av bränderna (se Appendix, Tabell A.8) 

samtidigt som släckningsarbetet i genomsnitt tar längst tid där (se avsnitt 6.2.3) anser jag att det är 
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befogat att ersätta flyget med kameraövervakning. Av samma orsak rekommenderar jag Norrbotten 

att börja med kameraövervakning. Brändernas beteende är aggressivt i länet (se avsnitt 6.2.4) 

samtidigt som skogsbrandflyget ligger på gränsen till 7 % vilket gör att de behöver utöka sin 

bevakning. Emellertid har satelliten upptäckt flest bränder i Norrbotten (se Appendix, Tabell A.11) 

vilket kan innebära att de klarar sig utan kamera, men min rekommendation är att de börjar med 

kameraövervakning.  

I både Blekinge och Gotlands län har satelliten inte upptäckt en enda skogsbrand och båda länen 

hade 4:or i index för uttorkning 2008, vilket tyder på torka, och 3:or 2009 (se Appendix, Tabell B.4). 

De ligger dessutom högt upp i tabellen för brändernas utbredning (se Appendix, Tabell B.6) vilket 

tyder på aggressiva brandbeteenden. Blekinge län använder sig inte av skogsbrandflyg, medan 

Gotlands län gör det och det upptäcker i genomsnitt 3,6 % (se Appendix, Tabell A.8). Min 

rekommendation är att båda länen ska gå över till kameraövervakning, vilket jag tror skulle gynna 

dem båda.  
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7. Slutsats 
Syftet med uppsatsen (se avsnitt 1.3) är att genom en samhällsekonomisk analys utvärdera olika 

övervakningssystem för att upptäcka skogsbränder i Sverige. Utifrån analysen kan vissa slutsatser 

dras och rekommendationer göras. Problemformuleringen (se avsnitt 1.2) innehåller ett antal frågor 

och svaren på dessa besvaras här.  

 Är det ett bra och fungerande system som Sverige använder sig av idag för att upptäcka 

skogsbränder eller finns det andra som är mer effektiva?  

I genomsnitt upptäcker skogsbrandsflyget 6,6 % av bränderna i Sverige vilket inte är någon 

imponerande siffra. I Dalarnas län är de bäst på att upptäcka bränder (15,9 %) medan de är sämst i 

Jämtlands län (1,8 %) (se Appendix, Tabell A.8). 

En stor fördel med flyget är emellertid att de kan visa räddningstjänsten till platsen där det faktiskt 

brinner, vilket inget av de andra systemen kan, under förutsättningen att de är först på plats och 

upptäcker branden. En stor nackdel är dock att kvaliteten blir ojämn eftersom det är människor som 

sitter i flygplanen som är olika duktiga på att upptäcka bränder.  

När kostnaden är 10,6 kr/km2 så är skogsbrandflyget enligt mina beräkningar samhällsnyttigt om det 

upptäcker 5 % av bränderna 1 timme före allmänheten, 10 % av bränderna 30 minuter före 

allmänheten eller 15 % av bränderna 20 minuter före allmänheten (se avsnitt 4.2.2). 

Tidigare studier har misslyckats med att visa vilken nytta skogsbrandsflyget faktiskt ger och om de 

har positiva nettofördelar. Som jag skrev i avsnitt 2.1, så slutade Räddningsverket att finansiera 

skogsbrandflyget 2002, men återinförde det igen 2007 utan att någon egentligen vet varför, se 

avsnitt 2.1.1. Högre krav bör därför ställas på skogsbrandflyget om de ska fortsätta få statligt bidrag. 

En möjlig lösning skulle vara att flyget måste upptäcka en viss procentuell andel av bränderna i varje 

län för att få bidrag, i stil med det förslag jag gjorde i avsnitt 6.2.5.  

 Finns det anledning att byta till övervakningssatellit eller ska Sverige använda både flyg och 

satellit, eventuellt även kameraövervakning?  

Utifrån beräkningarna i avsnitt 4.3.1 är satellitens kostnad extremt låg, 0,16 kr/km2, men systemet 

har en del nackdelar (se avsnitt 6.1.2). Exempelvis har det svårigheter med att upptäcka bränder när 

det är molnigt samt att det inte används på natten vilket innebär att om det inträffar en brand på 

natten så larmas det inte. Jämförelsen i avsnitt 4.3.3 visade att eftersom kostnaden är så låg är 

systemet samhällsnyttigt på låga fördelsnivåer. Dessvärre tyder statistiken på att systemet i 

genomsnitt har upptäckt färre bränder än vad skogsbrandflyget gjort (se Appendix, Tabell A.12), 

samtidigt som det krävs relativt stora bränder för att satelliten ska upptäcka dem och larma. 

Rekommendationen utifrån resultaten (se avsnitt 6.2.5) är därför att Sverige inte ska ersätta 

skogsbrandsflyget med satellitövervakning, då flyget inte kostar extremt mycket, men ändå 

upptäcker fler bränder än vad satelliterna gör. Förslagsvis kan det vara ett bra komplement till 

skogsbrandsbevakningen och framförallt i län där flyget inte upptäcker många bränder.  

Det absolut bästa systemet är FireWatch som är enastående i jämförelse med de andra systemen, 

men som också kostar därefter (se avsnitt 6.1.3). Utifrån vad tillverkaren lovar att systemet är 

kapabelt till ser det inte ut att vara något problem för systemet att uppnå förutsättningarna för att 

det ska vara samhällsnyttigt, se avsnitt 4.4.3. Skulle Sverige använda sig av FireWatch i hela landet, 

vilket troligtvis aldrig kommer att ske, skulle de andra systemen vara överflödiga. Samtidigt är det 

förmodligen inte nödvändigt att ha kameraövervakning i alla län.  
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 Räcker det att endast ha allmänheten för att upptäcka bränder i vissa län och att använda sig 

av utökad bevakning i andra län där det är befogat?  

Konklusionen är att den bästa lösningen skulle vara att ha olika bevakning i olika län (se avsnitt 6.2.5, 

tabell 6.7). I Norrbottens län tar det både lång tid att släcka bränderna samtidigt som de är snabba på 

att växa och breda ut sig. Länet har bränder som är mer aggressiva än vad de är på andra ställen och 

har förmodligen ett behov av utökad bevakning (Se Appendix, Tabell B.5 och Tabell B.6). Stockholm, 

Skåne och Blekinge län använder sig inte av skogsbrandsbevakning med flyg utan förlitar sig helt på 

allmänheten. Alla tre länen har många antal larm/km2 och hög befolkningstäthet (se Appendix, Tabell 

A.4). Skåne och Stockholms län har dessutom bland de lägsta medelvärdena för hur utbredda 

bränderna har varit medan Blekinge har bland de högsta (se Appendix, Tabell B.6) 

Stockholm och Skåne verkar klara sig väl med att allmänheten upptäcker bränder medan Blekinge 

kanske skulle behöva kompletterande bevakning. 
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Appendix A 
 

Tabell A.1 Antalet bränder i produktiv skogsmark och annan trädbevuxen mark 

ÅR Antalet bränder produktiv 
skogsmark 

Antalet bränder  annan 
trädbevuxen mark 

Totalt 
Produktiv+annan 

2001 476 1669 2145 
2002 919 2633 3552 
2003 840 2777 3617 
2004 492 1802 2294 
2005 586 1748 2334 
2006 763 1754 2517 
2007 536 1600 2136 
2008 849 2390 3239 
2009 455 1579 2034 
2010 283 1137 1420 
2011 425 1328 1753 

Totalt             6624             20417              27041 
Medelvärde 602               1856  2458 

Källa: IDA    
 

Tabell A.2 Län med fjäll och deras landsarealer justerat för fjäll 

LÄN Glaciär km2 Fjällhed(kalfjäll) 
km2 

Fjällskog km2 Landareal km2 
* 

Ny landareal 
km2 

Dalarna -   838   191 28 196 27167 
Jämtland 1 6296 2603 49 343 40443 
Västerbotten 3 5254 2777 55 190 47156 
Norrbotten         275 21426 9386 98 249 67162 

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet (2004), *Statistiska Centralbyrån (2003) 
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Tabell A.3 Antal skogsbränder, totalt och medelvärde, 2001-2011 och Landsareal 

LÄN Produktiv 
skogsmark 

Annan 
trädbev. 

mark 

Totalt Medelvärde Landareal 
(Km2) 

* 

Justerat 

Stockholms  605 6428 7033 639 6 519  
Västra 
Götalands  

476 4251 4727 430 23 956  

Södermanlands  322 1013 1335 121 6 103  
Gävleborgs  503 638 1141 104 18 200  
Östergötlands  349 711 1060 96 10 605  
Värmland 391 649 1040 95 21 685  
Dalarnas  481 504 985 90 28 196 27167 
Skåne  139 825 964 88 11 035  
Norrbottens  471 489 960 87 98 249 67162 
Kalmar  405 532 937 85 11 219  
Uppsala  285 586 871 79 7 037  
Västernorrland 341 471 812 74 17 591  
Västmanlands  207 567 774 70 6 318  
Jönköpings  308 440 748 68 10 495  
Västerbottens  343 344 687 63 55 190 47156 
Kronobergs  276 378 654 60 8 467  
Hallands  96 549 645 59 5 462  
Örebro  229 394 623 57 8 546  
Jämtlands  265 198 463 42 49 343 40443 
Blekinge  74 343 417 38 2 947  
Gotlands  57 99 156 14 3 151  

Totalt 6623 20409 27032 2458 410 314 361264 

Källa: IDA, *Statistiska Centralbyrån (2003) 
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Tabell A.4 Antal larm/km2, Medelvärde/ km2 och Invånare/ km2 

LÄN Antal larm/km2 

(x)justerat för fjäll 
Medel/km2 Invånare/km2 

* 

Stockholm  1,079 0,098 304 
Södermanlands  0,219 0,020 44 
Västra Götaland 0,197 0,018 65 
Blekinge  0,142 0,013 52 
Uppsala  0,124 0,011 40 
Västmanland  0,123 0,011 49 
Halland  0,118 0,011 54 
Östra Götaland  0,100 0,009 40 
Skåne  0,087 0,008 110 
Kalmar  0,084 0,008 21 
Kronoberg  0,077 0,007 22 
Örebro  0,073 0,007 33 
Jönköping  0,071 0,007 32 
Gävleborg  0,063 0,006 15 
Gotland  0,050 0,004 18 
Västernorrland  0,050 0,004 11 
Värmland  0,050 0,004 16 
Dalarna  0,035  (0,036) 0,003(0,003) 10 
Västerbotten  0,013  (0,015) 0,001(0,001) 5 
Norrbotten  0,010  (0,014) 0,0009(0,001) 3 
Jämtland  0,009  (0,012) 0,0009(0,001) 3 

Totalt 0,066(0,075) 0,006(0,007)  

Källa: Egna uträkningar baserade på Tabell A.3, *Statistiska Centralbyrån 
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Tabell A.5 Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar produktiv skogsmark  

LÄN 1998 2005 2008 2011 

Stockholm 12 480 21 374 31 651 53 480 
Uppsala 10 979 19 424 30 795 42 991 
Södermanland 12 211 24 154 33 515 58 827 
Östergötland 13 623 27 343 39 089 53 887 
Jönköping 18 364 30 800 39 617 45 041 
Kronoberg 18 710 31 639 37 846 44 694 
Kalmar 15 243 25 516 37 540 41 523 
Gotland   4 087   8 610 11 719 19 109 
Blekinge 18 793 31 245 43 408 54 703 
Skåne 20 727 37 724 48 828 65 005 
Halland 17 686 31 205 41 594 53 640 
Västra Götaland 13 364 23 676 35 907 46 570 
Värmland   8 903 15 411 21 527 29 097 
Örebro 12 183 20 202 29 079 42 018 
Västmanland 10 328 20 081 29 136 44 957 
Dalarna   7 101   9 763 14 866 21 896 
Gävleborg   7 787 12 454 18 351 27 577 
Västernorrland   5 480   8 392 12 466 19 270 
Jämtland   3 767   5 819 10 203 17 444 
Västerbotten   4 041   6 894   9 523 14 031 
Norrbotten   2 126   4 308   6 394   8 896 

Hela landet   7 768 13 226 18 983   26 443* 

Källa: Skogsstyrelsen 
Noter: *Värdet som jag använder i mina beräkningar 
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Tabell A.6 Landsarealer i kvadratkilometer 

LÄN Landareal Km2 

 
Landareal Km2 

Justerat för fjäll 
Landareal Km2 

skogsbrandsflyg 
Landareal Km2 

Justerat för fjäll 

Norrbottens  98 249 67162 98 249 67162 
Västerbottens  55 190 47156 55 190 47156 
Jämtlands  49 343 40443 49 343 40443 
Dalarnas  28 196 27167 28 196 27167 
Västra Götalands  23 956 23 956 23 956 23 956 
Värmland 21 685 21 685 21 685 21 685 
Gävleborgs  18 200 18 200 18 200 18 200 
Västernorrland 17 591 17 591 17 591 17 591 
Kalmar  11 219 11 219 11 219 11 219 
Östergötlands  10 605 10 605 10 605 10 605 
Jönköpings  10 495 10 495 10 495 10 495 
Skåne 11 035 11 035 - - 
Örebro     8 546   8 546    8 546   8 546 
Kronobergs     8 467   8 467    8 467   8 467 
Uppsala     7 037   7 037    7 037   7 037 
Stockholm    6 519   6 519 - - 
Västmanlands     6 318   6 318    6 318   6 318 
Södermanlands     6 103   6 103     6 103   6 103 
Hallands     5 462   5 462     5 462   5 462 
Gotlands      3 151   3 151     3 151   3 151 
Blekinge     2 947   2 947 - - 

TOTALT         410 314 361 264*   389 813 340 763** 

Källa: Egna uträkningar baserade på Tabell A.3 
Not 1: *Används som landsareal i uträkningen för övervakningssatellit 
Not 2: ** Används som landsareal i uträkningen för skogsbrandsflyg  
Kommentarer: Blekinge, Skåne och Stockholms län är borträknade i de två kolumnerna till höger 
eftersom de inte använder sig av skogsbrandsflyg. Två kolumner är även justerade för fjällterräng 
(glaciär, fjällhed(kalfjäll) och fjällskog är borträknat). Anledningen till att jag har justerat för fjäll 
är för att det inte förekommer skogsbränder där. 
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Tabell A.7 Antal larm till räddningstjänsten angående skogsbränder, 2008-2012 

ÅR Produktiv 
skogsmark 

Annan 
trädbevuxen 

mark 

Totalt Produktiv 
Skogsmark 

Justerat 

Annan 
Trädbev. 
Justerat* 

Totalt 

2008 849 2390 3239 754       1539 2293 
2009 455 1579 2034 392 957 1349 
2010 283 1137 1420 222 581   803 
2011 425 1328 1753 352 697 1049 
2012 160   685   845 129 436   565 

Totalt 2172 7119 9291 1849 4210 6059 
Medelvärde 434,4 1423,8 1858,2 231,13 526,25 757,38 

Källa: IDA 
Noter: *Bränderna i Stockholm, Skåne och Blekinge län är borträknade 

 

Tabell A.8 Hur stor andel som upptäcks av skogsbrandsflyget i genomsnitt 2008-2012 

LÄN Produktiv 
skogsmark 

Annan 
Trädbev. 

mark 

Totalt 
 

Justerat 
 

* 

Upptäckt 
av flyg 

* 

% andel 
upptäckt 
av flyg * 

Dalarna 168 166 334 334 53 15,9 % 
Örebro   79 131 210 210 29 13,8 % 
Gävleborg 166 148 314 314 40 12,7 % 
Västernorrland   73 115 188 188 20 10,6 % 
Västerbotten   78   87 165 165 17 10,3 % 
Kalmar 150 200 350 350 30   8,6 % 
Halland   41 191 232 232 18   7,8 % 
Jönköping 106 166 272 272 21   7,7 % 
Västmanland   79 180 259 259 20   7,7 % 
Norrbotten 114 131 245 245 17   6,9 % 
Södermanland   91 349 440 440 25    5,7 % 
Kronoberg 104 181 285 285 15    5,3 % 
Östergötland 146 247 393 393 18    4,6 % 
Gotland   20   36 56 56   2    3,6 % 
Uppsala 113 205 318 318 11    3,5 % 
Västra Götaland 155     1473     1628      1628 54    3,3 % 
Värmland 105 156 261 261   8    3,1 % 
Jämtland   61   48 109 109   2    1,8 % 
Blekinge   32 147 179 - - - 
Skåne   65 339 404 - - - 
Stockholm 226     2423     2649 - - - 

Sverige      2172     7119     9291 6059 400   6,6 % 

Källa: IDA 
Noter: *Stockholm, Skåne och Blekinge län är borträknade 
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Tabell A.9 Matris: Hur mycket man tjänar i tid på skogsbrandflyget 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
flyget 
upptäcker x 
% av 
bränderna x 
min före 
allmänheten  

Upptäcker x % före allmänheten  

TID 1% 3% 5% 7% 10% 15% 

5 min   40 min   120 min   200 min   280 min   400 min   600 min 

10 min   80 min   240 min   400 min   560 min   800 min 1200 min 

15 min 120 min   360 min   600 min   840 min 1200 min 1800 min 

20 min 160 min   480 min   800 min 1120 min 1600 min 2400 min 

30 min 240 min   720 min 1200 min 1680 min 2400 min 3600 min 

60 min 480 min 1440 min 2400 min 3360 min 4800 min 7200 min 

Källa: Egna uträkningar 
 

Tabell A.10 Matris: Det monetära värdet i kronor för skogsbrandflyget 
Hur mycket 
man tjänar i 
kr på att 
flyget 
upptäcker x 
% av 
bränderna  
x min före 
allmänheten  

Upptäcker x % före allmänheten  

TID 1% 3% 5%   7% 10% 15% 

5 min   68720 kr  206160 kr   343600 kr   481040 kr   687200 kr 1030800 kr 

10 min 137440 kr  412320 kr   687200 kr   962080 kr 1374400 kr 2061600 kr 

15 min 206160 kr  618480 kr 1030800 kr 1443120 kr 2061600 kr 3092400 kr 

20 min 274880 kr  824640 kr 1374400 kr 1924160 kr 2748800 kr 4123200 kr 

30 min 412320 kr 1236960 kr 2061600 kr 2886240 kr 4123200 kr 6184800 kr 

60 min 824640 kr 2473920 kr 4123200 kr 5772480 kr 8246400 kr 12369600 kr 

Källa: Egna uträkningar 
 

Tabell A.11 Upptäckta bränder med 
övervakningssatellit, totalt 2001-2011 

Län Upptäckta bränder 

Norrbotten                486 
Västerbotten                297 
Västernorrland                141 
Dalarna                104 
Jämtland 84 
Gävleborg 78 
Västra Götaland 54 
Östergötland 51 
Uppsala 48 
Kalmar 44 
Skåne 41 
Värmland 34 
Örebro 22 
Stockholm 20 
Västmanland 13 
Jönköping 11 
Kronoberg 11 
Södermanland 8 
Halland 5 
Gotland - 
Blekinge - 
Okänt 8 

TOTALT             1560 

Källa: (Rauste 2013)  
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Tabell A.12 Andel som övervakningssatellit har upptäckt i procent, 2001-2011 

ÅR Upptäckta 
bränder 

Justerat för 
fellarm 

Antalet bränder 
i produktiv 
skogsmark* 

Antalet bränder i 
annan trädbevuxen 

mark* 

Totalt 
Produktiv+annan* 

%-andel 
upptäckta bränder 

2001 53 45 476 1669 2145 2,1 % 
2002 165 139 919 2633 3552 3,9 % 
2003 87 73 840 2777 3617 2,0 % 
2004 69 58 492 1802 2294 2,5 % 
2005 60 50 586 1748 2334 2,1 % 
2006 319 268 763 1754 2517 10,7 % 
2007 112 94 536 1600 2136 4,4 % 
2008 123 103 849 2390 3239 3,2 % 
2009 404 339 455 1579 2034 16,7 % 
2010 35 29 283 1137 1420 2,0 % 
2011 133 112 425 1328 1753 6,4 % 

Totalt 1560 1310 6624 20417 27041 4,8 % 

Medel 142 119 602 1856 2458 4,8 % 

Källa: (*IDA) och (Rauste 2013) 
 

Tabell A.13 Matris: hur mycket man tjänar i tid på övervakningssatellit 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
satelliten 
upptäcker x % 
av bränderna 
x min före 
allmänheten  

Upptäcker x % före allmänheten 

TID 1% 5% 10% 15% 20% 

1 min   25 min 125 min   250 min   375 min   500 min 

5 min 125 min 625 min 1250 min 1875 min 2500 min 

10 min 250 min 1250 min 2500 min 3750 min 5000 min 

15 min 375 min 1875 min 3750 min 5625 min 7500 min 

20 min 500 min 2500 min 5000 min 7500 min  10000 min 

Källa: Egna uträkningar 
 

Tabell A.14 Matris: det monetära värdet i kronor för övervakningssatellit 
Hur mycket 
man tjänar i 
kr på att 
satelliten 
upptäcker x % 
av bränderna 
x min före 
allmänheten  

Upptäcker x % före allmänheten 

TID 1% 5% 10% 15% 20% 

1 min   42 950   214 750   429 500     644 250     859 000 

5 min 214 750 1 073 750 2 147 500   3 221 250   4 295 000 

10 min 429 500 2 147 500 4 295 000   6 442 500   8 590 000 

15 min 644 250 3 221 250 6 442 500   9 663 750 12 885 000 

20 min 859 000 4 295 000 8 590 000 12 885 000 17 180 000 

Källa: Egna uträkningar 
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Tabell A.15 Matris: hur mycket man tjänar i tid på övervakningskamera 
 
Hur mycket 
man tjänar i 
tid på att 
kameran 
upptäcker x 
% av 
bränderna x 
min före 
allmänheten  

 Upptäcker x % före allmänheten   
TID 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90% 

  10 min   17 min   34 min   51 min   85 min   119 min   153 min 
  25 min   43 min   85 min 128 min 213 min   298 min   383 min 
  30 min   51 min 102 min 153 min 255 min   357 min   459 min 
  45 min   77 min 153 min 230 min 383 min   536 min   689 min 
  60 min 102 min 204 min 306 min 510 min   714 min   918 min 
  90 min 153 min 306 min 459 min 765 min 1071 min 1377 min 
120 min 204 min 408 min 612 min 1020 min 1428 min 1836 min 
180 min 306 min 612 min 918 min 1530 min 2142 min 2754 min 

Källa: Egna uträkningar 
 

 

Tabell A.16 Matris: det monetära värdet i kronor för övervakningskamera 
 
Hur mycket 
man tjänar i 
kr på att 
kameran 
upptäcker x 
% av 
bränderna x 
min före 
allmänheten  

 Upptäcker x % före allmänheten   
TID 10 % 20% 30 % 50 % 70 % 90% 

  10 min   29 206     58 412     87 618   146 030   204 442   262 854 
  25 min   73 874   146 030   219 904   365 075   511 964   657 135 
  30 min   87 618   175 236   262 854   438 090   613 326   788 562 
  45 min 132 286   262 854   394 281   657 135   919 989 1 182 843 
  60 min 175 236   350 472   525 708   876 180 1 226 652 1 577 124 
  90 min 262 854   525 708   788 562 1 314 270 1 839 978 2 365 686 
120 min 350 472   700 944 1 051 416 1 752 360 2 453 304 3 154 248 
180 min 525 708 1 051 416 1 577 124 2 628 540 3 679 956 4 731 372 

Källa: Egna uträkningar 
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Appendix B 
 

Tabell B.1 Brandriskindex uppdelat på län, månader och år, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
LÄN Ju Jul Au Ju Ju Au Ju Jul Au Ju Jul Au Ju Jul Au 

Blekinge  4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 
Dalarna  3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
Gotland  3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 
Gävleborg 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Halland  3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
Jämtland  2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
Jönköping  3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 
Kalmar  4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 
Kronoberg  3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 
Norrbotten  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
Skåne  3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 
Stockholm  3 3 1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 1 2 1 
Södermanland  4 3 1 2 2 3 3 4 1 3 2 2 2 2 2 
Uppsala  3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 
Värmland  3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
Västerbotten  2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
Västernorrland  3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
Västmanland  4 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
Västra Götaland  3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
Örebro  3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 
Östergötland  4 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

Källa: IDA 
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Tabell B.2 Brandriskindex Medelvärdet för varje län och år, 2008-2012 

LÄN Medel 
2008 

Medel 
2009 

Medel 
2010 

Medel 
2011 

Medel 
2012 

Medel 

Blekinge 3 3 2 2 2 2 
Dalarna 2 1 2 2 1 2 
Gotland 2 2 2 2 2 2 
Gävleborg 2 2 2 2 2 2 
Halland 2 2 2 2 2 2 
Jämtland 2 2 2 2 1 2 
Jönköping 2 2 2 2 2 2 
Kalmar 3 2 2 2 2 2 
Kronoberg 2 2 2 2 2 2 
Norrbotten 2 2 2 2 2 2 
Skåne 3 2 2 2 2 2 
Stockholm 2 2 3 2 1 2 
Södermanland 3 2 3 2 2 2 
Uppsala 2 2 2 2 1 2 
Värmland 2 2 2 2 1 2 
Västerbotten 2 2 2 2 2 2 
Västernorrland 2 2 2 2 2 2 
Västmanland 3 2 3 2 2 2 
Västra Götaland 2 2 2 2 2 2 
Örebro 2 2 2 2 2 2 
Östergötland 2 2 2 2 2 2 

Medelvärde 2 2 2 2 2 2 

Källa: IDA 
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Tabell B.3 Index för uttorkning uppdelat på län, månader och år, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
LÄN Ju Jul Au Ju Jul Au Ju Jul Au Ju Jul Au Ju Jul Au 

Blekinge 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 1 3 2 2 
Dalarna 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
Gotland  5 5 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 
Gävleborg  3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
Halland  3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 
Jämtland  2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Jönköping 4 4 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 
Kalmar  4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
Kronoberg  4 4 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 
Norrbotten 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
Skåne  4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 1 3 2 3 
Stockholm  4 4 3 2 2 2 3 5 2 2 3 2 1 2 2 
Södermanland  4 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 
Uppsala  3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 
Värmland 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 
Västerbotten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
Västernorrland  2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Västmanland  4 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 
Västra Götaland  4 4 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 
Örebro  4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
Östergötland  4 4 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 

Källa: IDA                
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Tabell B.4 Index för uttorkning Medelvärdet för varje län och år, 2008-2012 

LÄN Medel 
2008 

Medel 
2009 

Medel 
2010 

Medel 
2011 

Medel 
2012 

Medel 

Blekinge 4 3 3 2 2 3 
Gotland 4 3 3 2 2 3 
Kalmar 4 2 3 2 2 3 
Skåne 4 3 3 2 3 3 
Stockholm 4 2 3 2 2 3 
Södermanland 4 2 3 3 2 3 
Västmanland 4 2 3 3 2 3 
Örebro 4 2 3 2 2 3 
Dalarna 2 2 2 2 1 2 
Gävleborg 3 2 2 2 2 2 
Halland 3 2 2 2 2 2 
Jämtland 2 2 1 2 1 2 
Jönköping 3 2 2 2 2 2 
Kronoberg 3 2 2 2 2 2 
Norrbotten 1 2 2 2 2 2 
Uppsala 3 2 3 3 1 2 
Värmland 3 2 2 2 1 2 
Västerbotten 2 2 2 2 2 2 
Västernorrland 2 2 2 2 2 2 
Västra Götaland 3 2 2 3 2 2 
Östergötland 3 2 2 2 2 2 

Medelvärde 3 2 2 2 2 2 

Källa: IDA 
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Tabell B.5 Tiden från att rtj kommer till skadeplatsen till att insatsen är avslutad, 2005-2011 

LÄN Min Max Medel  Median  Min Medel Median 

Värmland 00:00:00 2191:35:00 7:41:40 0:41:00 0:01:00 7:43:07 0:42:00 
Norrbotten 00:00:00 2185:18:00 7:12:50 0:57:00 0:01:00 7:15:40 0:57:30 
Kronoberg 00:00:00 1416:10:00 4:29:07 0:46:00 0:01:00 4:42:37 0:47:00 
Örebro 00:00:00   720:43:00 3:50:39 0:32:00 0:01:00 3:53:01 0:32:00 
Gävleborg 00:00:00   747:08:00 3:13:46 0:45:00 0:01:00 3:14:44 0:45:00 
Västernorrland 00:00:00   769:14:00 2:48:22 0:31:00 0:01:00 2:50:50 0:35:00 
Dalarna 00:00:00   528:57:00 2:43:37 0:40:00 0:01:00 2:45:25 0:41:00 
Stockholm 00:00:00 5809:13:00 2:28:51 0:24:00 0:01:00 2:30:24 0:24:00 
Jönköping 00:00:00   649:33:00 2:27:00 0:39:00 0:01:00 2:28:00 0:40:00 
Jämtland 00:00:00   144:45:00 2:21:49 1:07:00 0:01:00 2:22:08 1:07:00 
Kalmar 00:00:00     63:00:00 2:18:28 0:53:00 0:01:00 2:19:50 0:55:00 
Östergötland 00:00:00   147:19:00 2:17:26 0:37:00 0:01:00 2:18:31 0:38:00 
Västerbotten 00:00:00     90:44:00 1:46:29 0:42:00 0:01:00 1:46:52 0:42:00 
Gotland 00:00:00   118:01:00 1:39:11 0:28:00 0:01:00 1:40:09 0:29:00 
Västra Götaland 00:00:00    576:35:00 1:36:12 0:26:00 0:01:00 1:36:42 0:26:00 
Uppsala 00:00:00    241:23:00 1:24:52 0:37:00 0:01:00 1:26:09 0:38:00 
Blekinge 00:00:00      24:58:00 1:16:36 0:30:00 0:01:00 1:17:32 0:31:00 
Västmanland 00:00:00      63:12:00 1:15:10 0:25:00 0:01:00 1:16:02 0:25:00 
Södermanland 00:00:00      72:00:00 1:09:01 0:29:00 0:01:00 1:09:21 0:30:00 
Halland 00:00:00    118:15:00 1:02:53 0:21:00 0:01:00 1:04:03 0:22:00 
Skåne 00:00:00      27:04:00 0:40:25 0:20:00 0:01:00 0:40:50 0:20:00 

Totalt Medel 00:00:00 2900:34:00 2:39:15 0:37:00 0:01:00 2:41:03 0:38:00 

Källa: IDA 
Kommentar: Min = Minsta värdet, Max = Högsta värdet, Medel = Medelvärdet, Tiden definieras 
som timmar: minuter: sekunder 
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Tabell B.6 Brandens slutliga yta minus storlek på brand vid ankomst(i ha), 2005-2011. 

LÄN Medelvärde 
Strl vid ankomst 

Medelvärde 
Slutlig brandyta 

Medelvärde 
Slutlig-Ankomst 

Median 
Slutlig-Ankomst 

Norrbotten 0,4741 3,6367 6,7277 0,0200 
Dalarna 0,8749 2,2037 5,7844 0,0030 
Blekinge 0,0607 0,2459 4,2569 0,9999 
Jämtland 0,3773 1,7167 3,7631 0,0100 
Kronoberg 0,1767 0,5482 3,5114 0,0100 
Gotland 0,3789 0,4939 3,2851 0,0810 
Gävleborg 0,3454 1,7383 3,1772 0,0050 
Jönköping 0,1941 0,6330 2,2359 0,0005 
Kalmar 0,2227 0,5457 1,9111 0,0050 
Örebro 0,2562 1,4405 1,6639 0,0060 
Östergötland 0,2149 0,5514 0,5009 0,0050 
Halland 0,1608 0,3559 0,4737 0,0050 
Västmanland 0,2601 0,4161 0,3588 0,0025 
Västernorrland 0,2611 0,5420 0,3403 0,0050 
Värmland 0,3188 0,5279 0,3033 0,0100 
Västerbotten 0,2923 0,4370 0,2745 0,0078 
Västra Götaland 0,1570 0,3120 0,2523 0,0030 
Uppsala 0,1627 0,2455 0,1973 0,0080 
Skåne 0,1028 0,1326 0,1478 0,0020 
Stockholm 0,0576 0,1160 0,1314 0,0010 
Södermanland 0,1247 0,1710 0,1118 0,0030 

Totalt 0,2607 0,8100 1,8766 0,5009 

Källa: IDA 
 

 


