
 

 
Nr. 76 

Självständigt arbete i miljö‐ och  
vattenteknik 15 hp, 1TV017 

Juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys av blixtnedslag som 
antändningskälla för skogsbränder 
sommaren 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilda Ahlström, Arvid Backlund, Malin Bergstrand, 
Elin Flodin, Christian Lundström, Fredrik Wigertz och 
Therese Ölwing 
 
 
 
 
Handledare: Johanna Mård 
Institutionen för geovetenskaper, UU 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Administrationsrapport 

Dokumentkod 
W-19-76/A-17 

Datum 
2019-06-05 

Ersätter 
W-19-76/A-15 

 Författare 
Fredrik Wigertz 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Rapportlogg 

 

Sammanfattning 
Utdrag från rapportloggen, kl.09:40, 2019-06-05. Exklusive kommentarer.  



Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare
Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp-
löpnummer

Skriv i text vad rapporten 
är. 

Datum då rapporten 
blev färdig.

Om rapporten ersätter en 
tidigare rapport ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på den/de som har skrivit 
rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport, 
projektgruppsprotokoll, 
teknisk rapport etc.

S W-19-76/S-1
Slutrapport-Första 
versionen 2019-05-16 -

Matlida Alström, Arvid Backlund, Malin Bergstrand, 
Elin Flodin, Christian Lundström, Fredrik Wigertz, 
Therese Ölwing 
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W-19-76/A-10 Rapportlogg 2019-05-02 W-19-76/A-8 Therese Ölwing
W-19-76/A-11 Analysplan - - -
W-19-76/A-12 Ärendelogg 2019-05-08 W-19-76/A-9 Matilda Ahlström
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W-19-76/P-8 Mötesprotokoll8 2019-04-25 - Malin Bergstrand
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5 2019-04-03 Riktlinjer för projektarbete 
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Rapport(W-19-76/A-2) Elin Alla 2019-04-03
6 2019-04-03 Projektplanspresentation - PPT En presentation för projektplanen Malin Alla 2019-04-05
7 2019-04-04 Möte 2 med Handledare vecka 16 Rapport(W-19-76/P-4) Malin Alla + Handledare q
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Data från Naturvårdsverket, 
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12 2019-04-05 Litteraturstudierapport - Matilda Rapport(W-19-76/L-1) Matilda - 2019-04-23
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14 2019-04-05 Litteraturstudierapport - Christian Rapport(W-19-76/L-3) Christian - 2019-04-24
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17 2019-04-05 Litteraturstudierapport - Therese Rapport(W-19-76/L-6) Therese - 2019-04-23
18 2019-04-05 Litteraturstudierapport - Arvid Rapport(W-19-76/L-7) Arvid - 2019-04-24
19 2019-04-05 Litteraturstudierapport - Total Rapport(W-19-76/G-2) Arvid Alla 2019-04-24
20 2019-04-05 Projektplansresultatrapport Rapport(W-19-76/G-1) Arvid Alla 2019-04-09

21 2019-04-05
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vad dom har för data och tips. Fredrik -

22 2019-04-05 Reflektionsdokument Vecka 14 Matilda Alla 2019-04-05
23 2019-04-09 Måndagsmöte (på en Tisdag) Rapport(W-19-76/P-5) Therese Alla - Elin Flodin 2019-04-09



25 2019-04-09 Redigera Projektplan Rapport(W-19-76/A-4) Arvid - 2019-04-09
26 2019-04-09 Lägg upp ärendeloggen på Fredag Rapport(W-19-76/A-5)(W-19-76/A-6) Fredrik - 2019-04-22

27 2019-04-09 Reflektiondokument Vecka 15 Matilda - 2019-04-22
28 2019-04-09 Fredagsmöte 11:45 Rapport(W-19-76/P-6) Christian Alla 2019-04-22

29 2019-04-12
Samtliga L-rapporter inlämnade 
22/4 - 24:00 Fredrik Alla 2019-04-24

30 2019-04-12 Måndagsmöte 23/4 Rapport(W-19-76/P-7) Matilda Alla 2019-04-23
31 2019-04-23 Torsdagsmöte handledare 25/4 Rapport(W-19-76/P-8) Malin Alla 2019-04-25
32 2019-04-23 Bearbeta datafiler Rapport(W-19-76/L-8) Fredrik Christian, Arvid 2019-05-16
33 2019-04-24 Presentation för Halvtidsredovisning Rapport(W-19-76/G-3) Elin Therese 2019-04-29
34 2019-04-24 Mini-litteraturstudie Rapport(W-19-76/G-4) Malin Matilda 2019-04-26
35 2019-04-26 Gruppmöte Rapport(W-19-76/P-9) Arvid Alla
36 2019-04-26 Uppdatera litteraturstudie Rapport(W-19-76/G-2.1) Elin Alla 2019-05-02
37 2019-04-26 Reflektionsdokument Vecka 17 Matilda Alla 2019-04-29
38 2019-04-26 Lägg upp ärendeloggen Vecka 17 Rapport(W-19-76/A-7)(W-19-76/A-8) Therese Alla 2019-04-25
39 2019-04-29 Rapportering av "egen" rapport Matilda 2019-04-29
40 2019-04-29 Lägg upp ärendeloggen Vecka 18 Rapport(W-19-76/A-9)(W-19-76/A-10) Therese Alla 2019-05-02
41 2019-04-30 Bestäm analyssätt av bearbetad data Rapport(W-19-76/A-11) Fredrik 2019-05-16
42 2019-04-30 Analysera bearbetad data Rapport(W-19-76/L-9) Fredrik Elin, Arvid, Christian 2019-05-16
43 2019-05-02 Reflektionsdokument Vecka 18 Matilda Alla 2019-05-05
44 2019-05-07 Lägg upp ärendeloggen Vecka 19 Rapport(W-19-76/A-12)(W-19-76/A-13) Matilda Alla 2019-05-08
45 2019-05-07 Reflektionsdokument Vecka 19 Matilda Alla 2019-05-14
46 2019-05-08 Arbetslogg: Bearbetning av GIS-data Rapport(W-19-76/G-5) Christian Fredrik, Arvid 2019-05-08
47 2019-05-14 Lämna in första vers. slutrapport Rapport(W-19-76/S-1) Elin Alla 2019-05-07
48 2019-05-14 Skriv rapport för M6 Rapport(W-19-76/G-6) Therese 2019-05-16
49 2019-05-14 Döp om A-11 till A-12 på studport Therese 2019-05-16
50 2019-05-14 Lägg ärendeloggen Vecka 20 Rapport(W-19-76/A-14)(W-19-76/A-15) Therese 2019-05-16
51 2019-05-14 Gruppmöte Rapport(W-19-76/P-10) Therese 2019-05-16
52 2019-05-14 Opponering på grupp 74 PP/punktlistaRapport(W-19-76/L-10) Matilda Alla 2019-05-30
53 2019-05-14 Redovisningsslides samt manus Rapport(W-19-76/G-8) Elin Malin, Fredrik 2019-05-30



54 2019-05-14 Uppdatera rapportloggen Rapport(W-19-76/A-16)(W-19-76/A-17) Fredrik 2019-06-05
55 2019-05-14 Reflektionsdokumet vecka 20 Matilda Alla 2019-05-21
56 2019-05-14 Gemensamt reflektionsdokument Rapport(W-19-76/G-10) Matilda 2019-05-31
57 2019-05-14 Lämna in preliminär slutrapport Rapport(W-19-76/S-2)(W-19-76/G-7) Therese Alla 2019-05-21
58 2019-05-30 Slutrapport Milstolpe 9 Rapport(W-19-76/G-9) Therese 2019-05-30
59 2019-05-30 svar på opponering Rapport(W-19-76/L-11) Malin 2019-05-30
60 2019-05-30 Reflektionsdokument vecka 21 Matilda Alla 2019-05-30
61 2019-05-30 Reflektionsdokument vecka 22 Matilda Alla 2019-05-30
62 2019-05-30 Slutrapport Rapport(W-19-76/S-3) Therese 2019-05-30
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Sammanfattning
Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av
data från sommaren 2018 i Sverige. Målet med studien var att ta fram ett underlag för brandantändning
som kan komma att underlätta MSB:s framtida arbete med skogsbrandsförebyggande åtgärder. Studien
genomfördes genom att analysera brandkartering av brandområden (från Skogsstyrelsen), räddningstjäns-
tens brandrapportering inklusive bedömning av brandorsak (från MSB:s sammanställda händelserappor-
ter) samt data för blixturladdningar (från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)).
Därutöver utfördes en vegetationsanalys genom att nyttja Naturvårdsverkets nationella marktäckedata.

I denna studie togs tre frågeställningar upp: (i) hur stor andel av skogsbränderna sommaren 2018 som
hade blixtnedslag som antändningskälla och huruvida detta stämde överens med räddningstjänstens be-
dömning av brandorsak, (ii) hur fördelningen såg ut över tid för antalet blixtantända bränder under
sommaren 2018, samt (iii) i vilken typ av vegetation blixtantända bränder startade i.

För den första frågeställningen sammankopplades brandområden med brandrapportering och sedan
blixturladdningar. Från detta kunde alla brandområden ges antändningsbedömningen “Troligtvis blixt”,
“Möjligtvis blixt”, “Inte blixt” eller “Information om brandtidpunkt saknas”. Klassningen “Troligtvis blixt”
innebär att minst en blixt kan ha slagit ner inom brandområdet mindre än tre dagar innan branden bröt
ut. Klassningen “Möjligtvis blixt” innebär att minst en blixt har slagit ner inom brandområdet 3-5 dagar
innan branden rapporterades. Totalt undersöktes de 338 brandområdena som innefattades i Skogssty-
relsens kartering och den totala avbrända ytan sommaren 2018 var 22700 hektar (ha). Två buffertzoner
användes för att få en osäkerhetsanalys i resultatet. Andelen bränder som bedömdes som troligtvis eller
möjligtvis blixtantända uppgick tillsammans till 28 % för den snäva buffertzonen (brandrapportering
inom 2 kilometer samt blixtnedslag inom 500 meter från brandområdet) och 33 % för den breda buf-
fertzonen (brandrapportering inom 4 km samt blixtnedslag inom 1 km från brandområdet). Detta är
högre än vad tidigare studier har visat, vilket troligtvis kan förklaras av att andra studier omfattar ett
medelvärde av flera år medan denna studie endast omfattar en extrem sommar ur skogsbrandssynpunkt
i och med det torra och varma vädret med perioder av mycket åskväder. Av de undersökta brandom-
rådena var det 68 % av den avbrända ytan från bränder som möjligtvis eller troligtvis var orsakade av
blixtnedslag enligt den snäva bedömningen. Bedömningen av vilka bränder som var blixtantända enligt
denna studie skiljer sig för cirka 20 % av brandområdena från räddningstjänstens bedömning. Detta
kan förklaras av att många av bränderna inte hade en klargjord antändningskälla från räddningstjäns-
ten, många olika personer var inblandade i räddningstjänstens bedömningsarbete och att denna studie,
till skillnad från vid räddningstjänstens bedömning, undersökte faktiska blixtnedslag från SMHI:s blixt-
lokaliseringssystem. Den geografiska utbredningen av blixtantända bränder var relativt spridd över de
skogsbrandsdrabbade områdena.

Den andra frågeställningen besvarades genom att sortera bränderna med bedömd orsak i tidsordning.
Detta visade på att de veckor under sommaren 2018 som hade flest blixtantända bränder var vecka 28
och 29, vilket troligtvis beror på en kombination av många åskväder med lite nederbörd och varmt väder.

För den tredje och sista frågeställningen undersöktes vilken typ av vegetation de potentiellt blixtan-
tända brandområdena täcktes av för att kunna dra en slutsats om vilken vegetation blixtar troligtvis
kan ha startat en brand i. Resultatet visade att 77 % klassificerades som barrskogstyp där framför allt
tallskog dominerar med 54 % av alla potentiellt blixtantända brandområden.

De huvudsakliga osäkerheterna i studien är tid och position för då bränderna startade. Fortsatta studier
bör studera fler somrar för att bedöma om sommaren 2018 verkligen var unik, hur blixtars egenskaper
kan påverka antändningsrisken vid nedslag samt faktisk temperatur och nederbörd för att dra tydligare
slutsatser om dess påverkan under sommaren. En tydligare vegetationsanalys skulle behöva göras genom
att finna och använda de exakta startpunkterna för bränderna.
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Ordlista
Brandpunkt: Punkt för inrapportering om brand till Räddningstjänsten. Från händelserapporter sam-
manställda av MSB.

Brandområdes yta/avbränd yta: Den yta som brunnit under branden. Från Skogsstyrelsens kar-
tering av brandområden.

Buffertzon: Polygon av given storlek runt ett område eller punkt. Används för att kunna hantera
osäkerheten i blixt- och branddata.

Cumulusmoln: Ljust, fluffigt moln typiskt för bra väder.

Cumulonimbusmoln: Nederbördsgivande moln med lång vertikal utbredning vars form kan liknas
med ett städ.

Krysspejl-system: System som SMHI använder för blixtlokalisering med hjälp av loop-antenner.

Potentiellt blixtantänt brandområde: Brandområde med klassificeringen “Möjligtvis blixt” eller
“Troligtvis blixt”.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och teori
Under sommaren 2018 rasade ett stort antal skogsbränder i Sverige. Det finns en osäkerhet kring vad som
startade många av dem och studier kring skogsbränder visar på att blixtnedslag ofta är en betydande
faktor. I detta beställningsuppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) analyseras
blixtnedslag som möjlig antändningskälla för skogsbränder i Sverige sommaren 2018.

1.1.1 Sommaren 2018

MSB sammanfattar i sin rapport “MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” sitt arbete med skogsbrands-
säsongen 2018, vilken kom att omnämnas exceptionell utifrån de svårsläckta bränder som härjade i
svenska skogar (MSB, 2018). I rapporten exemplifieras situationens allvar med att de skogsbrandsflyg
som lokaliserade bränder under sommaren 2018 kunde upptäcka 500 bränder, vilket i jämförelse med
de 100 som upptäckts typiska somrar är en klar ökning (ibid.). Totalt brann 22673 ha skog och un-
der en och samma helg (14-15 juli) utbröt stora bränder i länen Dalarna, Gävleborg, Jämtland och
Västernorrland vilka tillsammans uppgick till en yta på 18289 ha (ibid.). Enligt Anders Granström,
universitetslektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vid Institutionen för skogens ekologi och sköt-
sel samt enheten för brandekologi (SLU, u.å.), har tidigare extrema brandsomrar haft en brandyta på
ungefär 5000 ha (SLU, 2018), vilket är avsevärt mindre än sommaren 2018 (MSB, 2018).

Enligt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) delas årets åsksäsong in i lågsäsong, som
pågår oktober-april, och högsäsong (även kallad åsksäsong), som pågår maj-september (SMHI, 2018a).
En sammanställning av data för antalet blixturladdningar under åsksäsongerna 2015-2018 hämtad från
SMHI (ibid.) presenteras i Figur 1. Innan 2015 använde SMHI ett annat blixtlokaliseringssystem vilket
enligt SMHI inte rättvist går att jämföra med det nyare systemet (SMHI, 2017a), varför tidigare åsksä-
songer inte studeras mer ingående i denna studie. I Figur 1 syns tydliga toppar för juli och augusti under
2018 och i Figur 2, som visar blixtkartor med den geografiska utbredningen, syns en högre densitet av
blixtnedslag under samma månader för 2018. I Figur 3 kan antalet blixturladdningar för sommaren 2018
ses veckovis.

Figur 1: Antalet urladdningar per månad under åsksäsongerna 2015-2018.
Data tagen ur blixturladdningskarta från SMHI (2018a).
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Figur 2: Antalet urladdningar per månad under åsksäsongen 2018 (Antalet urladdningar -maj, -juni,
-juli, -augusti, -september 2018 av SMHI (CC BY 4.0 SE))

Figur 3: Urladdningar per vecka under åsksäsongen 2018.
Data tagen ur blixturladdningskarta från SMHI (2018a).

I en studie av Ou (2017) framgår det att låg nederbörd och hög temperatur är goda indikatorer för
risken av skogsbränder på månads- och säsongsbasis. Under sommaren 2018 var det en extrem torka
i stora delar av Sverige som resultat av ett ovanligt varmt och torrt sommarväder (SMHI, 2018b).
Sommarvärmen startade redan i maj och den meteorologiska sommaren kom flera veckor tidigare än
normalt långt upp i Norrland (SMHI, 2018c). Maj månad var både extremt varm och ovanligt torr på de
flesta håll i landet och i många områden slogs rekord i medeltemperatur för månaden (ibid.). Det varma
majvädret fortsatte sedan in i första veckan av juni för att sedan återgå till ett mer varierat väder med
lite svalare temperaturer, med undantag i södra Sverige där det varma vädret fortsatte att dominera
(SMHI, 2018d). Nederbörden under juni var, bortsett från delar i nordligaste Sverige, normal eller under
det normala för månaden (ibid.). Under början av juni var det knappt någon nederbörd medan ett par
regnskurar drog in i mitten av juni (SMHI, 2018e). I juli återkom den exceptionella värmen över hela
landet och medeltemperaturen låg i stora delar av landet kring 4-6 °C över det normala (SMHI, 2018f).
Även nederbörden var på de flesta håll under eller långt under det normala för månaden, däremot blev
det kraftigt regn och åskskurar under sista veckan i juli (ibid.). Augusti började varm men skiftade sedan
till ostadigt väder i mitten av månaden (SMHI, 2018g). Avslutningsvis var temperaturen i september
något varmare än tidigare år med lite nederbörd (SMHI, 2018h).

1.1.2 Blixtar och åskväder

Åska är vanligast på sommarhalvåret då åskmoln bildas vid varmare temperaturer när det finns mycket
vattenånga i luften (SMHI, 2018i). Värmeåskväder uppstår när solens strålar värmer upp luften och
cumulusmoln växer till cumulonimbusmoln i samband med att den varma luften stiger (NE - Åska,
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u.å.). När ett cumulonimbusmoln med stor vertikal utbredning tornar upp separeras elektriska laddning-
ar på grund av att snöflingor, molndroppar och regndroppar rör sig med olika hastighet i vertikalled i
molnet (SMHI, 2018i). I och med laddningsseparationen samlas negativa laddningar i molnets nedre del
och positiva laddningar i den övre delen. En blixt uppstår då spänningsskillnaden mellan marken och
molnet, eller mellan molnens olika delar, överträffar luftens isolerande förmåga (NE - Åska, u.å.; SMHI,
2016).

Det finns både positiva och negativa blixtar och för positiva blixtar utjämnas spänningsskillnaden genom
att negativa laddningar går från marken till molnets högre belägna delar och för negativa blixtar går
negativa laddningar från molnets lägre delar till marken (ibid.). Då det för positiva blixtar är ett större
avstånd mellan moln och mark krävs större spänningsskillnad för en urladdning och därför är positiva
blixtar starkare än negativa (ibid.). Temperaturen hos en blixt kan stiga till cirka 30000-50000 °C på
någon miljondels sekund då blixtar innehåller mycket energi som till största delen omvandlas till vär-
me nära nedslaget och blixtkanalen (ibid.). På grund av den våldsamma hettan kan ett blixtnedslag få
exempelvis ett hus eller träd att börja brinna (ibid.).

1.1.3 Blixtlokaliseringssystem

I Sverige finns nio stycken blixtlokaliseringsstationer som används av SMHI för att registrera blixtnedslag
(SMHI, 2017b). Systemet är även kopplat till liknande system i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och
Polen vilket gör att det finns omkring 40 sensorer totalt till SMHI:s förfogande (ibid.). Stationerna har
antenner som känner av de elektromagnetiska pulser som uppkommer från blixturladdningar och genom
att analysera tidsskillnaden mellan det att pulsen når respektive station kan blixtens nedslagsposition be-
stämmas (ibid.). Med hjälp av loopantenner och “krysspejl”-system kan även riktningen till urladdningen
fås (ibid.). Av systemet mäts även signalstyrkan, om blixten är positiv eller negativ (dess polaritet) samt
tidpunkt för urladdningen (ibid.).

1.1.4 Vegetation som brinner

En skogsbrand kan startas av ett blixtnedslag om blixten slår ned i ett tillräckligt torrt bränsle,
exempelvis mossa (SLU, 2018). I en skog är det ofta markvegetationen som är bränslet för elden och för
att möjliggöra antändning krävs en fuktkvot under 25 % (ibid.). Fuktkvot är vatteninnehållet i bränslet
relativt bränslets torra vikt (Granström et al., 2017). Om bränslet har en hög kvot kan det inte antändas
och därför krävs det oftast omkring en veckas uppehållsväder för att rätt förutsättningar för antändning
ska infinna sig (SLU, 2018). Ett lämpligt bränsle är förna inblandat i mossa eller lav (ibid.) och för att
elden ska kunna ta fart krävs det att marken är nästintill täckt av bränslet (Granström et al., 2017).

Enligt Granström (1993) startas många av de blixtantända bränderna i Sverige inte samma dag som
blixten slår ned utan snarare en till två dagar efter och det konstaterades att det längst bekräftade
antalet dagar från blixtnedslag till öppen brand var fyra dagar. Detta sker när blixtnedslaget skapar en
glödbrand som pyr i marken en tid då materialet har svårt att underhålla en flammande eld på grund
av låg syrehalt och en förhållandevis hög fukthalt samt kompakthet (Granström et al., 2017). Kompakt-
heten kan ses hämma risken för skogsbränder i en tätbevuxen granskog där markbränslet består av döda
granbarr som ligger tätt ihop (Åby Hedenius, 2016).

Vid jämförelse mellan barrskogar kan det ses att tallskogar brinner oftare än granskogar, vilket med
största sannolikhet är på grund av att marken är mycket torrare där tallar växer (ibid.). Det är även en
låg brandrisk för lövträd eftersom dessa har en betydligt högre fukthalt i sina blad (Granström et al.,
2017).

1.1.5 Blixtantända skogsbränder i Sverige

Varje år startar omkring 2200 skogsbränder i Sverige (Wikén, 2018). Granström (1993) har studerat
statistik som Statens brandinspektion har samlat in efter varje skogsbrand i Sverige under åren 1944-1975.
Denna statistik innehöll varje brands geografiska plats, dess storlek, hur mycket resurser som krävdes för
att släcka den samt brandorsak (ibid.). Granström (ibid.) kom fram till att 8 % av skogsbränderna under
perioden 1944-1975 orsakats av blixtnedslag. En annan studie gjord av Ou (2017) undersöker blixtantända
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bränder under åren 1998-2014 och visar att motsvarande siffra för dessa år var 7 %. Det ska tilläggas att
andelen okända antändningskällor är hög i båda studierna, närmare bestämt 30 % för perioden 1944-1975
(Granström, 1993) och 41 % för 1998-2014 (Ou, 2017). Studien av Ou (ibid.) tar även upp årsvariationer
under perioderna 1946-1969 samt 1998-2014. Där ses det att vissa år har runt 1 % blixtantända bränder
och andra år har över 10 % med en toppnotering under 2014 då 18 % av skogbränder hade blixtnedslag
som antändningskälla. Värdet för 2014 är av intresse då den välkända skogsbranden i Västmanland
rasade detta år under en torr och varm augustimånad. Enligt en studie av Granström (1993) startade
bränderna oftast i mårlagret, vilket består av mer eller mindre nedbrutet organiskt material, vid foten av
träd som träffats av blixten. Vidare framhåller Granström (ibid.) att mårlagrets fuktighetshalt, baserat
på ett väderindex, är den viktigaste variabeln för att på förhand bilda en uppfattning för sannolikheten
för blixtantända bränder. Värt att notera är att i princip alla blixtantända bränder i Sverige inträffar
mellan maj och september för södra Sverige och mellan maj och augusti i Norrland (Ou, 2017). Den
geografiska utbredningen historiskt sett för blixtantända skogsbränder lokaliseras av både Granström
(1993) och Ou (2017) till södra ostkusten.

1.1.6 Statistik för skogsbränder i Kanada och USA

Eftersom sommaren 2018 i Sverige var exceptionell ur skogsbrandssynpunkt är det intressant att stu-
dera andra länder med liknande klimat och vegetation och som har drabbats av liknande händelser.
Nordvästra Kanada drabbades sommaren 2014 av extrema skogsbränder vilka senare analyserades i en
studie av Kochtubajda et al. (2019), där kopplingen mellan väderförhållanden och bränder stod i fokus.
Det drabbade området i Kanada ligger på ungefär samma latituder som det drabbade området i Sverige
under sommaren 2018, vilket medför att länderna delar liknande vegetation samt nästan sammanfallan-
de åsksäsong (ibid.). Det upptäcktes i studien av Kochtubajda et al. (ibid.) att föregående vinter var
både kallare och torrare än vanligt. Mer specifikt noterades det att det var 50 % mindre nederbörd än
normalt samt att temperaturen låg mellan 0,5-3 °C lägre än vanligt (ibid.). Även väderförhållandena
sommaren 2014 konstaterades vara exceptionella med cirka 30 % mindre nederbörd och temperaturer
som var 1,5-2,5 °C högre (ibid.). Detta stöds även av Miller et al. (2012), som konstaterade att de år med
många och framförallt stora bränder hade haft mindre nederbörd än normalt under föregående vinter
och vår. Statistik visar att under vanliga väderförhållanden orsakas cirka 60 % av skogsbränderna i det
undersökta området i Kanada av blixtantändning medan sommaren 2014 var 95 % troligen orsakade av
blixt (Kochtubajda et al., 2019), vilket bör nämnas är markant högre än 18 % som Ou (2017) angav i
sin studie av sommaren i Sverige 2014.

En studie utförd av Veraverbeke et al. (2017) undersökte både tidigare nämnd brandsommar i nord-
västra Kanada 2014 samt brandsommaren i Alaska 2015. Vad som framgår av denna studie är att både
i nordvästra Kanada och Alaska har blixtantända bränder ökat signifikant mellan 1975-2014 respektive
1975-2015 (ibid.). Ett tydligt mönster för extrema brandsomrar är att de uppkommer då det är ovanligt
hög blixtaktivitet i början av sommaren, som sedan följs av ovanligt varma och torra förhållanden, vilket
bidrar till brandspridningen i mitten av sommaren (ibid.).

Kanada har liknande skogslandskap som Sverige, men sett till landyta har Kanada mycket färre skogs-
bränder då omkring 8000 skogsbränder härjar i landet årligen (Government of Canada, 2018) jämfört
med Sveriges 2200 (Wikén, 2018). Andelen skogsbränder med blixtar som antändningskälla är däremot
betydligt högre än i Sverige då 45 % av alla skogsbränder som årligen rasar i Kanada är antända av
blixtar och de står tillsammans för 81 % av den totala brandytan (Government of Canada, 2018).

Säsongen för Kanadas blixtantända skogsbränder är något längre än Sveriges och sträcker sig över
perioden april-oktober enligt en studie om skogsbränder i nordvästra Ontario av Woolford et al. (2014).
Studien gjordes i syfte att kunna bedöma om andelen blixtantända bränder kommer att öka i framtiden
och visade att risken för att en skogsbrand startade vid blixtnedslag hade ökat med ungefär 5 % under
tidsperioden 1963-2009 (ibid.).

I en studie av Miller et al. (2012) studerades 132 skogsbränder större än 400 ha i nordvästra
Kalifornien mellan år 1987-2008 och resultatet visade att andelen blixtantända bränder ökade under
de år som följdes av torra vintrar, samtidigt som andelen bränder med antropogen antändning ökade ef-
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ter vintrar med mycket nederbörd. I samma studie visades även att för skogsbränder som är större än 40
ha är individuell brandstorlek, antal bränder, brandens tidsspann och den totala yta som brunnit större
för blixtantända bränder än för bränder med antropogen antändning (Miller et al., 2012). Blixtantända
bränder står för 87 % av den totala uppbrända ytan enligt studien (ibid.). Om hela USA istället grans-
kas, vilket Malamud, Millington & Perry (2005) gjorde i en studie där 88916 skogsbränder analyserades
mellan åren 1970-2000, visade det sig att 36 % av skogsbränderna startades av blixtar (ibid.).

1.1.7 Klimatförändringarnas påverkan på blixtaktiviteten

En studie av Price & Rind (1994) visar att blixtaktiviteten ökar vid ett varmare klimat medan den globalt
sett minskar vid ett kallare klimat. Den visar även att en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt kan
leda till en temperaturökning med 4,2 °C, en trolig förväntning av jordens uppvärmning fram till år
2100 (ibid.). Detta i sin tur kan ge en ökning av blixtaktiviteten med 30 % (ibid.). En minskning av
solarkonstanten med 2 %, vilket är ett teoretiskt experiment för att se hur blixtaktiviteten förändras
vid ett kallare klimat, kan ge en temperatursänkning på 5,7 °C som korrelerar med en minskning av
blixtaktiviteten på 24 % (ibid.). Detta skulle innebära att för varje grad jordens temperatur skulle öka
eller minska skulle även blixtaktiviteten göra detsamma med 5-6 % (ibid.).

1.2 Syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar
I nuläget saknas mycket forskning kring svenska skogsbränder under de senaste åren och bränderna
sommaren 2018 har ännu inte fullt ut analyserats av MSB1. I och med att oklarheter finns gällande
antändningskälla för många av sommarens skogsbränder är syftet med denna studie att identifiera och
analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018.
Målet är att ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta i MSB:s framtida
arbete med skogsförebyggande åtgärder.

För att kunna uppfylla detta syfte och mål kommer följande frågeställningar besvaras främst med hjälp
av dataanalys i Excel och GIS-programmet ArcMap.

1. Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändningskälla under sommaren 2018
och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

2. Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder sommaren 2018?

3. I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?

För att leverera det som uppdragsgivaren önskar och göra en grov bedömning över vilken typ av underlag
som krävs fastställs avgränsningar i tid och rum. Tidsbegränsningen i studien sätts till Sveriges åsksäsong
2018, vilket motsvarar maj-september. Den geografiska avgränsningen är Sveriges gränser.

1 Susanne Ingvander, handläggare inom fjärranalys och GIS på MSB, 2019-04-04
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2 Metod
För att bestämma hur stor andel av skogsbränderna som hade blixtnedslag som antändningskälla och
huruvida detta stämmer överens med räddningstjänstens bedömning behövdes data för bränder och blix-
tar. För bränderna behövdes data om starttid, startposition samt tillhörande bedömning av brandorsak
från räddningstjänsten. För blixtarna behövdes data om position och tidpunkt. Med detta data kunde
även fördelningen över tid av blixtantända bränder sommaren 2018 skapas. Branddatat baserades på två
olika dataset. Det första datasetet var Skogsstyrelsens kartering av brandområden (Skogsstyrelsen, 2018)
som stod till grund för positioneringen av bränderna då ingen säker startposition för branden kunde
hittas. Det andra datasetet var händelserapporter sammanställda av MSB från inrapporterade bränder
till räddningstjänsten (MSB, 2019a) för att få tidpunkt och bedömd brandorsak för bränderna. Blixt-
data tillhandahölls från SMHI (SMHI, 2019) innehållande blixturladdningar från april till september
2018. För att göra analysen av vilken vegetation som de blixtantända bränderna kunde starta i behövdes
information om startpunkterna för de blixtantända skogsbränderna samt vegetationen i dessa punkter.
Det data som var tillgänglig var Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (Ahlkrona et al., 2019)
samt, från tidigare frågeställningar, brandområden med bedömningen blixtorsakad brand. På grund av
att tillgängliga data saknar information om brändernas startposition gick det inte att besvara frågeställ-
ningen om vilken vegetation som de blixtantända bränderna startade i. Istället användes data för att
göra generaliseringar om hela brandområdenas vegetation, vilket kunde ge en indikation på vegetationen
vid startpositionen för den blixtantända branden.

Denna metoddel går igenom frågeställningarna var för sig och till varje frågeställning presenteras de
data som användes följt av stegvis genomgång av hur varje dataset bearbetats.

2.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

2.1.1 Tillgänglig data och osäkerheter

Underlaget för skogsbränderna utgick från två dataset. MSB tillhandahöll en brandrapporteringstabell
med 8134 sammanställda händelserapporter från inrapporterade bränder till räddningstjänsten under
hela 2018. Från Skogsstyrelsens dataportal nedladdades GIS-kompatibel data som innehöll 338 brand-
områdesytor tillhörande skogsbränder i Sverige under perioden maj till och med augusti, år 2018. I denna
analys valdes utgångspunkten till Skogsstyrelsens brandkartering då dessa brandområden är säkerställda
från satellitbilder medan MSB:s händelserapporter innefattar alla inrapporteringar om bränder i terräng
vilket är mindre specifikt. Mängden data från Skogsstyrelsens var dessutom mindre, vilket underlättade
analysen och möjliggjorde för en tydligare presentation av resultatet. Anledningen till att båda datase-
ten ändå behövdes var att brandområdena saknade tidpunkt och position för brändernas start, vilket
sammankopplingen med brandrapporteringarna kunde ge.

Brandkarteringen från Skogsstyrelsen användes för att geografiskt visualisera brandområdena i
ArcMap och informationen som var intressant var brandområdenas position, yta, samt eventuell in-
formation om brandområdet från Skogsstyrelsen. De 338 brandområdesytorna omfattade inte alla skogs-
bränder som brann under sommaren 2018 utan prioriteringen hade lagts på brandområdena för de större
skogsbränderna. Från Skogsstyrelsen2 tillhandahölls information om att minsta areal som var inkluderat
i regel är cirka 0,5 ha (men mindre områden kan ha inkluderats) samt att dessa ytor nästan uteslutande
var tolkade i satellitbilder. Den exakta utbredningen kan därför skilja sig något mellan där det till ex-
empel enbart brunnit på marken och där det har brunnit både i marken och i träden. En del planerade
naturvårdsbränningar kunde även förekomma i materialet. Från MSB3 tillhandahölls information om att
uppgifterna inte är kvalitetssäkrade av MSB och att det således finns stora avvikelser från Skogsstyrel-
sens brandkartering. Vissa brandområden saknade helt brandrapporteringar, andra brandrapporteringar
fanns inte med som brandområden och vissa skiljde sig stort i angiven avbränd yta. En tidig samman-
ställning av avvikelser tillhandahölls av MSB (MSB, 2019b) för att underlätta analysen.

2 Patrik Olsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen, 2019-05-08
3 Joakim Ekberg, handläggare i statistik och informationsförsörjning vid enheten för stöd till kommunal räddningstjänst
på MSB, 2019-04-06
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Det data från MSB:s brandrapporteringstabell som användes i analysen var: tidpunkten när huvudlar-
met till räddningstjänsten inträffade, koordinaterna för utlarmningen till bränderna, uppskattad avbränd
yta samt räddningstjänstens bedömning om antändningskälla och förmodad huvudorsak. Brandrappor-
teringarna bygger på den kommunala skyldigheten att utreda olycksorsaker, vilket regleras i lagen (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor, där det står att

“...kommunen ska se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsa-
kerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”.

3 kap. 10 § 1 st.

Enligt MSB4 är det svårt att veta exakt hur “skälig omfattning” ska tolkas och i praktiken är det totalt
över 4000 personer (såsom styrkeledare eller inre befäl) som arbetar med att skriva händelserapporter,
vilket gör att det är svårt att få en överblick över hur dessa arbetar i sina bedömningar av olycksor-
saker. Brandrapporteringstabellen innehöll därmed flertalet osäkerheter som kom att påverka analysen.
Tidpunkterna för bränderna sattes efter larmen till räddningstjänsten och det gick inte att säga hur
länge bränderna pågått innan dess. Med avsaknad av ytterligare information om denna osäkerhet så
behandlas denna felkälla i analysen genom addition av ett dygn till tidsperioden inom vilken blixtar
potentiellt kan vara antändningskälla till bränderna. Koordinaterna för varje inrapporterad brand var
satta i och med utlarmningen och behövde inte vara placerade där branden startade. Det var också oklart
om räddningstjänsten hade justerat koordinaten i efterhand för att vara närmare brandens startpunkt.
Efter en översiktlig analys i ArcMap om hur brandrapporteringarna var positionerade i förhållande till
brandområdena beslutades att brandrapporteringar inom 2 kilometer (km) från ett brandområde skulle
kunna sammankopplas med det brandområdet. I ett fåtal fall sammankopplades ett brandområde med
brandrapporteringar som låg inom 4 km då det inte fanns någon brandrapportering inom 2 km. Informa-
tionen om uppskattad avbränd yta var osäker då det inte specificeras när uppskattningen gjordes, vilket
kan innebära att den representerar branden i ett tidigt skede.

Från SMHI tillhandahölls en tabell innehållande 385824 blixturladdningar. Data för blixturladdningarna
som användes i analysen var strömstyrka, huruvida blixten träffade marken eller ej samt tidpunkterna
och koordinaterna där blixten uppstod. Denna information gjorde det möjligt att geografiskt relatera de
blixtar som slår ned i marken i närheten av brandområdesytorna samt tidsmässigt relatera tidpunkterna
för blixtarna mot tiden för brandrapporteringarna. SMHI5 tillhandahöll även information om att när
blixtdata sammanställs väljs det ofta att filtrera bort urladdningar med strömstyrka mindre än 5000
ampere (A), då osäkerheterna hos detekteringarna är större för dessa. Medianen för fel i position ska
vara mindre än 500 meter (m) vid normal drift, det kan dock vara större än så beroende på urladdningens
position i förhållande till sensorerna och styrkan på urladdningen (Isaksson & Wern, 2010;SMHI, 2017b).
Osäkerheten för blixturladdningarnas position innebär att hälften av blixtarna positionerade över 500 m
utanför brandområdet potentiellt kan ha slagit ner inom brandområdet och därför användes ytterligare
en avgränsning på 1000 m för att fånga in de allra flesta blixtar som kan ha slagit ned i brandområdet. En
ytterligare osäkerhet att ha i åtanke är att inte alla urladdningar kan noteras utan vid normal drift ska
minst 90 % av blixtar mellan mark och moln kunna detekteras enligt tillverkaren, så länge strömstyrkan
är minst 5000 A (Isaksson & Wern, 2010). Även felaktiga registreringar kan förekomma och tekniska
störningar kan uppstå (ibid.).

4 Joakim Ekberg, handläggare i statistik och informationsförsörjning vid enheten för stöd till kommunal räddningstjänst
på MSB, 2019-05-08

5 Marcus Flarup, avdelningen samhälle och säkerhet-marknad och beställningar på SMHI, 2019-05-04
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2.1.2 Sammankoppling av brandrapporteringar med brandområden

I ArcMap importerades MSB:s brandrapporteringstabell. Utifrån datats koordinater skapades punkter
som presenterades på en tom karta i ArcMap. Därtill lades Skogsstyrelsens brandområdesytor in på
kartan. Målet var att ge varje brandområde informationen från den tidigaste tillhörande brandrapporte-
ringen.

I och med osäkerheten hos koordinaterna i MSB:s brandrapportering skapades en buffertzon på 2 km
till varje brandområdesyta för att avgränsa vilka brandrapporteringar som möjligen kan sammankopplas
till respektive brandområde. För de allra flesta brandområden innehöll en 2 km buffertzon åtminstone
en brandrapporteringspunkt. Brandrapporteringspunkter som låg inom en 2 km buffertzon sparades till
en ny fil. För 13 stycken brandområdesytor (i framförallt Norrland), som saknade en brandrapporte-
ring, kunde enstaka brandrapporteringar synas strax utanför 2 km buffertzonen. För att inte räkna bort
dessa rapporteringar, utifall att de är relaterade till brandområdena, skapades en buffertzon på 4 km.
De brandrapporteringar som låg mellan 2 km och 4 km och inte hade någon brandrapportering som
omslöts av 2 km buffertzonen valdes ut och sparades i en ny fil. I Figur 4 visas hur urvalsprocessen
påverkade brandrapporteringsdata. Varje unik brandrapportering och varje unik brandområdesyta hade
ett eget ID och för att kunna se vilka brandrapporteringspunkter som låg inom buffertzonen till varje
brandområdesyta användes verktyget “near” i ArcMap för att skapa en tabell som relaterade brandrap-
porteringarnas ID med brandområdesytans ID. I tabellen gavs även det exakta avståndet mellan yta och
punkt. Data till de utvalda brandrapporteringspunkterna samt brandID-tabellen exporterades sedan i
Excelformat för manuell urvalsprocess.

Figur 4: Flödesschema över brandrapporteringsanalysen där siffrorna motsvarar antalet datapunkter i
varje steg.

BrandID-tabellen som skapades i ArcMap gav flera brandrapporteringspunkter till en och samma brand-
områdesyta. För att reducera antalet brandrapporteringspunkter till maximalt en per brandområde
analyserades varje brandID-sammankoppling var för sig. Anledningen att endast en brandpunkt valdes
till varje brandområde var för att förenkla analysen till endast en starttid. Utifrån brandID-tabellen
som exporterades lades information till för respektive brandområdes-ID och brandrapporterings-ID för
att underlätta bedömningen. Bedömningen genomfördes i första hand genom att titta på tiden mellan
brandrapporteringarna. Om de inrapporterades inom loppet av en vecka valdes den första rapporteringen
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ut som startpunkt då det i detta fall antogs vara samma brand som gav upphov till flera brandrapporte-
ringar. I de fall då flera brandrapporteringar fanns inom en buffertzon men med längre tidsintervall än en
vecka så valdes den rapportering där den rapporterade avbrända ytan stämde bäst överens med storleken
på brandområdet. I 13 fall var detta svårbedömt och då gjordes valet att ta med dubbla brandrapporte-
ringar till dessa brandområden för att sedan sammankopplas med eventuella blixtar. I fyra fall så över-
ensstämde endast en brandrapporteringspunkt med två närliggande brandområden, dessa brandområden
antogs då vara en brand som spridits utan ny brandrapportering. Via dessa steg fick brandområdena en
trolig starttid i de fall en brandpunkt kunde kopplas till brandområdet, vilket behövdes för att kunna
utföra blixtanalysen. Hur detta påverkade antalet brandområden visas i Figur 5.

Figur 5: Flödesschema över Skogsstyrelsens brandkartering där siffrorna motsvarar antalet datapunkter
i varje steg.

2.1.3 Sammankoppling av blixtdata med skogsbrandsdata

Blixtdata från SMHI öppnades i Excel där den första avgränsningen var att ta bort blixtar mellan moln
för att endast analysera blixtar mellan moln och mark, se Figur 6. Sedan togs blixtar med en strömstyrka
mindre än 5000 A bort då osäkerheterna hos detekteringarna är större för dessa. Härefter kommer “alla
blixtar” referera till alla blixtar större än 5000 A. Resterande blixtdata importerades till ArcMap och
utifrån dess koordinater skapades, liksom brandrapporteringsdata, punkter på den befintliga kartan med
brandområden. Osäkerheten för blixturladdningarnas position innebär att hälften av blixtarna som är
positionerade över 500 m utanför brandområdet kan ha slagit ner inom brandområdet. Även om fördel-
ningen av felet var okänt så var resonemanget att om medianfelet var 500 m så borde en avgränsning på
1 km fånga in de allra flesta blixtar som kan ha slagit ned i brandområdet. Därmed skapades buffertzoner
på 1 km kring brandområdesytorna och blixtarna inom inom dessa buffertzoner valdes ut och sparades
till en ny fil. En tabell skapades som relaterade varje blixt-ID och tillhörande brandområdes-ID som låg
inom 1 km från varandra. På samma sätt som för brandID-tabellen gavs även det exakta avståndet. De
utvalda blixtpunkternas data och blixtID-tabellen exporterades sedan i Excelformat.

Då brandområdena som sammankopplats med en brandrapportering fått en förmodad starttid kunde
nu tidsskillnaden mellan blixtnedslag och brandens startpunkt sammankopplas med ett brandområde
efter differensen mellan blixtens tidpunkt och brandområdets starttid. I Excel valdes de blixtar ut som
slog ned inom 0-5 dagar innan brandrapporteringen. Anledningen till att detta tidsintervall valdes var
att en brand, enligt Granström (1993), tidigare maximalt har noterats starta fyra dagar efter ett blixt-
nedslag (se avsnitt 1.1.4) och sedan lades en extra dag till med antagandet att alla bränder inrapporteras
inom 1 dag från brandstart. Till brandområdesytor där det fanns flera blixtar som passade in i tids-
spannet gjordes ett urval av den blixt som låg närmast i förhållande till brandområdet. Sedan skapades
två avgränsningar för att kunna bedöma osäkerheten för blixtarna. Första avgränsningen är på 500 m
och den andra är på 1 km. Detta steg representeras i Figur 6 som övergången från 115 till 96 blixtar.
Efter detta steg hade de flesta brandområden samt eventuella kopior fått data från en sammankopplad
brandrapportering samt information om det slagit ned en blixt vid brandområdesytan eller inte.
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Figur 6: Flödesschema över SMHI:s blixtdata där siffrorna motsvarar antalet datapunkter i varje steg.

2.1.4 Blixtantändningsbedömning

Till brandrapporteringsdatat fanns ytterligare information tillgänglig från MSB där MSB redan hade
studerat ett par av de större brandområdena i relation till brandrapporteringar. Där framgick att några
brandområden i denna analys felaktigt sammankopplats med brandrapporteringar. Med denna infor-
mation justerades datamängden genom att ta bort sammankopplingar mellan brandrapportering och
brandområden för de bränder som angivits felaktiga enligt MSB. Detta resulterade i att antalet sam-
mankopplingar mellan blixtar och bränder gick från 96 till 94, vilket kan ses i Figur 6.

I och med osäkerheten i positionerna hos brandrapporteringar och blixtar skapades två olika bedöm-
ningar, benämnda snäv bedömning och bred bedömning. Den breda bedömning använder den största
avgränsningen som gjordes av bränder och blixtar, dvs 4 km buffertzon för brandrapporteringar och 1 km
buffertzon för blixturladdningar. För den snäva används en mer konservativ avgränsning med en 2 km
buffertzon för brandrapporteringar och 500 m avgränsning för blixturladdningar. För att kunna bedöma
blixtantändningar följdes flödesschemat som presenteras i Figur 7 för både den snäva bedömningen och
den breda bedömningen. “Inte blixt” innebär att det inte finns någon blixt inom brandområdet samt vald
buffertzon under tidsperioden som kan kopplas till branden. “Möjligtvis blixt” innebär att det finns minst
en blixt inom brandområdet samt vald buffertzon som slagit ner inom 3-5 dagar innan branden rappor-
terades. “Troligtvis blixt” innebär att det finns minst en blixt inom brandområdet samt buffertzon som
slagit ner mindre än 3 dagar innan inrapporterad brand. Bränderna som presenteras som “Information
om brandtidpunkt saknas” innebär att brandområdet inte kunde kopplas ihop med någon inrapporterad
brandpunkt och därmed inte erhöll någon tidpunkt för branden.
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Figur 7: Flödesschema över blixtantändningsbedömning.

Tabellen från blixtantändningsbedömningen importerades in i ArcMap. För att få en tydlig representa-
tion av resultatet skapades punkter för de olika brandområdena där storleken på punkten baserades på
brandområdets storlek. Punkten fick sedan den färg som brandområdets klassificering motsvarade (se
Figur 7).

2.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

För att kunna besvara den andra frågeställningen sorterades brandområdena med de olika klassificering-
arna “Möjligtvis blixt”, “Troligtvis blixt” och “Inte blixt” i tidsordning och efter det kunde en graf skapas
med fördelningen av brandområdena med brandorsak över tidsperiodens veckor. En graf skapades för
den snäva bedömningen och en för den breda bedömningen.

2.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
2.3.1 Tillgänglig data och osäkerheter

Vegetationsanalysen utgick från de brandområden som har fått klassificeringen möjligen eller troligen
blixtantända med den snäva bedömningen. Anledningen till att endast bränder i den snäva bedömningen
analyserades var att de det visuella resultatet hade blivit mycket likt den med bred buffertzon. Som tidi-
gare nämnt kunde inte en exakt antändningsplats bestämmas utifrån detta data. Vegetationsunderlaget
är baserat på Naturvårdsverkets nationella marktäckedata som är ett raster (bildpunktstäcke) och täcker
hela Sverige. Varje bildpunkt i ett raster innehåller en specifik kod som motsvarar en vegetationstyp i
marktäckedatat. I ArcMap finns verktyg för att extrahera specifika ytor från rasterdata och sedan föra
statistik på bildpunkter som ligger inom respektive yta. Detta gör marktäcket lämpligt för denna ana-
lys då antändningsplatsen för branden var uppskattad till att ligga inom en brandområdesytorna. Utan
specifik information om antändningsplatsen kunde istället en helhetsbild av området skapas baserat på
marktäcket och därmed ge en uppskattning om vilken typ av vegetation som branden startade i. Skik-
tet som användes var det ogeneraliserade basskiktet då det generaliserade skiktet inte var färdigt när
studiens analysarbete påbörjades. Skillnaden mellan det generaliserade och ogeneraliserade basskiktet
är att redovisningsenheten är större för det generaliserade skiktet och då små brandområden förekom
i Skogsstyrelsens data var det generaliserade basskiktet lämpligare att använda. Datat är framför allt
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skapad från satellitbilder och laserdata. Framställningen av data pågick mellan 2017 och februari 2019,
vilket innebär att marktäcket kan ha uppkommit efter skogsbränderna 2018.

2.3.2 Vegetationsanalys

Det marktäckedata som var inom de potentiellt blixtantända brandområdena sparades för att kunna
analyseras. Först gjordes rastret om till polygoner (ytor) genom att varje område från rastret med sam-
manhängande vegetationskod blev en yta. Sedan kunde andelen av respektive vegetationstyp som täcker
respektive brandområde beräknas, vilket gav en andelstabell som exporterades till Excel.

De tre vegetationstyperna som främst täckte brandområdet lades till i andelstabellen då målet var att
ge var och en av de potentiellt blixtantända brandområdena en sammanfattande vegetationsklassifice-
ring som kunde beskriva vilken typ av skog som dominerade inom brandområdet. Den vegetationstyp
som täckte mest av ytan fick rank 1, den vegetationstyp som täckte näst mest av ytan fick rank 2 och
den vegetationstyp som täckte tredje mest av ytan fick rank 3. Då vegetationsklassificeringen utgår från
marktäckedata, rekommenderas det att först läsa hur varje marktäckekod har bestämts i Ahlkrona et al.
(2019). Exempel på hur tall (kod 111) har skapats i det nationella marktäckedatat:

“1.1.1 Tallskog utan våtmark

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total krontäckning på > 10 %
och ≥ 70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. Trädhöjd är > 5 m

Förtydligande: Lärkträd ingår i tallskog”

(ibid.)

I helhet kunde koderna som fanns i andelstabellen antingen representeras av en öppen vegetationstyp
eller en skogstäckt vegetationstyp. Studiens bedömning eftersträvade att ge området en skogsklassifice-
ring som kunde representera en majoritet av brandområdet. Om detta inte var möjligt så eftersöktes
den mest framträdande skogstypen som existerade på ytan. Om det inte fanns någon skogstyp gavs
klassificeringen “öppen” till brandområdet, vilket innebär att ytan domineras av vegetationstyper utan
trädtäcke. Denna urvalsprocess presenteras i Figur 8. Skogstyperna som användes vid klassificering var
tallskog, granskog, barrskog (mix av tallskog och granskog), blandskog (mix av barrskog och lövskog)
samt lövskog. I marktäckedatat gjordes även en distinktion mellan ädel och trivial lövskog, men dessa
typer slogs ihop till att enbart vara lövskog i denna bedömning. Anledningen till att det var skogstypen
som eftersöktes var att marktäckedatat inte ger någon information om undervegetationen, vilket innebär
att en distinktion mellan vegetationstyper utan trädtäcke inte ger någon indikation på antändningskälla.

Bedömningen inleddes med att plocka ut alla brandområden som hade en skogstyp som rank 1 samt
stod för över 50 % av brandområdesytan. Detta brandområde fick direkt samma klassificering som den
skogstypen. Om klassen i rank 1 var en skogstyp och täckte mindre än 50 % av den totala ytan under-
söktes även rank 2 och 3 för att se om det gick att kombinera skogstyperna för att skapa en klassificering
med majoritet marktäcke. Rank 3 användes enbart om den var en skogstyp och täckte minst 5 % av
brandområdesytan. Anledningen till att 5 % valdes som gräns är för att ytskillnaden inte ska bli för stor
för kombinerade ytor, exempelvis om gran i rank 1 har strax under 50 % och tall har 5 % i rank 3 och
då klassas som “Barr majoritet”. Ett undantag från 5 % regeln görs om klassen för rank 1 och rank 2
är av öppen typ, då får brandområdet samma klassifikation som rank 3. Se Figur 8 för en översikt hur
urvalet gick till.
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Figur 8: Flödesschema över bedömning av vegetationstyp.

Av de totalt 94 brandområdena som studerades hade 28 stycken vegetationstypen “temporärt ej skog”.
“Temporärt ej skog” innebär att ytan antingen är ett hygge eller att markdatat är gjord efter att skogs-
ytan har brunnit, för mer än 50 % av brandområdesytan. En stickprovsstudie genomfördes genom att
undersöka ytan på lantmäteriets satellitbilder. De områden som undersöktes var två av de större ytorna
som hade mer än 90 % täckning av “temporärt ej skog” och resultatet av stickprovet visade att mark-
täckningen “temporärt ej skog” motsvarade brandområdet själv. Alltså innebär detta att marktäckedatat
för just dessa områden skapats efter att det brunnit. För brandområdesytorna där klass “temporärt ej
skog” täcker mer än 50 % gjordes därmed en notering att dessa områdens marktäckedata kan ha skapats
efter att branden skett. Resonemanget var att alla brandområdesytor bör ha en väldigt stor andel täck-
ning av klass “temporärt ej skog” efter att det har brunnit och genom att markera 50 % som potentiellt
brandområde kan denna felkälla tydliggöras.

I och med vegetationsbedömning fick varje potentiellt blixtantänt brandområde en av skogstypsklassifi-
ceringarna; “tall”, “gran”, “barr”, “bland”, “löv” och “öppen”. Sedan bedömdes brandområdet om skogs-
typsklassen täckte ytan i majoritet eller minoritet. Ytterligare bedömning gjordes för brandområden där
marktäcket potentiellt kan ha skapats efter branden. Detta data importerades sedan till ArcMap där
den sammanfogades med punkterna som motsvarade brandområdena med blixt som möjlig eller trolig
antändningskälla. Punkterna visualiserades sedan efter vilken klassifikation ytan hade fått.
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3 Resultat

3.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

Resultatet består av två olika bedömningar; en som presenteras som “Analys” och en som presenteras
som “Räddningstjänsten”. Resultatet som presenteras som “Räddningstjänsten” är den brandorsak som
räddningstjänsten har angett i händelserapporterna från MSB. Då räddningstjänsten indikerar “Blixt”
ska de ha angett “Blixtnedslag” som värmekälla och “Naturföreteelse” som förmodad huvudorsak. “Inte
blixt” innebär att räddningstjänsten har angett en annan värmekälla, till exempel friktion. “Inte blixt”
omfattar även de bränder som räddningstjänsten inte kunde bedöma brandorsaken till. Den ifyllda för-
modade huvudorsaken till bränder presenterade som “Inte blixt” är till exempel “mänsklig handling med
oklar avsikt” eller “fel i utrustning”. Resultatet som presenteras som “Analys” består av bedömningarna
“Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. “Inte blixt” innebär att det inte finns någon blixt
inom brandområdet samt vald buffertzon under tidsperioden som kan kopplas till branden. “Möjligtvis
blixt” innebär att det finns minst en blixt inom brandområdet samt vald buffertzon som slagit ner in-
om 3-5 dagar innan branden rapporterades. “Troligtvis blixt” innebär att det finns minst en blixt inom
brandområdet samt buffertzon som slagit ner mindre än 3 dagar innan inrapporterad brand. Bränder-
na som presenteras som “Information om brandtidpunkt saknas” innebär att brandområdet inte kunde
kopplas ihop med någon inrapporterad brandpunkt och därmed inte erhöll någon tidpunkt för branden.

I Figur 9 presenteras brandorsak med snäv bedömning. Snäv bedömning innebär att blixten har slagit
ned inom 500 m från brandområdet samt att brandpunkten är belägen inom 2 km från brandområdet.

Figur 9: Resultat över hur fördelningen av de framtagna brandorsakerna med hjälp av analys från
denna studie och om den stämmer överens med räddningstjänstens brandorsak med en snäv bedömning.
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I Figur 10 presenteras brandorsak med bred bedömning vilken inkluderar blixtnedslag inom 1 km från
brandområdet samt att brandpunkten ligger inom 4 km från brandområdet.

Figur 10: Resultat över hur fördelningen av de framtagna brandorsakerna med hjälp av analys från
denna studie stämmer överens med räddningstjänstens brandorsak med en bred bedömning.

I Figur 11 presenteras den geografiska utbredningen av de analyserade bränderna. De potentiellt blixtan-
tända bränderna är relativt jämnt fördelade över Sverige. Majoriteten av de bränder där brandtidpunkt
saknas återfinns i norra Norrland.

Den totala ytan av de brandområden med den snäva bedömningen blixtnedslag som möjlig eller trolig
antändningskälla uppgår till 15578 ha. Detta motsvarar 68 % av ytan för alla studerade brandområ-
den som omfattar 22750 ha. De allra största brandområdena fanns i Ljusdal och tros vara startade av
blixt. Dessa brandområden står för totalt ca 9000 ha, se Bilaga 1 i avsnitt 9, för att se utbredningen av
Ljusdalsbränderna.
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Figur 11: Karta över hur fördelningen för brandorsakerna med hjälp av analys från denna studie och
räddningstjänstens bedömning ser ut i Sverige.
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3.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

I Figur 12 presenteras sommarens bränder veckovis med denna studies bedömning av brandorsak för
den snäva bedömningen. Indelningen är “Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. Veckan med
både flest bränder och flest blixtantända bränder var vecka 28 och därefter vecka 29.

Figur 12: Sommarens bränder veckovis med indelningen Troligtvis blixt, Möjligtvis blixt och Inte blixt.

I Figur 13 presenteras sommarens bränder veckovis med denna studies breda bedömning av brandorsak.
Indelningen är “Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. Veckan med både flest bränder och
flest blixtantända bränder var vecka 28 och därefter vecka 29.

Figur 13: Sommarens bränder veckovis med indelningen Troligtvis blixt, Möjligtvis blixt och Inte blixt.
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3.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
I Figur 14 presenteras vilken typ av vegetation som de troligtvis eller möjligtvis blixtantända brandom-
rådena domineras av. För att få bedömning “Tall” krävs att tallskog antingen täcker minst 50 % av ytan
eller att den dominerande vegetationstypen är tall och att alla eventuella övriga vegetationstyper inte
överstiger 5 %. Om det finns andra vegetationstyper som överstiger 5 % ges bedömningen “Barr” om
den sekundära vegetationstypen är gran, och “Bland” om någon av de övriga vegetationstyperna består
av lövträd. Alla skogstyper har även klassningen “minoritet” eller “majoritet”, där “minoritet” innebär
att den angivna skogstypen inte överstiger 50 % av brandområdets yta och “majoritet” innebär att den
angivna skogstypen överstiger 50 % av brandområdets yta. Lövskog presenteras endast som minoritet
eftersom ingen lövskog med klassning “majoritet” brann sommaren 2018. Områden som benämns “Öppen
majoritet” innebär öppen yta utan skogsvegetation i de tre procentuellt största vegetationsgrupperna.

Figur 14: Skogstyp i de brandområden som troligtvis och möjligtvis startades av blixt sommaren 2018.

I Figur 15 presenteras den geografiska utbredningen av de olika blixtantända skogstyperna som brann
sommaren 2018. Områden som är markerade med “Potentiellt efter brand” består till minst 50 % av
“tillfälligt ej skog”. Då marktäckedata har skapats över en period som sträcker över sommaren 2018 kan
en del av marktäckedatat ha skapats efter att det brunnit. Områden med svart ring visar att skogstypen
som klassificerar brandområdet står för minst 50 % av marktäckningen.
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Figur 15: Karta över de primära skogstyperna vid potentiella blixtantända brandområdena i Sverige
2018.
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4 Analys och diskussion

4.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

Analysen för denna studie visar att blixtnedslag var en potentiell brandorsak till 27,81 % av bränderna
i snäv bedömning och 33,43 % i bred bedömning. Jämfört med medelvärdet av antalet blixtantända
skogsbränder åren 1944-1975 som Granström (1993) presenterade som 8 %, ligger denna studies resultat
betydligt högre. Ou (2017) presenterade ett motsvarande medelvärde gällande åren 1998-2014 som låg
på 7 %. Att resultat från denna studie sticker ut i jämförelse med dessa värden beror på att denna
studie endast behandlar åsksäsongen under ett år medan de andra resultaten behandlar hela år under
längre tidsperioder. De olika studierna är inte direkt jämförbara eftersom de behandlar både olika långa
tidsperioder samt olika delar av året, de är dock ett bra komplement till varandra då en känsla ges för
hur ett extremvärde kan se ut och vilket medelvärde som kan förväntas över längre perioder. Från de
resultat som Ou (ibid.) presenterar går det att utläsa att år 2014 var ett toppår då andelen blixtantända
bränder under hela året uppgick till 18 %, vilket kunde räknas ut från resultatet. Då sommaren 2018 var
både varmare och torrare än 2014 (SMHI, 2018b) får resultatet från denna studie antas rimligt i och med
att endast sommaren togs i beaktning. Jämfört med Kanada, vars skogsbränder antändes av blixtnedslag
i 45 % av fallen (Government of Canada, 2018), är andelen blixtantända bränder i Sverige sommaren
2018 lägre. I USA, som generellt sett har ett torrare och varmare klimat än Sverige, är medelvärdet för
blixtantända skogsbränder 36 % åren 1970-2000 (Malamud, Millington & Perry, 2005).

Från Figur 9 och Figur 10 kan skillnaden mellan andelen troligt eller möjligt blixtantända bränder
för de två buffertzonerna avläsas till 5,62 procentenheter. Detta motsvarar ett tillskott på 19 brandom-
råden till den bredare bedömningen där majoriteten av dessa bröt ut under vecka 28 och 29 (Figur 12
och Figur 13). Skillnaden mellan resultatet för de olika bedömningarna visar på att avståndsgränsen
är avgörande för resultatet. Det kan därför vara lämpligt att använda den breda bedömningen för att
säkerställa att alla de bränder som kan ha orsakats av blixtnedslag inkluderas i den kategorin. Däremot
skulle inkluderingen av dessa bränder kunna bidra till större osäkerhet i resultatet. Det är mindre säkert
att de 19 ytterligare bränderna har startats till följd av blixtnedslag än de andra bränderna inom den
snäva buffertzonen eftersom blixtbufferten är större än vad medianfelet för blixtlokaliseringssystemets
positionsangivelse borde vara, samt att felangivelsen i brandrapporteringarna är mycket svårbedömd.
Mer information om felmarginalerna i brandrapporteringarna skulle behövas för att med säkerhet kunna
anpassa en buffertzon av rätt storlek.

För cirka 20 % av brandområdena, för både snäv och bred bedömning, har räddningstjänsten en an-
nan brandorsak än vad som framkommit i denna studie (Figur 9 och Figur 10). Att bedömningen från
denna studie och räddningstjänstens bedömning skiljer sig åt kan bero på att “Inte blixt” även refererar
till de brandpunkter som räddningstjänsten inte har kunnat bedöma antändningskällan till, vilket fram-
förallt leder till relativt stora avvikelser i de fall denna studie konstaterat “Troligtvis blixt”. Dessutom
har denna studie undersökt blixtdata från SMHI, vilket inte räddningstjänsten har gjort och detta kan
då förklara en del av de brandområden då studien visat på “Inte blixt” men räddningstjänsten angett
“Blixt”. En osäkerhet i denna studie är att blixtlokaliseringssystemet ska registrera minst 90 % av alla
blixtar som slår ner, vilket betyder att uppemot 10 % kan gå förlorade. Detta, i kombination med even-
tuella tekniska problem, skulle också kunna vara en bidragande orsak till att det finns en mängd bränder
som räddningstjänsten har angett som blixtantända medan våra resultat tyder på att de hade en annan
antändningskälla. En osäkerhet i räddningstjänstens bedömning är att den har utförts av ungefär 4000
olika personer, vilket ger en inkonsekvent bedömning.

I och med osäkerheten i tidsbestämningen av bränderna (tiden från det att branden startade till in-
rapportering) och positionsangivelsen kan denna studie ha uteslutit tänkbara blixtar som kunde ha
startat bränderna samt innefattat blixtar som inte håller tidsramen för hur långt tid det kan gå för en
blixt att starta en brand. Detta är ytterligare en möjlig osäkerhet i resultatet.

I Figur 11 kan det ses att de blixtantända bränderna var relativt jämnt fördelade över Sverige. Ma-
joriteten av de brandområden vars brandorsak inte har kunnat bedömas ligger i Norrland. Detta kan
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bero på att det är lägre befolkningstäthet högre upp i Norrland, vilket medför att det kan dröja innan
en brand upptäcks och rapporteras in. Kartan visar även att det är många små bränder i södra Sverige
som inte är orsakade av blixt samt att de största bränderna brutit ut i mitten av Sverige där flertalet
är orsakade av blixt enligt både denna studies analys och räddningstjänstens bedömning (se Bilaga 1 i
avsnitt 9). Det finns dock en stor avvikande brand i detta område där räddningstjänsten har bedömt
antändningskällan som blixt medan denna studie visar att det inte kan ha varit blixt som orsakade bran-
den, se Bilaga 2 i avsnitt 9. Det är dock möjligt att branden startats av en blixt som inte fångats upp
av SMHI:s blixtlokaliseringssystem.

Den totala yta för brandområdena med blixtnedslag som möjlig eller trolig antändningskälla omfat-
tade ca 15600 ha, vilket motsvarade 68 % av ytan för alla studerade brandområden. Detta kan jämföras
med andelen potentiellt blixtantända brandområden som var 28 %, vilket innebär att varje potentiellt
blixtantänd brand är större än de som bedömts vara antropogena. Att de största brandområdena som låg
i Ljusdal på 9000 ha hade blixtantändning som trolig antändningskälla bidrar givetvis starkt till detta
fenomen. En ytterligare bidragande faktor är att de blixtantända bränderna kan uppstå i för människan
otillgängliga områden, vilket försvårar att bränderna upptäcks och släcks. Medan de antropogent antända
brandområden uppstår där människan befinner sig och kan med större sannolikhet upptäckas tidigare.

4.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

I Figur 12 och Figur 13 kan det ses att en klar majoritet av de blixtantända bränderna under som-
maren var koncentrerade till veckorna 28-29. Detta går att relatera till Figur 3 som visar blixtnedslag
veckovis under sommaren där det framgår att det sker en markant ökning av markblixtar under vecka
28. Trenden med många markblixtar håller i sig ända fram till vecka 32, vilket skiljer sig i jämförelse
med antalet blixtantända bränder som istället visar en avtagande trend under dessa veckor. Detta skulle
kunna förklaras med hjälp av Bilaga 3 i avsnitt 9 som innehåller Figur 18 och Figur 19. Dessa figurer
visar hur väderförhållandena såg ut under vecka 28, där det ses att det var många åskoväder med lite
nederbörd. Detta kan jämföras med Figur 20 och Figur 21 som visar väderförhållandena vecka 30 där
det visas att det var betydligt mer nederbörd vid åskovädren, vilket kan ha varit en anledning till att
antalet blixtantända bränder avtog trots att blixtnedslagen ökade.

De veckor då blixtantända bränder har konstaterats, vecka 22-23 samt 28-32, är veckor som var be-
tydligt varmare än normala år och som följts av tidigare torra perioder (SMHI, 2018c; SMHI, 2018f;
SMHI, 2018g). Från andra veckan i juni och framåt månadsskiftet höll temperaturen mer normala nivåer
samt förekommande regnskurar och då ses färre blixtantända bränder (SMHI, 2018d). Intressant är att
vecka 23 hade fyra blixtantända bränder när det endast slog ned 142 blixtar under veckan medan vecka
24 endast hade en konstaterad blixtantänd brand trots att det slog ned 3148 blixtar. Detta skulle kunna
förklaras med att det under vecka 24 var något svalare än tidigare veckor och att det även kom en del
nederbörd med de åskoväder som drog in över landet (SMHI, 2018a; SMHI, 2018e). Dessa observationer
skulle kunna tyda på att höga temperaturer och lite nederbörd bidrar till en ökad risk för blixtantändning,
vilket i sin tur skulle kunna innebära att framförallt torra åskoväder bidrar starkt till denna förhöjda risk.

Det finns osäkerheter i denna analys då blixtbuffertzonen satts till 1 km. Detta gjordes då felet i lo-
kaliseringssystemet var angivet så att medianfelet skulle vara mindre än 500 m. Blixtbuffertzonen kan
då ha uteslutit eventuella blixtar som kan ha varit möjliga antändningskällor.

4.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
I Figur 14 presenteras vilken skogstypsklassifikation som har givits de potentiellt blixtantända brandom-
rådena. Andelen brandområden som klassificerats som barrskogstyp var 76,60 % varav tall stod för 54,26
%, vilket stämmer överens med att tall brinner oftare än gran (Åby Hedenius, 2016). En anledning till
att tall förekommer i större utsträckning än gran eller blandade barrskogar vid brandområdena skulle
kunna bero på att granen oftast växer vid våtare marker och har en högre kompakthet än tallen (ibid.).
Brandområden som klassas som lövskog stod enbart för 6,38 %. En förklaring skulle kunna vara att
lövträdens blad har en högre fukthalt än barr (Granström et al., 2017). Det skulle även kunna spegla på
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hur förekomsten av skogstyper och vegetation ser ut över Sverige och hur det lokala väderförhållandet
bidrog till brandförutsättningarna i vegetationen. Produktiva skogsmarker domineras av ensidiga tall-
skogar blandat med avverkade områden som håller fukt sämre än skogar med andra skogstyper.

Denna vegetationsanalys har enbart tagit hänsyn till vilken skogstyp som framförallt gick att hitta i
brandområdet. Anledningen till detta var att marktäckedata inte urskilde olika typer av undervegeta-
tion. I analysen eftersträvades det att hitta en skogstypsklassificering som kunde beskriva området i
helhet, men om brandområdet till stor del dominerades av öppen yta nöjdes det med att hitta en skogs-
typ som enbart täckte ytan i minoritet. Detta skulle kunna leda till att områden som brunnit av en viss
skogstyp och lämnat kvar en annan skogstyp får en klassificering som inte representerar brandområdets
karaktär.

I och med att denna analys inte har en exakt positionering där branden startade kan studien inte heller
svara på frågeställningen i vilken vegetation som branden startade. Istället gjordes en beskrivning av
området i helhet och därifrån kunde en fingervisning fås på vilken vegetation som var närvarande när
branden startade.

5 Slutsats
Andelen potentiellt blixtantända skogsbränder sommaren 2018 uppgick till 27,81 % med snäv bedömning
och 33,43 % med bred bedömning. Denna analys motsade bedömd antändningskälla från räddningstjäns-
tens brandrapporteringen för cirka 20 % av brandområdena. De brandområden som med snäv bedömning
bedömts som potentiellt blixtantända stod för 68 % av alla studerade brandområdenas totala yta. För-
delningen av blixtantända bränder visar på att majoriteten av dessa skedde under vecka 28 och 29 med
en övervägande del i vecka 28. Detta beror troligen på en kombination av många åskväder med lite
nederbörd och varmt väder under dessa veckor. Den skogstyp som flest brandområden med blixt som
antändningskälla klassificerades som var barrskog (76,60 %) och mer specifikt tallskog (54,26 %).

6 Framtida studier
För att kunna dra slutsatser om huruvida sommaren 2018 var unik gällande andelen blixtantända bränder
skulle fler somrar behöva undersökas då de tidigare studier som har gjorts har omfattat hela året. Det
skulle även vara intressant att undersöka om blixtars olika egenskaper kan påverka sannolikheten för att
en blixt antänder en brand. Till exempel hur långvarig strömpulsen för varje enskild blixt är. Ytterligare
skulle analys av temperatur och nederbörd i större utsträckning behövas, till exempel dygnsvariationer
under den drabbade perioden, för att kunna dra tydligare slutsatser om orsakerna till sommarens bränder.
Gällande vegetationsanalysen skulle den exakta startpunkten för branden behövas för att kunna se i vilken
vegetation en blixt kunde starta en brand.
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9 Bilagor

Bilaga 1: Ljusdal

Figur 16
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Bilaga 2: Lillåsen-Fågelsjö

Figur 17
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Bilaga 3: Nederbörd och Blixturladdningar
14 juli 2018

Figur 18: Dygnsnederbörd i millimeter,
den 14 juli 2018 av SMHI (CC0)

Figur 19: Blixturladdningar den 14 juli
2018 av SMHI (CC0)
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29 juli 2018

Figur 20: Dygnsnederbörd i millimeter,
den 29 juli 2018 av SMHI (CC0)

Figur 21: Blixturladdningar den 29 juli
2018 av SMHI (CC0)
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Projektplan  
Analys av antändning av skogsbränder via blixtnedslag 
 
Projektgruppen 
Matilda Ahlström  
Arvid Backlund  
Malin Bergstrand  
Elin Flodin  
Christian Lundström 
Fredrik Wigertz  
Therese Ölwing 
 
Handledare 
Johanna Mård 
 
Uppdragsgivare  
MSB, via Susanne Ingvander 
 
Bakgrund 
Sommaren 2018 rasade ett stort antal bränder i Sverige. Osäkerhet kring vad som startade 
bränderna finns och andra studier kring skogsbränder visar på att blixtnedslag står för en 
betydande del av de bakomliggande orsakerna. Därför vill vi i denna rapport analysera i 
vilken utsträckning blixtnedslag var antändningskällan för skogsbränderna 2018.  
 
 
Syfte 
Identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av 
data från sommaren 2018.  
 
Mål  
Ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta MSBs framtida 
arbete med skogsbrandsförebyggande åtgärder. 
 
Frågeställningar 
- Vilka av skogsbränderna sommaren 2018 hade blixtnedslag som trolig antändningskälla? 
- I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018? 
- Ökar risken för brandantändning vid blixtnedslag under sommarens gång? 



 
 
Avgränsningar 
- Tidsmässig avgränsning utefter den tillgängliga datan (april-september 2018) 
- Sveriges gränser 
 
Tidsplan 

 
Tidsplan i sin helhet: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ak6JO84j3na0gpu4O8z3dyg1iV2JUWmR0h5t38fk
bY/edit?usp=sharing  
 
Milstolpar 
M1 Projektplan färdigställd och redovisad 8/4 
M2 Litteraturstudie färdigställd 24/4 
M3 Halvtidspresentation färdigställd och redovisad 29/4 
M4 Mini-litteraturstudie färdigställd 3/5 
M5 Data färdiganalyserad 8/5 
M6 Första versionen av slutrapporten inlämnad 15/5 
M7 Preliminär slutrapport inlämnad 21/5 
M8 Slutpresenation och opponering klar 29/5 
M9 Korrigerad preliminär slutrapport inlämnad 3/6 
M10 Reflektionsdokument inlämnat 4/6 
M11 Populärvetenskaplig sammanfattning inlämnad 5/6 
M12 Abstract inlämnad 5/6 

Metod 
Genomföra en litteraturstudie för att få information till rapportdelarna bakgrund, teori och 
avgränsningar. Litteraturstudien ger oss även inblick i kunskapsläget för att veta till vilka 
kunskapsluckor denna rapport kan bidra till att fylla.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ak6JO84j3na0gpu4O8z3dyg1iV2JUWmR0h5t38fkbY/edit?usp=sharing
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GIS-analys av blixtnedslag och vegetation i brandområdena genom överlagring av data från 
nationella marktäckedatan, SMHI:s blixtdata samt MSB:s data över brändernas startpunkt. 
 

● Analys 1: Blixt- och brandområden 
○ Data-avgränsningar 

■ Blixt och branddatum för april-sept plockas ut. 
■ Bränder med säker antropogen brandorsak plockas bort. 
■ Tidsintervallbestämma blixtnedslag, antal dagar innan inrapportering. 
■ Starttid för bränder. 

○ Buffertzonsavgränsning i GIS 
■ Skapa buffertzoner kring bränder där osäkerheter i blixtdatan beaktas.  
■ Rumslig korrelation mellan blixtnedslag och buffertzon. 
■ Endast de blixtar som uppfyller givet tidsintervall undersöks. 

○ Sannolikhetsbedömning 
■ Värdesätta potentiella blixtar med poängsystem efter hur troliga de är 

att antända en brand. (storlek, laddning, avstånd) 
■ Antal blixtar i buffertområde granskas 
■ Tidsaspekten mellan blixtnedslag och skogsbrand analyseras 

● Analys 2: Vegetation  
■ Undersöka trender i undervegetationen mellan undersökta bränder. 

 
  
Litteraturstudiens delar 
- Koppling mellan blixtar och skogsbränder! 
- Vegetation/undervegetation: vilka vegetationstyper brinner bäst?  
- Vad har Sverige för vegetationstyper?  
- Hur fungerar blixtar? 
- Statistik på vad som startar bränder 
- Klimatförändringar, varmare väder → mer blixtar? 
- Lite historia svenska skogsbränder - trender 
- Sommaren 2018 (väder, bränder) 
- Hur länge glöder det i marken? 
- MSB:s kunskapsbank och insatser 2018 
 
Planerad rapportdisposition 
Sammanfattning 
1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.2 Syfte 
1.3 Mål  
1.4 Frågeställning 
1.5 Avgränsningar 
2 Teori 



3 Metod 
4 Resultat 
5 Analys 
6 Diskussion 
7 Slutsats 
8 Tackord 
9 Referenser 
Appendix 
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Protokoll för första mötet inom gruppen.  



Tid: 2/4-19 
Plats: Geocaféet 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 
Först hölls en presentationsrunda där vi även kollade vilka tider folk behövde vara borta. 
 
2) Lägesrapport 
 

Personliga visioner med arbetet: 

Fredrik: Användbar för dem. Ett dokument som visar alla bränder som startas av blixtar. 

Kartläggning. Statistik, viktigt verktyg. Lägga ner extra energi. Hur blixtar fungerar. Vad 

kommer hända nästa sommar?  

Arvid: Inte alla bränder som startas direkt så problem att veta vad som hänt annars där. 

Måste avgränsa. Vision göra en kartläggning över att det är ett problem vid extrem torka, 

kunna göra att man ska höja beredskap. Underlag för bättre förberedelser. Badtunna! Mål 

att det ska gå så bra att vi inte behöver sitta mer än 9-15.  

Therese: får data för var blixten slagit ner eller åskoväder. Vet inte riktigt vilken väg det 

kommer ta. Se om det är vanligare med markantändning eller kronbrand (barrträd farliga). 

Blixten slår ned i trädet, hur startar det? I stammen eller marken. Tidsaspekten från det att 

blixten slår ner till att det börjar brinna. Fler eller färre skogsbränder i framtiden?  

Christian: hur stor är risken att det börjar brinna efter åskoväder? 

Malin: Vegetation. Meteorologi spännande! Att vi ska bli en bra grupp!  

Matilda: Lära sig mer hur det går till med blixtar, tar eld. 

Elin: Hur ofta börjar det brinna med tanke på när blixten slår ned? Vegetation och 

antändning. Global uppvärmning koppling till bränder. Kolla på antropogen påverkan, 

jämföra. 

 

Vad vill vi veta mer om? 

Mark - antändning på olika sorts underlag 

Blixtar - ökar risken för åskväder vid långvarigt högtryck? 

Klimat och väder i framtiden  

Statistik 

GIS 

Vad var det som hände förra sommaren, faktorer bakom bränderna 

Vattenbalans 

 

Vad är det vi ska göra under kandidaten? 

TILLSAMMANS 



Projektplan 

Litteraturstudie 

Tvärgruppsseminarie (2 pers presenterar) 

Mini-litteraturstudie om populärvetenskaplig sammanfattning 

Slutrapport 

Totalrapport 

 

INDIVIDUELLT 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Abstract 

Veckoutvärdering (varje vecka) 

 

Verktygslåda 

Fredrik kan GIS 

Vi kan lite lagom med statistik och har en sanstatbok 

 

Vad vi vill få ut av båda mötena 

● Avvägning mellan stora bränder/alla? Dvs även småbränder eller enbart de stora 

bränderna i Norrland.  

● Kommer vi få data över blixtnedslag eller åskoväder? 

● Få GIS-licens. 

● Få recap hur GIS funderar - planera dag, tillsammans med andra gruppen? 

● Kartläggning av hur förra sommaren såg ut eller ska vi göra ett mer övergripande 

bakgrundsarbete, vad är det ni faktiskt vill ha ut? 

● Hur noga vill ni att vi ska vara med projektplanen? 

 

Den övergripande tidsplanen bestämdes. 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

Riktlinjer gällande projektgruppens arbete: 

- Ta ordentliga luncher ca 11:45-13:00 

- Ta raster! Minst en på förmiddag och en på eftermiddag 

- Denna vecka: jobba 8-17 utom fredag då 8-15 

- Alltid möte måndag morgon, eventuellt ett till som bestäms senare 

- Akademisk kvart avses om inget annat är specificerat  

- Om problem uppstår i gruppen, går alla med på att säga till om det inom 24 timmar 

annars släpp det 

- Latex används för rapporten 

- Ha en Må-runda varje möte för att kolla av hur folk mår för dagen 

 
4)   Till nästa gång 



- Förstudie till litt.stud.: Strukturera litt.stud. i sju delar, alla tar en del var? Tanken är 

att litt.stud. ska kunna fungera som teoridel. 

- Göra tidsplan som kan presenteras på projektplansredovisningen (mån 8 april). Den 

kan dock komma att uppdateras under projektets gång. 

- Definiera projektledare. 

 
Vid protokollet Justeras 
Elin Flodin Matilda Ahlstöm 
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 Författare 
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Protokoll för första mötet med handledare Johanna Mård. 

 

Dagordning:  

1. Vi började med inledande presentation av oss och vad vi har hunnit göra. 

2. Vi presenterar våra initiala mål, syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

3. Vi tar upp frågor från föregående möte (W-19-76 / P-2) 

4. Fler frågor som dök upp under mötet och plan för framtida möten.  

5. Sammanfattning av uppgifter i framtiden  

6. Tills nästa gång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tid: 3/4-19, kl 09:00 

Plats: Geocaféet 

 

Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 

personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  

Johanna Mård  

 

1.Inledande presentation: 

● Mötet inleddes med presentation av oss själva och genomgång av föregående dag 

och möte. 

● Johanna nämner det som ska ske närmast. Vilket är presentation av projektplan på 

måndag för Cecilia och litteraturstudier 

● Arvid tänker att avgränsningar kommer att formas utifrån litteraturstudien. 

 

2. Presenterar våra initiala mål, syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

● Syfte: Identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder 

med hjälp av data från sommaren 2018.  

● Mål: Ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta för 

MSB i framtida arbete när det kommer till skogsbränder. 

● Frågeställning 

● Vilka skogsbränder (2018 eller fler år) har blixten som trolig 

antändningskälla? 

● Under vilka omständigheter (väder, vatten, mark/terräng, typ av blixt?) 

kunde blixten starta en brand? 

● Hur hög blir risken för brand när ett åskoväder drar in under en torr sommar? 

● Hur stor andel av bränderna orsakades av blixt och hur stor andel av 

antropogen orsak? 

● Studera trender - dvs jämförelsestudier? Att jämföra 2018 och 2014 med 

andra somrar, för att ta fram risken för antändning skillnad mellan torr och 

“blöt” sommar. 

● Startades fler bränder förra året av blixtar än tidigare pga torkan? 

Johannas kommentar: Behöver lyfta frågorna med Susanne.  Data som finns tillgänglig är: 

● Skogsbrandsområden från skogsstyrelsen för 50-tal bränder maj - augusti 2018. Vi 

kommer att få åtkomst till den. VIKTIGT, FÅR EJ SPRIDAS. 

● Blixtdata  

● Marktäckedata 

 



 

Fler frågeställningar från Johanna: Studera hur bränderna ökade under samma sommar, 

med värme och omständigheter. Startades fler bränder i augusti än i maj osv?  

Vi ska studera bränder som startades av blixt och om det finns specifik vegetation som är 

mer lättantändlig? Ta upp allt detta med Susanne.  

 

Elin ställer frågan om vi ska avgränsa oss till de större bränderna?  

Johanna svarar att under 2018 fanns ett 50-tal bränder vilket kommer att vara hanterbart 

att studera. Det är antändningen som är mest intressant för oss, annat kan påverka 

storleken på branden.  

 

Elin frågar om tidsramen för studien och om vi behöver kolla 2014. 

Johanna tror att det endast är 2018 som det finns data för och som vi förväntas att studera.  

Så tidsavgränsning blir det vi har data för, möjligen Maj - September 2018?  

 

3. Frågor från föregående möte (W-19-76 / P-1) 

GIS 

Få GIS-licens, behövs det?  

Få recap hur GIS fungerar - planera dag, tillsammans med andra gruppen? 

GIS-licens kollas upp.  

 

Omfattning av GIS-arbete: Börja kolla på antändning, sedan vegetation, sedan kanske kolla 

efter mönster (mer komplex - fler parametrar). Dvs börja lätt lägg på efterhand som det kan 

visa sig intressant. 

 

GIS crash course: Tänk på att data kommer i  olika lager, olika format 

(punktdata/polygoner), läs in lager med samma projektion, var har vi våra brandområden 

och var har vi våra blixtnedslag - studera i tid.  

 

Möjligt med genomgångstillfälle? - Johanna bortrest vecka 15. Men det finns 1 miljard 

tutorials, folk har haft våra problem. Sök direkt i GIS. Samt så kommer GIS kommer senare i 

projektet, just nu litteraturstudier.  

 

Data har Johanna redan nu och inloggning osv osv. Behöver inte vänta.  

 

Uppgiften 

Avvägning mellan stora bränder/alla. 

Kommer vi få data över blixtnedslag eller åskoväder? 

När får vi data? 

 



 

Kartläggning av hur förra sommaren såg ut eller ska vi göra ett mer övergripande 

bakgrundsarbete, vad är det ni faktiskt vill ha ut? 

Måste vi ha med 2014? 

Dessa frågor togs ej upp på mötet utan ska istället ställas till Susanne på mötet 04/04.  

 

Projektplan mm 

Hur noga vill ni att vi ska vara med projektplanen (tidsplanen)? 

Upplägg på projektplan 

Våra frågeställningar - hur ser de ut? 

Ärendelogg - dela med henne? 

Vi visar våran plan (tid.excl) för Johanna - Skrattar åt Allmänt arbete. 

 

Arvid ställer frågan om det är snyggare med färdiggjort GANT-schema? Vi kommer fram till 

att det är mer flexibelt och billigare med Excel.  

 

Johanna rekommenderar att vi ansätter en projektledare för att ha översikt till 

administrativa uppgifter och kontakt utåt.  Vi ska tänka på det!  

 

Vi ställer frågan om vi ska uppdatera ärendeloggsversioner på studentportalen eller enbart 

dela dokumentet (google vise). Johanna svarar att vi ska höra med Cecilia. 

 

Övrigt 

Får vi åka på studiebesök?  

Boka in nästa möte? 

Johanna  har ingen tid för studiebesök men kan kanske kolla med Sussi -fjällanalysexpert, 

(Skogsforsk i Uppsala)? Men hon har galet mycket. 

 

Hur ska vi ha möte? Max 1 gång i veckan? Men ej nästa vecka (v.15). Kanske Veckan 

efter(16) men är omtentavecka/påskvecka . Johanna är osäker på att hon är här - men vi 

kanske kan få till ett Skypemöte i sådana fall.  

 

4. Fortsättningsvis - fler frågor 

Johanna frågar hur vi ska gå tillväga med  litteraturstudier? Elin svarar att vi ska börja reka 

och hitta delområden men konstaterar att vi inte har allt för mycket tid pga projektplan och 

lediga dagar. 

 

Johanna tycker att det som är mest intressant är MSB-rapporter, uppdrag för regeringen. 

Att kolla på forskningslitteraturen svenska och utomlands. Vad är kunskapsläget, hur mycket 

 



 

vet man idag? Koppling mellan blixtnedslag, bränder, vegetation. Även förstå kopplingen 

och varför det är relevant. Processer, konsekvenser osv. Samt, vad vet vi inte?  

 

Tips från Johanna: Gå in via biblioteket, databas, W-webb of science - söka på nyckelord, 

(wildfire), avgränsa: Hur många är skrivna i Sverige osv? Kolla senaste publicerade och hur 

många citationer.  

 

Johanna: Rapporter kanske inte finns på MSB men hör med kontaktperson. Fast märk att 

hon är på semester. Bombardera inte allt för mycket!  

 

Vi ställer frågan? Vilka delar ska vara med i rapporten?  

Johanna undrar om infon finns i något dokument? Vi tror inte det. Enbart tider.  

Vi ska presentera projektplan 15:15 Måndag 08/04.   Vi får helt enkelt ta inspiration från 

föreläsning och själva komma fram till rätt svar.  

 

Mer från Johanna: 

● Vegetation är det som är intressant inte jord vilket visas i marktäckesdata.  

● Generellt: Lövskog, våtmark bra/mindre dåligt. Barrskog, lav dåligt. 

● Kolla Youtube för GIS-tips.  

 

Möte imorgon 04/04 15:30: Träffas lite tidigare, rum luftrum, akvariet? 

Johanna mailar länkar?  

 

5.   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Johanna mailar länkar för åtkomst till data.  

Johanna kollar upp om GIS-licenser åt oss.  

Möte 04/04 15:30 med handledare och beställare.  

Möte vecka 16 - möjligen Skypemöte om fysiskt möte ej går.  

Vi funderar vidare på projektledarroll.  

Vi ska presentera projektplan 15:15, måndagen 08/04. 

Vi ska ta upp frågeställningarna som finns i detta protokoll för Susanne.  

 

 

 

6.   Till nästa gång 

Möte 04/04 15:30 med handledare och beställare.  

 



 

● Första möte: Gå igenom vad beställare vill och diskutera frågeställningar som vi har.  

 

Möte vecka 16: Gå igenom vad vi har gjort under tiden som gått.  

 

Vid protokollet Justeras 

Fredrik Wigertz Christian Lundström 
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Protokoll för första mötet med uppdragsgivare Susanne Ingvander. 

 

Dagordning: 

1. Presentation av Susanne 
2. Elin presenterar vår tolkning av projektet 
3. Ämnet styrs över till data och vi tar upp våra frågor om data som vi kan tillgå 
4. Arvid frågar om underlaget 
5. Avlsutande del med Susanne 
6. Johanna ger lite tips för fortsatt arbete 
7. Vi berättar för Johanna om vad som händer vecka 15 
8. Nästa handledarmöte 

 
  



 
Tid: 4/4-19, kl 15:30 
Plats: Akvariet, Geocentrum 
 

Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 

personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  

Johanna Mård Susanne Ingvander  

 
1)   Presentation av Susanne 
Johanna presenterar oss som grupp och vi oss själva. Johanna ger ordet till Elin. 
 
2) Elin presenterar vår tolkning av projektet 
Elin berättar om vårt syfte. Därefter klargör hon det mål vi fastställt. Hon presenterar 

frågeställningarna. Susanne säger att vi ska vara noggranna så att vår grupp inte går för 
mycket in i den andra gruppens arbete med avseende på vegetation.  
 

3)   Ämnet styrs över till data och vi tar upp våra frågor om data som vi kan tillgå 
Susanne tipsar om att vi kan mejla till statistik@msb.se och begära ut statistik för 

händelserapporter. De rapporterar mycket info om bränder och vi kommer få det 
senaste datasetet då. Vid begäran ska man önska data från bränder i mark och 
vegetation. Man kan ange vilka månader som man vill ha data för. SOS Alarm kan även 
ha intressant statistik. 

Elin frågar om tidsaspekten för datan. Susanne tydliggör att bland annat skogsstyrelsen har 
tagit rapporter från vart branden varit och gjort ytdata för bränderna. Vi pratar främst 
om punktdata och polygoner. Variationer mellan rapporterade bränder och brandytor 
finns mellan MSB:s och Skogsstyrelsens system. Alla rapporterade bränder finns som 
koordinater. Vi får mejla SMHI om mer data, då ska vi be om koordinat-tid.  

Susanne säger att om det tar tid för att få ut data av MSB så kan hon mejla ett utkast (från 
september) istället så vi har något att jobba med. Alla bränder var dock då långt ifrån 
inrapporterade och datasetet är därför inte helt aktuellt. 

 
Susanne vill att vi tittar på när åskoväder har dragit förbi och när vi haft en brand, de vill ha 

lite siffror på det då de själva inte har tid att titta på det. 
 
4)   Arvid frågar om underlaget 
Arvid frågar vad underlaget kommer att användas till. Susanne svarar att de vet att det finns 

samband men att det inte finns siffror. Om det kommer ett stort åskoväder kan man 
rekommendera räddningstjänst att prioritera brandflyg, hålla koll samt åka och titta till. 
När ett åskoväder drar förbi kan en brand uppstå två dagar senare då räddningstjänsten 
inte längre har koll, men man måste ändå ha bevakning då en risk för brand fortfarande 
föreligger. Susanne kommer dela det här med räddningstjänst enheten och personen 
som är ansvarig för den. Vi kan få presentera för dem. 

 
5)   Avlsutande del med Susanne 
Arvid frågar hur vi ska kontakta Susanne i fortsättningen och hon svarar att mejl är bäst. Vi 

ska skicka projektplanen till henne. Hon tittar på den på måndag och någon gång efter 
det så hörs vi igen. Hon kommer även på slutpresentationen. 

 



6)   Johanna ger lite tips för fortsatt arbete 
Vi ska mejla om statistik, vi har fått branddata för hela året. Vi ska begära ut bränder under 

hela 2018. Vi ska även begära ut data som handlar om mark och vegetation, så att vi inte 
får med bostadsbränder. 

Ang. data från SMHI så är det bra om man mejlar flera personer samtidigt, fast i separata 
mejl. Vi vill ha rumslig data som koordinat för blixtnedslag (i marken) och tidpunkten för 
dem för hela året. Vi frågar dem om de har datan i GIS-format, annars löser vi det. 

Lightning maps är en bra hemsida som visar blixtnedslag i realtid. Visar även hur ljudvågen 
sprider sig. SMHI:s radar och blixtkarta uppdateras endast var 15:e minut. Det är oklart 
om någon av dessa sparar sin data så att vi kan få från i somras. 

 
7)   Vi berättar för Johanna om vad som händer vecka 15 
Vi visar tidsplanen. Därefter visar vi kort planen för litteraturstudien, där hon påpekar att vi 

inte får glömma att skriva om hur just blixtar och bränder just hänger ihop. Vi ska skicka 
projektplanen till henne. 

 
8)   Nästa handledarmöte 
Johanna kan vi fysiskt träffa nästa gång tisdag vecka 16. 
 
Vid protokollet Justeras 

Therese Ölwing Matilda Ahlström 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-19-76 / P-5 

Datum 
9/4-19 

Ersätter 
- 

 Författare 
Therese Ölwing 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 5 

 
Försenat måndags(tisdags)möte för vecka 15.  



Tid: 9/4-19 kl 9.40 
Plats: Stora stöten, Geocentrum 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz  
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

1) Ärendelogg i fas? 
2) G-rapport för projektplan? 
3) Vad vi gör nu och vad vi ska göra i veckan? 
4) Hur analysen ska göras rent metodiskt? 
5) Uppdatera frågeställningar 
6) Litt.stud. ansvariga för sammanställning 

a) När ska litt. stud. vara klar för sammanställning? 
 
1)   Ärendelogg 
Ärendeloggen är i fas. Om något konkret ska göras ska det kastas in av den som ska göra 

dem. Fredrik går igenom vad som finns där i just nu. 
 
2) G-rapport för projektplan 
Arvid ansvarar för att färdigställa. 

 
3)   Vad vi gör nu och vad vi ska göra i veckan 
Arvid: Hittar massa bra brandstatistik och antändningskälla, spridd med hänsyn till världsdel. 

Tagit fram rapporter hittills. Ska ta fram G-rapport nu, sedan fortsätta läsa rapporter. 
Malin: Läst rapporter, om blixtantända skogsbränder i Sverige och en om Finlands 

skogsbränder. Fortsätta läsa rapporter, går framåt. 
Matilda: Läser en rapport om vegetation. Går framåt. 
Fredrik: Undersöker MSB och skogsbranden 2018 och deras data. Håller på att få så mycket 

kännedom om aktuell data som möjligt.  
Christian: Läser rapporter, punktar ned viktiga saker. Håller på att leta upp fler rapporter. 
Therese: Läsa fler rapporter. 
 
Uppföljningsmöte på fredag 12/4-19 kl 11.45.  
 
4)   Hur analysen ska göras rent metodiskt 

● Analys 1 Blixtområden 
○ Tidsavgränsning 

■ Blixt och branddatum för april-sept plockas ut 
■ Bränder med säker antropogen brandorsak plockas bort 
■ Tidsintervallbestämma blixtnedslag 
■ Starttid för bränder 

○ Buffertzonsavgränsning 
■ Skapandet av buffertzon kring brand där osäkerheter i rumslig data tas 

i bejakan.  
■ Rumslig korrelation mellan blixt och buffertzon 



■  
○ Sannolikhetsbedömning 

■ Värdesätta potentilla blixtar med poängsystem efter hur troliga de är 
att antända en brand. (storlek, laddning, avstånd) 

■ Antal blixtar i buffertområde granskas 
■ Tidsaspekten mellan blixtnedslag och skogsbrand analyseras 

● Analys 2 Vegetation och vindriktning (görs om tid finns) 
 
Vi kan mejla Anders Granström och fråga vilka metoder han använt. 
 
5) Uppdatera frågeställningar 
Arvid tar bort fråga 3 från frågeställningarna och gör en uppdaterad A-rapport. 
 
6) Litt.stud. ansvariga för sammanställning 
Måndag annandag påsk midnatt är spikad för att alla ska vara klara med sina 2 sidor 

litteraturstudie. Skrivet på “uppsatsform”. 
Malin, Therese och Arvid är ansvariga för att sammanställa studien. Arvid ansvarar för att 

lämna in, och innan dess ska Therese ha kollat så att alla referenser är korrekta. 
 
 
Vid protokollet 
Therese Ölwing  
 
 
Justeras 
Malin Bergstrand 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-19-76 / P-6 

Datum 
12/4-19 

Ersätter 
- 

 Författare 
Christian Lundström 

Handledare 
Johanna Mård 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tid: 12/4-19 kl 11.55 
Plats: Stuffen, Geocentrum 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  
 
Dagordningen för projektgruppsmötet 

1. Må-runda 
2. Reflektionsdokument 
3. Litteraturstudie 
4. Planering av nästa möte tisdag 23/4 
5. Bokning av grupprum 25/4 

 

1) Må-runda 

Allmänt rätt bra välmående förutom en del sjukdomar och omtenta-p. 

2) Reflektionsdokument 

Påminnelse om reflektionsdokument att det ska vara skrivna och inskickade idag. 

3) Litteraturstudie 

Alla ska försöka få ihop minst 1.5 sida var på litteraturstudien, helst 2. En liten inledning av 
den sammanställande litteraturstudien. Egen referenslista på varje litteraturstudie. Använd 
Zotero så det blir lättare för de som ska sammanställa. Källa efter varje mening oavsett om det 
är samma källa så det blir tydligt.  

Fredrik sammanställer artiklar från MSB. Arvid hittar inte så mycket inom sitt ämne och har 
lagt till ett till område. När man är klar meddelar man på Facebook så folk kan gå in och läsa 
och korrigera. Eget ansvar att man är klar till måndag 22/4. 

4) Planering av nästa möte tisdag 23/4 

08.15 ses vi 23/4 i geocentrum och har ett möte för att planera och redovisa vad vi gjort och 
hur vi ligger till.  

5) Bokning av grupprum 25/4 

Therese bokar grupprum 2240 & 2241 på ITC 08.15-11.00. 

 

Vid protokollet 
Christian Lundström 
 
 
Justeras 
Fredrik Wigertz 
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Tid: 23/4-19 kl 8.15 
Plats: Gruwan, Geocentrum 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  
 
Meddelande 
Elin fixar innehållsförteckning och sidnumrering i Word när rapporten är helt klar (det går 
inte att få det rätt i drive). Eller Overleaf. 

 
Dagordningen för projektgruppsmötet 

1. Må-runda 
2. Litteraturstudien 
3. Referenser 
4. Möte med Johanna 
5. Rapporter, L & G 
6. Skrivprogram 
7. Veckans arbete 

 

1) Må-runda 

Alla mår bra och har haft en trevlig påsk (utom Matilda).  

 

2) Litteraturstudien 

Therese är inte helt klar med litteraturstudien men kan bli klar på förmiddagen så hon fixar 
det fram till lunch. Behöver formuleras om lite.  

Arvid är klar med sin del, om vi behöver fylla ut litteraturstudien kan han skriva omkring en 
halv sida till. Inte klar med referenslistan. 

Matilda är klar, är ganska nöjd. Lite oklarheter kring hur rapporten ska refereras. 

Elin är klar men behöver kolla över referenser. 

Christian är klar, kolla lite referenser. 

Fredrik har skrivit tre sidor, lite som en inledning till litteraturstudien. Hittat artiklar till 
vegetation och klimat om det behövs fyllas på.  

Malin har hittat lite statistik och lite om väder, dubbelkolla att det inte upprepats med andra. 
Har en och en halv sida, har referenser men som kan dubbelkollas. 

 

3) Referenser 

Therese tycker Zotero är lite krångligt, det blir inget flow i skrivandet så vi kanske ska hålla 
det valfritt hur man vill referera. Elin säger att vi troligtvis endast kommer ha referenser i 
litteraturstudien så vi kommer nog inte behöva referera mycket mer i rapporten så vi behöver 
bara fixa våra referenser vi har nu (utan Zotero). 

 



4) Möte med Johanna 

Möte på torsdag 25/4 14.00. Malin är protokollförare. Kolla av läget med Johanna, visa vår 
litteraturstudie, tidsplanen och vår dataanalys om vi har kommit någon vart. Kolla om vi har 
frågor på morgonen och visa vår utvecklade analysmetod.  

 

5) Rapporter, L & G 

Alla har gjort varsin L-rapport som vi sen sammanfogar till en G-rapport. L-rapporterna 
bestämmer vi är våra respektive texter med en framsida och sedan sammanfogar Malin, 
Therese, Matilda, Elin och Arvid litteraturstudien till en G-rapport. Vi hjälps åt och ser till att 
alla referenser blir klara.  

 

6) Skrivprogram 

Vi tar beslutet senare och skriver i drive för tillfället.  
 
 
7) Veckans arbete 
Planen för veckan är att göra klart litteraturstudien till imorgon (onsdag) och även försöka 
göra klart mini-litteraturstudien. Vi ska komma igång med GIS-analysen och börja solla ut 
irrelevant data. Hålla en loggbok över vilken data vi tar bort och motivera varför, vilka 
avgränsningar vi gör.  
 
Idag (tisdag) slutar vi 16.00, Elin behöver gå 14.00 på onsdag, Therese behöver 15.00 torsdag 
och fredag.  
 
Matilda är fikaansvarig, Christian vill inte ha havre, inga nötter (jordnötter och mandlar går 
bra), ingen banan. Hemma hos runda preliminärt tisdag 7/5.  
 
 
 
Vid protokollet  
Matilda Ahlström 
 
Justeras 
Elin Flodin 
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Tid: 25/4-19 kl 14:00 
Plats: Akvariet, Geocentrum 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing Christian Lundström  

Johanna Mård 
 

Dagordningen för mötet 

1. Visa vad vi gjort hittills 
2. Visa och checka analysmetod/avgränsningar samt frågor om GIS 
3. Tidplan 
4. Att göra 

 

1) Visa vad vi gjort hittills 

Vi berättar att litteraturstudien har gått bra. Fått ihop det till en rapport utan större problem. 
Johanna vill att i mailar henne nästa gång något stort ska in.  

Arvid går igenom hur analysen av datan går och vi får tips.  

 

2) Analysmetod och frågor om GIS 

Ta inte bort brand i mark utan träd. Johanna tänker att det kanske inte bara gäller träd, utan 
naturbränder som gräsbränder och lavrika marker. Eller dubbelkolla i alla fall med Susanne.  

Börja med skogsstyrelsens polygoner och kolla vilka av MSB:s punkter som ligger inom 
dessa för att få en tidpunkt för skogsstyrelsens brandpolygoner. Ta bort alla MSB-punkter 
som ligger utanför (inklusive buffert på ev 500 m). Kolla sedan om det finns blixtnedslag vid 
dessa tidpunkter inom området för att kunna utesluta blixt som brandorsak för vissa av 
bränderna. Färgsätt efter orsak enligt MSB och enligt oss (indelning: blixt, antropogen, 
blixt+antropogen, okänd). Ta inte bort alla blixtar under 5000 ampere eftersom det 
uppenbarligen finns sådana blixtar som har nått marken. 

När vi har fastställt blixtantända bränder är det intressant att kolla på vilken typ av vegetation 
som branden startade i.  

Följ de angivna felmarginalerna. Intressant att se snabbanalys av andelen antropogen kontra 
blixtnedslag. Johanna tycker detta är en huvudfråga.  

Nämn vilka avgränsningar vi har använt.  

GIS-fakta: Join by table om excel och gis är kopplat. I shapefilen finns id-nummer och 
aa-namn, skapa excel och sätt in datum, para detta ark med shapefilen med join tables. Para 
ihop med id för varje polygon. skapa tabell med brandområdet och lägg till datumet.  



Gå i första hand efter felmarginalen på blixtarna. MSB ska bara vara ett stöd för att få reda på 
tiden. Brandarea, buffert för blixtar, visuell inspektion.  

Avgränsa och kolla på bara blixtar en vecka innan varje brand. Om blixtdatan står i 
attributtabell → tänd endast de som finns inom tidsramen och kolla vilka som överlappar.  

 

3) Tidsplanen 

Ligger vi i fas? JA!!!! 

 

4) Att göra 

Skicka litteraturstudien till Johanna så att hon kan kommentera och ge återkoppling, skicka i 
Word. Visa GIS-data på måndag, 3 vån, efter halvtidsredovisningen. 

 

Vid protokollet  

Malin Bergstrand 

 

Justeras 

Elin Flodin 
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Dagordning 

1) Må-runda 
2) Genomgång av ärendeloggen och tidsplanen 
3) Rollfördelning 
4) Opponering av Johanna 

 
  



Tid: 16/5-19 kl 10:30 
Plats: Stuffen, Geocentrum 
 
Närvarande Matilda Ahlström Malin Bergstrand Fredrik Wigertz Elin Flodin 
personer: Arvid Backlund Therese Ölwing  
 

1) Må-runda 
Hemma hos runda igår! 
Arvid mår bra men är förbannad för att hans fotbollslag är dåliga. Therese mår bra. Christian 
har slängt blöt tvätt på sin fina parkett så alla andra är arga. Malin hann träna imorse! Fredrik, 
Elin och Matilda mår bra.  
 

2) Genomgång av ärendeloggen och tidsplanen 
Vi gick igenom ärendeloggen för att strukturera vad som ska göras idag och imorgon, samt 
uppdaterade tidsplanen så att vi spenderar vår tid mest effektivt. Idag ska framförallt rapporter 
S-1, G-6 samt P-10 skickas in. 
 

3) Rollfördelning 
Therese gör administrativt arbete idag. Matilda reflekterar. Resten arbetar med presentationen. 
 

4) Opponering av Johanna 
Första versionen av slutrapport åter imorgon, möte med Johanna inbokas om det finns några 
stora oklarheter. 
 
 
Vid protokollet  

Therese Ölwing 

 

Justeras 

Malin Bergstrand 
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Sammanfattning 
 
Denna projektplan innehåller alla de punkter som gruppen tillsammans har valt att projektet 
ska innefatta. Det gäller framförallt ett gemensamt syfte, mål och avgränsningar för projektet. 
Projektplanen innehåller dessutom en tidsplan för hur och när varje gruppmedlem ska jobba 
med olika delmål. Därtill finns en kortare metoddel som beskriver hur gruppen ska arbeta för 
att nå det gemensamma målet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projektplan  
Analys av antändning av skogsbränder via blixtnedslag 
 
Projektgruppen 
Matilda Ahlström  
Arvid Backlund  
Malin Bergstrand  
Elin Flodin  
Christian Lundström 
Fredrik Wigertz  
Therese Ölwing 
 
Handledare 
Johanna Mård 
 
Uppdragsgivare  
MSB, via Susanne Ingvander 
 
Bakgrund 
Sommaren 2018 rasade ett stort antal bränder i Sverige. Osäkerhet kring vad som startade 
bränderna finns och andra studier kring skogsbränder visar på att blixtnedslag står för en 
betydande del av de bakomliggande orsakerna. Därför vill vi i denna rapport analysera i 
vilken utsträckning blixtnedslag var antändningskällan för skogsbränderna 2018.  
 
 
Syfte 
Identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av 
data från sommaren 2018.  
 
Mål  
Ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta MSBs framtida 
arbete med skogsbrandsförebyggande åtgärder. 
 
Frågeställningar 
- Vilka av skogsbränderna sommaren 2018 hade blixtnedslag som trolig antändningskälla? 
- I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018? 
- Ökar risken för brandantändning vid blixtnedslag under sommarens gång? 



 
 
Avgränsningar 
- Tidsmässig avgränsning utefter den tillgängliga datan (april-september 2018) 
- Sveriges gränser 
 
Tidsplan 

 
Tidsplan i sin helhet: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ak6JO84j3na0gpu4O8z3dyg1iV2JUWmR0h5t38fk
bY/edit?usp=sharing  
 
Milstolpar 
M1 Projektplan färdigställd och redovisad 8/4 
M2 Litteraturstudie färdigställd 24/4 
M3 Halvtidspresentation färdigställd och redovisad 29/4 
M4 Mini-litteraturstudie färdigställd 3/5 
M5 Data färdiganalyserad 8/5 
M6 Första versionen av slutrapporten inlämnad 15/5 
M7 Preliminär slutrapport inlämnad 21/5 
M8 Slutpresenation och opponering klar 29/5 
M9 Korrigerad preliminär slutrapport inlämnad 3/6 
M10 Reflektionsdokument inlämnat 4/6 
M11 Populärvetenskaplig sammanfattning inlämnad 5/6 
M12 Abstract inlämnad 5/6 

Metod 
Genomföra en litteraturstudie för att få information till rapportdelarna bakgrund, teori och 
avgränsningar. Litteraturstudien ger oss även inblick i kunskapsläget för att veta till vilka 
kunskapsluckor denna rapport kan bidra till att fylla.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ak6JO84j3na0gpu4O8z3dyg1iV2JUWmR0h5t38fkbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ak6JO84j3na0gpu4O8z3dyg1iV2JUWmR0h5t38fkbY/edit?usp=sharing


 
GIS-analys av blixtnedslag och vegetation i brandområdena genom överlagring av data från 
nationella marktäckedatan, SMHI:s blixtdata samt MSB:s data över brändernas startpunkt. 
 

● Analys 1: Blixt- och brandområden 
○ Data-avgränsningar 

■ Blixt och branddatum för april-sept plockas ut. 
■ Bränder med säker antropogen brandorsak plockas bort. 
■ Tidsintervallbestämma blixtnedslag, antal dagar innan inrapportering. 
■ Starttid för bränder. 

○ Buffertzonsavgränsning i GIS 
■ Skapa buffertzoner kring bränder där osäkerheter i blixtdatan beaktas.  
■ Rumslig korrelation mellan blixtnedslag och buffertzon. 
■ Endast de blixtar som uppfyller givet tidsintervall undersöks. 

○ Sannolikhetsbedömning 
■ Värdesätta potentiella blixtar med poängsystem efter hur troliga de är 

att antända en brand. (storlek, laddning, avstånd) 
■ Antal blixtar i buffertområde granskas 
■ Tidsaspekten mellan blixtnedslag och skogsbrand analyseras 

● Analys 2: Vegetation  
■ Undersöka trender i undervegetationen mellan undersökta bränder. 

 
  
Litteraturstudiens delar 
- Koppling mellan blixtar och skogsbränder! 
- Vegetation/undervegetation: vilka vegetationstyper brinner bäst?  
- Vad har Sverige för vegetationstyper?  
- Hur fungerar blixtar? 
- Statistik på vad som startar bränder 
- Klimatförändringar, varmare väder → mer blixtar? 
- Lite historia svenska skogsbränder - trender 
- Sommaren 2018 (väder, bränder) 
- Hur länge glöder det i marken? 
- MSB:s kunskapsbank och insatser 2018 
 
Planerad rapportdisposition 
Sammanfattning 
1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.2 Syfte 
1.3 Mål  
1.4 Frågeställning 
1.5 Avgränsningar 
2 Teori 



3 Metod 
4 Resultat 
5 Analys 
6 Diskussion 
7 Slutsats 
8 Tackord 
9 Referenser 
Appendix 
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Sammanfattning 
● Presentationsslides 
● Feedback från Markus Wallin och Cecilia Johansson  













 
 
Feedback från Markus Wallin och Cecilia Johansson:  

● Utarbeta en tydlig metoddel för slutrapporten. Studien ska kunna upprepas av en            
annan grupp med annan data. Ta med exempelvis figurer och kartexempel. 

● Se över osäkerhetsanalysen. Vad ska den ta hänsyn till och hur ska den utformas? Kan               
ändring av buffertzoner till exempel ge olika resultat, vilket ger oss ett mått på              
osäkerheten?  

● Eventuellt diskutera skillnad mellan vår ursprungliga metod och Johannas metod. 
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Sammanfattning 
En litteraturstudie på hur man skriver en populärvetenskaplig sammanfattning. 
  



En populärvetenskaplig text riktar sig till allmänheten som oftast inte är insatt i ämnet (Pelger, 
2007). I en sådan text är det bra att tänka på att använda ett okomplicerat språk (Lindgärde, 
2015). Sammanfattningen ska rikta sig till en allmänbildad vuxen som inte är specialiserad i 
ämnet, det kan därför underlätta att föreställa sig att den exempelvis ska skrivas till sin faster 
(Johnsson, 2019). Det viktigaste när man skriver en populärvetenskaplig sammanfattning är 
att fånga läsarens intresse och sedan behålla det genom hela texten (Pelger, 2007). Ett sätt att 
göra detta på är att ha en intresseväckande rubrik samt presentera de mest häpnadsväckande 
resultaten först (Johnsson, 2019).  
 
För att göra rubriken intresseväckande är det lämpligt att utesluta ord som “studie” och 
“undersökning” (Pelger, 2007). Ett bra sätt att fånga läsaren är genom att använda metaforer, 
kända ordspråk och citat samt formulera frågor i rubriken (Pelger, 2007). Allusioner, vilka 
används för att syfta till något utanför området, kan också vara fängslande att ha med i 
rubriken (Pelger, 2007). Att använda skrämsel och hot är medryckande och används ofta i 
rubriker (Pelger, 2007). Ett exempel på detta skulle kunna vara “snart står hela Sverige i 
brand!”. 
 
För att locka läsaren att ta sig igenom hela texten kan en ingress inleda verket (Pelger, 2007). 
Ingressen är till för att ge läsaren en uppfattning om vad texten kommer att behandla utan att 
faktiskt ge svar på frågorna (Pelger, 2007). När syftet med studien sedan presenteras bör det 
göras i ett större perspektiv så att även allmänheten känner att det är relevant (Pelger, 2007). 
Dispositionen i en populärvetenskaplig text följer inte det vanliga mönstret utan alla delar 
vävs ihop och formuleras på ett spännande sätt (Pelger, 2007). 
 
Eftersom texten riktar sig till allmänheten är det fördelaktigt att använda sig av stildrag för att 
ge dem en känsla av igenkänning (Pelger, 2007). Ett exempel på stildrag kan vara metaforer, 
vilka relaterar läsaren till vardagliga sammanhang (Pelger, 2007). Tankeexperiment är ett 
annat verktyg som inte tar hänsyn till verkligheten, det är alltså fritt fram att spekulera och 
låta läsaren få sig en funderare (Pelger, 2007). Det är även bra att använda konkreta exempel i 
texten för att förenkla svårare koncept (Lindgärde, 2015). Genom personifiering får texten 
mer liv vilket ofta höjer intresset hos läsaren (Pelger, 2007). Skriv till exempel “när man hör 
ljudet av åska kan man förstå att folk förr i tiden trodde att det var Odens hammare som 
dundrade i skyn”.  
 
I en populärvetenskaplig sammanfattning finns det vissa ord och formuleringar som bör 
undvikas för att inte vilseleda läsaren (Johnsson, 2019). För att inte riskera att förvirra läsaren 
ska sarkasm och ironi inte användas, synonymer för samma sak ska också undvikas (Pelger, 
2007). Vid användning av ord som “nämligen” och “faktiskt” kan skrivaren uppfattas som en 
besserwisser vilket inte uppmuntrar läsaren att läsa vidare (Pelger, 2007). Ytterligare ord som 
man bör hålla sig borta ifrån är “så”, “också”, “ju”, “väl”, “också”, “typ” och “liksom” 
(Pelger, 2007). I texten är det fördelaktigt att inte använda fackliga termer inom området 
eftersom läsaren troligen inte är insatt i ämnet (Lindgärde, 2015). Om vissa av dessa termer 



behöver tas med ska det göras längre in i texten på ett tydligt och förklarande sätt (Lindgärde, 
2015). Läsaren är vanligtvis inte intresserade av bakgrunden och metoden i projekten, dessa 
delar bör därför hållas kort och skrivas i slutet av sammanfattningen (Johnsson, 2019).  
 
Sammanfattningen får gärna ta upp vad resultaten blev, hur resultaten kan användas, hur 
upptäckten kan påverka människan och samhället, varför resultaten är intressanta etc. 
(Lindgärde, 2015). Det är bra att lyfta fram resultatets betydelse och därigenom hitta ett 
allmänintresse då det kommer kännas mer viktigt för läsaren (Johnsson, 2019). I 
sammanfattningens avslut är det betydelsefullt att göra en återkoppling till inledningen och 
inkludera frågor som framtiden kan besvara och eventuella lärdomar från projektet (Pelger, 
2007).  
 
Avslutningsvis är det bra att låta en utomstående, det vill säga en person som inte är insatt i 
forskningen, läsa igenom texten och se om den är förståelig (Lindgärde, 2015). På detta sätt 
kan personen hjälpa till och kommentera de delar som behöver justeras (Lindgärde, 2015). 
 
Referenser 
Johnsson, A. (2019). Skriva populärvetenskapligt. Tillgänglig: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/kommunicera-din
-forskning/skriva-popularvetenskapligt [2019-04-25]  
 
Lindgärde, K. (2015). Att skriva populärvetenskapligt. Tillgänglig: 
https://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/kommunikation/popularvet/ [2019-04-25]  
 
Pelger, S. (2007). Kommunikation för naturvetare. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
 
 
 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/kommunicera-din-forskning/skriva-popularvetenskapligt
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/kommunicera-din-forskning/skriva-popularvetenskapligt
https://www.lth.se/medarbetare/stoed-verktyg/kommunikation/popularvet/
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Sammanfattning 
Litteraturstudie för arbetet Analys av antändning av skogsbränder via blixtnedslag. I 
litteraturstudien tas upp: 

- Åska och blixtar  
- Blixtlokaliseringssystem  
- Blixtantända skogsbränder i Sverige 
- Statistik om internationella skogsbränder 
- Klimatförändringars påverkan på blixtaktivitet  
- Blixtars antändningsegenskaper  
- Vegetation som brinner  
- Sveriges vegetation  
- Skogsbränderna sommaren 2018  
- Åska och blixtar sommaren 2018  
- Torka, värme och nederbörd 2018  
- Exceptionella somrar vad det gäller skogsbränder på likvärdiga platser  
- Historiska trender  
 
 

 
 

  

 



 

Åska och blixtar  
I jordens atmosfär rasar ständigt nära 2000 åskväder (SMHI, 2018 g). Vanligast med 
åskväder är det i tropikerna och åskfrekvensen avtar från ekvatorn mot polerna (SMHI, 2018 
g). Cirka 100 000 blixtnedslag träffar Sverige varje år och om året är det åska 5-20 dagar i 
genomsnitt (SMHI, 2018 g). Nordvästra fjällen är det område där antalet åskdagar är som 
minst (SMHI, 2018 g).  
 
Åska är vanligast på sommarhalvåret men det förekommer även på vinterhalvåret (SMHI, 
2018 g). Detta beror på att åskmoln endast bildas då det finns mycket vattenånga i luften 
vilket hör ihop med varmare temperaturer (SMHI, 2018 g). Åska som är knutet till fronter är 
relativt jämnt fördelad över dygnet men värmeåskväder är mycket vanligare under 
eftermiddag eller kväll (SMHI, 2018 g). Detta beror på att värmeåskväder uppstår när solens 
strålar värmer upp luften, exempelvis en varm sommardag, och cumulusmoln då växer till 
cumulonimbusmoln när den varma luften stiger (NE - Åska, u.å.). När ett cumulonimbusmoln 
med stor vertikal utbredning tornar upp sig separeras elektriska laddningar, troligtvis på 
grund av att snöflingor, molndroppar och regndroppar rör sig med olika hastighet i vertikalled 
i molnet (SMHI, 2018 g). I och med laddningsseparationen samlas negativa laddningar i 
molnets nedre del och positiva laddningar i den övre delen, se Figur 1, och en blixt uppstår då 
spänningsskillnaden mellan marken och molnet, eller mellan molnens olika delar, överträffar 
luftens isolerande förmåga (NE - Åska, u.å.; SMHI, 2016 a). Det finns både positiva och 
negativa blixtar och för positiva blixtar utjämnas spänningsskillnaden genom att negativa 
laddningar går från marken till molnets högre belägna delar och för negativa blixtar går 
negativa laddningar från molnets lägre delar till marken (SMHI, 2016 a). Då det för positiva 
blixtar är ett större avstånd mellan moln och mark krävs större spänningsskillnad för en 
urladdning och därför är positiva blixtar starkare än negativa (SMHI, 2016 a). 
 

 
Figur 1: Illustration av blixtar som uppstår mellan moln samt mellan moln och mark till följd 
av laddningsseparation.  
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Innan urladdningen sker byggs en blixtkanal upp genom stötjonisation (“process vid vilken 
en energirik partikel kolliderar med en atom eller molekyl så att en fri elektron och en positiv 
jon bildas” (NE - Stötjonisation, u.å.)) och blixtkanalen har en längd mellan 5 till 10 km men 
är under en cm i bredd (SMHI, 2016 a). Urladdningen som bildas då blixtkanalen är klar 
hettar upp luften så pass mycket att luften blir självlysande, varvid en blixt blir synlig (SMHI, 
2016 a). Ibland kan man uppleva att blixtljuset fladdrar vilket kommer av att flera 
urladdningar (en till tio, i snitt tre) kan ske i samma blixtkanal, då med några tiondels sekunds 
mellanrum (SMHI, 2016 a). Att blixten är vit eller lite gulaktig kommer av att det är syre, 
kväve och vattenånga som upphettas och då gröna, blåa eller rödvioletta blixtar noterats beror 
det troligtvis på att regn eller hagel skymmer blixten (SMHI, 2016 a). Åskdundret kommer av 
den tryckvåg som skapas i och med luftens utvidgning vid upphettning (SMHI, 2016 a).  
 
Anledningen till att exempelvis hus eller träd kan sättas i brand av en blixt är den våldsamma 
hettan som finns i en blixt (SMHI, 2016 a). Temperaturen kan stiga till ca 30 000 - 50 000 
grader (℃) på någon miljondels sekund (SMHI, 2016 a). 180 000 000 joule är 
energiinnehållet i en typisk blixt och energin blir till störst del värme nära nedslaget och i 
blixtkanalen (SMHI, 2016 a). 
 
För lite sifferuppgifter om blixtar så är strömstyrkan 5 000 - 100 000 ampere (20 000 i 
genomsnitt), spänningen 10 miljoner - 100 miljoner volt (från ett moln på 1,5 kilometers höjd 
är spänningen i snitt 30 miljoner volt) och tiden för en urladdning är 0,0001 sekund (SMHI, 
2016 a).  
 

Blixtlokaliseringssystem 
I Sverige finns det nio stycken blixtlokaliseringsstationer som Sveriges Meteorologiska och 
Hydrologiska Institut (SMHI) använder för att registrera blixtnedslag (SMHI, 2017 c). 
Systemet är även ihopkopplat med liknande system i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och 
Polen så omkring 40 sensorer finns till SMHI:s förfogande (SMHI, 2017 c). Dessa stationer 
har antenner som känner av de elektromagnetiska pulserna från blixturladdningarna och 
genom att analysera tidsskillnaden mellan det att pulsen når respektive station kan blixtens 
positionen bestämmas (SMHI, 2017 c). Med hjälp av loopantenner och “krysspejl”-system 
kan även riktningen till urladdningen fås (SMHI, 2017 c). Av systemet mäts även 
signalstyrkan, om blixten är positiv eller negativ (polaritet) samt tidpunkt för urladdningen 
(SMHI, 2017 c). Medianen för felet i position ska vara mindre än 500 meter vid normal drift 
men det kan vara större än så beroende på urladdningens position i förhållande till sensorerna 
och styrkan på urladdningen (SMHI, 2017 c; Isaksson & Wern, 2010). En ytterligare 
osäkerhet att ha i åtanke är att inte alla urladdningar kan noteras utan vid normal drift ska 
minst 90 % av blixtar mellan mark och moln kunna detekteras enligt tillverkaren, så länge 
strömstyrkan är minst 5 000 ampere (Isaksson & Wern, 2010). Även felaktiga registreringar 
kan förekomma och tekniska störningar kan uppstå (Isaksson & Wern, 2010).  
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Sensorerna i blixtlokaliseringssystemet kan registrera enskilda urladdningar och då blixt i 
vanlig bemärkelse oftast består av flera urladdningar registreras fler urladdningar än antalet 
“blixtar” man kan se (SMHI, 2010). Urladdningsdata bearbetas dock av systemets 
centralserver och man kan därigenom få ett värde på antalet “blixtar” (SMHI, 2010). Då slås 
alla urladdningar inom 10 km som skedde inom loppet av en sekund ihop till en blixt, vilken 
då har multipliciteten av det antal urladdningar som slagits ihop (SMHI, 2010).  
 

Blixtantända skogsbränder i Sverige 
Varje år startas det omkring 2 200 skogsbränder i Sverige (Wikén, 2018). Granström (1993) 
har studerat statistik som Statens brandinspektion samlade in efter varje skogsbrand i Sverige 
under åren 1944-1975. Denna statistik innehöll varje brands geografiska plats, dess storlek, 
hur mycket resurser som krävdes för att släcka den samt brandorsak (Granström, 1993). 
Granström (1993) kom fram till att 8 % av skogsbränderna under perioden 1944-1975 
orsakats av blixtnedslag. En annan studie, gjord av Ou (2017), undersöker blixtantända 
bränder under åren 1998-2014 och visar att motsvarande siffra för dessa år var 7 %. Det ska 
tilläggas att andelen okända antändningskällor är höga i båda studierna, 30 % för perioden 
1944-1975 (Granström, 1993) och 41 % för 1998-2014 (Ou, 2017). Ous (2017) studie tar 
också upp årsvariationer under perioderna 1946-1969 samt 1998-2014. Där ses att vissa år 
har runt 1 % blixantända bränder och andra år har över 10 % med en toppnotering under 2014 
då 18 % av skogbränder hade blixtnedslag som antändningskälla. Värt att notera är att i 
princip alla blixtantända bränder i Sverige inträffar mellan maj och september för södra 
Sverige och mellan maj och augusti i Norrland (Ou, 2017). 
 
Ett mått som både Granström (1993) och Larjavaara, Kuuluvainen och Rita (2005) använder 
sig av är densiteten blixtantändningar, dvs antal blixtantända skogsbränder per areaenhet. För 
Sveriges del har Granström (1993) beräknat densiteten per hektar i varje landskap och 
kommit fram till att mellan 1944-1975 var det vanligast med blixtantända skogsbränder längs 
södra ostkusten med pikar i sydöstra Kalmar och Östergötland vilka hade en densitet på 
uppemot 0.23/10 000 ha/år. Från Dalarna och Gävleborg och norrut var medeldensiteten ca 
0.05/10 000 ha/år (Granström, 1993). Liknande studier har gjorts i Finland av Larjavaara, 
Kuuluvainen och Rita (2005) för åren 1985-1992 samt 1996-2001 där de kom fram till 
liknande siffror som för Sverige på motsvarande latituder.  
 
Enligt Granström (1993) startade bränderna oftast i mårlagret, vilket består av mer eller 
mindre nedbrutet organiskt material, vid foten av det träffade trädet. Vidare påstår Granström 
(1993) att mårlagrets fuktighetshalt, baserat på ett väderindex, är den viktigaste variabeln för 
att på förhand bilda en uppfattning för sannolikheten för blixtantända bränder.  
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Statistik om internationella skogsbränder 
Kanada är ett land som har ett liknande skogslandskap som Sverige. Sett till landyta har dock 
Kanada mycket färre skogsbränder, omkring 8 000 härjar i landet årligen (Government of 
Canada, 2018). Däremot är andelen skogsbränder med blixtar som antändningskälla betydligt 
högre. Av alla skogsbränder som årligen härjar i landet är 45 % antända av blixtar, samtidigt 
som dessa bränder står för 81 % av den totala nedbrända ytan (Government of Canada, 2018). 
 
Kanadas blixtantända skogsbrandssäsong är något längre än Sveriges och sträcker sig från 
april-oktober (Woolford et al., 2014). En studie gjord om skogsbränder i nordvästra Ontario 
visar att det mellan åren 1963-2009 var det 1986 dagar då minst en blixtantänd brand startade 
(Woolford et al., 2014). Studien gjordes i syfte att förutspå om blixtantända bränder kommer 
öka i framtiden genom att studera historiska data och man kom då fram till att risken för att 
en skogsbrand startade hade ökat med ungefär 5 % under tidsperioden (Woolford et al., 
2014). 
 
USA är ett annat land som haft stora problem med skogsbränder, och då kanske främst i 
Kalifornien. I en studie där 132 skogsbränder större än 400 hektar i nordvästra Kalifornien 
mellan år 1987 och 2008 studerades kom man fram till att andelen blixtantända bränder 
ökade under de år som följdes av torra vintrar, samtidigt som andelen bränder med 
antropogen antändning ökade efter vintrar med mycket nederbörd (Miller et al., 2012). I 
samma studie kom man också fram till att för skogsbränder som är större än 40 hektar, så är 
individuell brandstorlek, antal bränder, brandens tidsspann och totala ytan som brunnit alla 
större för blixtantända bränder än för bränder med antropogen antändning (Miller et al., 
2012). Blixtantända bränder står i dagsläget för 87 % av den totala uppbrända ytan enligt 
studien (Miller et al., 2012). Om hela USA istället granskas, vilket Malamud, Millington och 
Perry (2005) gjorde i en studie där de analyserade 88 916 skogsbränder mellan åren 1970 och 
år 2000 kan ses att 36 % startas av blixtar (Malamud, Millington & Perry, 2005). 
 

Klimatförändringarnas påverkan på blixtaktiviteten 
En studie visar att vid ett varmare klimat kommer blixtaktiviteten öka medan vid ett kallare 
klimat minskar blixtaktiviteten globalt sett (Price & Rind, 1994). Studien visar att en 
fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt kan leda till en 4.2℃ temperaturökning vilket i sin 
tur kan ge en ökning av blixtaktiviteten med 30 % (Price & Rind, 1994). En minskning av 
solarkonstanten på 2 % gav en temperatursänkning på 5.7℃ som visade på en 24 % 
minskning av blixtaktiviteten (Price & Rind, 1994). Detta skulle innebära att för varje grad 
jordens temperatur skulle öka eller minska skulle även blixtaktiviteten göra detsamma med 
5-6 % (Price & Rind, 1994).  
 
En del studier har redan gjorts på hur relationen mellan nederbörd och blixtar korrelerar vid 
individuella åskväder och i de flesta fall kunde man se en tydlig korrelation mellan dem 
(Petersen & Rutledge, 1998; Price & Federmesser, 2006; Gungle & Krider, 2006). Dessa 
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studier pågick under korta tidsperioder och tittar man istället på blixtaktiviteten i olika 
regioner över längre tidsperioder blir resultatet annorlunda. Det visar sig att över längre 
tidsperioder kommer ett torrare klimat generera mer blixtar (Price, 2009). En studie som 
undersöker detta har gjorts där de mest åskbenägna områdena analyserats över åren 
1998-2007 (Price, 2009). Områdena som studerades var Afrika, Sydamerika och Sydostasien, 
där ordningen på områdena visar åskfrekvensen med störst frekvens först (Christian et al., 
2003). Ordningen för mängden nederbörd är istället det omvända, Sydostasien, Sydamerika 
och Afrika (Christian et al., 2003). Studien visar alltså att mindre nederbörd, som kan kopplas 
till ett torrare klimat, resulterar i en större blixtaktivitet (Price, 2009). Även Nordamerika som 
ligger på samma breddgrader som Sverige visade på samma trend (Price, 2009). Det här 
resultatet kan även bero på andra parametrar som skiljer de olika områdena åt som till 
exempel geografin och topografin (Price, 2009).  
 
För att se hur ett varmare klimat påverkar blixtaktiviteten utan att geografi, topografi och 
andra parametrar ändras kan El Niño-Southern Oscillation (ENSO) användas (Price, 2009). 
ENSO är ett fenomen som pågår mellan 9-12 månader (SMHI, 2018 h) och förekommer i 
Stilla havet vid de tropiska områdena och kan beskrivas som “oregelbundna svängningar 
kring normaltillstånden för både atmosfär och hav” (SMHI, 2016 b). En studie gjordes för att 
se hur antalet blixtar förändras under El Niño i Indonesien (Hamid, Kawasaki & Mardiana, 
2001). Det visade sig att under El Niño perioden, då det är varmare och högre yttemperatur 
(Amarasekera et al., 1997), var det 57 % mer blixtar än under en normal period i Indonesien 
mellan år 1997 och 1998 (Hamid, Kawasaki & Mardiana, 2001). Antalet åskväder minskar 
men antalet blixtar ökar i Indonesien under El Niño (Hamid, Kawasaki & Mardiana, 2001). I 
tropikerna medför små ökningar av temperaturen i luften över markytan en stor ökning av 
blixtaktiviteten (Williams, 1992). En annan studie visar på liknande resultat då ett varmare 
klimat i västra USA gav färre åskväder men relativt fler av de starkaste åskvädren (Del 
Genio, Yao & Jonas, 2007). Då olika regioner har olika topografi, vegetation, havsströmmar, 
m.m. (Price, 2009) är det svårt att applicera detta på alla områden i världen.  
 

Blixtars antändningsegenskaper 
Det finns egenskaper hos blixtar som kan öka sannolikheten för att de startar en brand. Några 
av dessa egenskaper är om blixten är positivt eller negativt laddad, hur många urladdningar 
blixten består av och ifall blixten har en långvarig strömpuls (Hall & Brown, 2006). Müller 
och Vacik (2017) såg i sina studier att positivt laddade blixtar antände mycket fler 
skogsbränder än de negativa. Däremot kunde de inte se något som tyder på att en blixt med 
flera urladdningar skulle ha större sannolikheten för antändning av en skogsbrand än en blixt 
med en urladdning. En äldre studie motsäger detta och visar istället på att negativa blixtar 
med flera urladdningar är de som antänder flest skogsbränder (Flannigan & Wotton, 1991). 
Många studier har varierande resultat gällande de här egenskaperna men blixtar som har en 
långvarig strömpuls är en välkänd egenskap som bidrar till att en blixt blir en 
antändningskälla (Pineda, Montanyà & van der Velde, 2014). 
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Vegetation som brinner 
En skogsbrand kan starta om exempelvis en blixt slår ned i ett tillräckligt torrt bränsle och 
därmed antänder det (SLU, 2018). I en skog är det ofta markvegetationen som är bränslet för 
elden såvida den inte har en fuktkvot över 25 % (SLU, 2018), där fuktkvot är det värde som 
fås genom kvoten av vatteninnehållet i bränslet relativt bränslets torra vikt (Granström, Amon 
& Wang, 2017). Om bränslet, det vill säga materialet som brinner, har en högre kvot kan det 
inte antändas och därför krävs det oftast omkring en veckas uppehållsväder för att detta ska 
uppnås (SLU, 2018). Ett lämpligt bränsle för elden är förna i form av döda växtrester som är 
inblandat i mossa eller lav (SLU, 2018). För att elden ska kunna ta fart krävs det att marken 
är nästintill täckt av bränslet (Granström, u.å).  
 
Enligt Granström (1993) startas många av de blixtantända bränderna i Sverige inte samma 
dag som blixten slår ned utan inom ett par dagar (Granström, 1993). Det konstaterades att det 
längst bekräftade antalet dagar från blixtnedslag till öppen brand var fyra dagar (Granström, 
1993). Då skapar blixtnedslaget en glödbrand som pyr i marken på grund av att materialen 
har svårt att underhålla en flammande eld eftersom de har en låg syrehalt och en 
förhållandevis hög fukthalt och kompakthet (Granström, u.å). Glödbrand är den vanligaste 
typen av bränder i torvrika marker (Huang et al., 2016) vilket gör dem problematiska i det 
faktum att de är svårsläckta och kan brinna under väldigt lång tid, i vissa fall flera månader 
(Watts & Kobziar, 2013). Glödbränder i kolrika marker är också en otroligt stor källa till det 
kol som släpps ut i atmosfären, till exempel utgör torvmarker bara 2-3 % av jorden yta men 
innehåller 33-50% av jordens bundna kolförråd (Holden, 2005; Watts & Kobziar, 2013). 
 
I en studie jämfördes växtmaterialen lövförna, gräsförna, tallbarrförna, granbarrförna, mossa 
och humus som bränsle vid antänding med en glödande cigarett, en liten öppen flamma eller 
heta metallpartiklar såsom sådana som uppkommer från skogsmaskiner som gnistor 
(Granström et al., 2017). Resultatet visade bland annat att med en glödande cigarett kunde 
humus antändas vid en högre fuktkvot än med en öppen flamma eller heta metallfragment 
(Granström et al., 2017), vilket innebär att brandfarligheten i sådana fall är högre då 
antändning sker lättare. Studien visade även att det var svårt att antända gräsförna vid en 
högre fuktkvot med en öppen flamma samt att det inte gick att antända bränslet med en 
glödande cigarett oavsett dess fuktkvot (Granström et al., 2017).  
 
Som tidigare nämnt är mossa med inblandad förna ett bra bränsle för elden av anledningen att 
det är ett luckert material som därmed gynnar brandspridning (SLU, 2018). Eld brinner även 
bra i risväxter som exempelvis kan vara kråkbär, lingon och ljung eftersom de har en 
generellt låg fukthalt i deras blad (Granström, u.å). För risväxter är fukthalten låg tidigt på 
våren på grund av att de nya bladen och årsskotten inte har hunnit växa ut (Granström, u.å). I 
mycket sällsynta fall kan ljung och kråkväxter fatta eld, om det sitter tillräckligt tätt, trots att 
markvegetationen under växterna inte är tillräckligt torr för att brinna (Granström, u.å). Elden 
stannar dock så fort den stöter på ett mer glest bevuxet parti av risväxten (Granström, u.å).  
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På marker där blåbär och odon växer brinner det sämre med anledning av att det är mycket 
högre fukthalt i bladen som fälls ut än i risväxternas blad (Granström, u.å). Ett ytterligare 
resultat av framförallt blåbärens blad är att marken skuggas och vinden närmast markytan 
bromsas ned vilket gör att avdunstningen minskar (Granström, u.å). Hos lingon kan man 
också se detta resultat, dock inte förrän senare under sommaren (Granström, u.å). De nyligen 
utfällda skotten och bladen har en hög fukthalt men den sjunker under tiden växten utvecklas 
(Granström, u.å). 
 
I markvegetationen finns det fler växter som är ett dåligt bränsle för elden (Granström, u.å). 
Det är dels levande örter och gräs vilka har en hög fukthalt som gör att elden ofta självdör om 
växterna växer tätt, även i de fall när det har varit en stor torka i området (Granström, u.å). Är 
det glest bevuxet av örter och gräs hämmas elden inte märkbart (Granström, u.å). Å andra 
sidan ger örter, men framför allt gräs, en förna som fungerar mycket bra som bränsle för 
elden och därför är ört- och gräsdominerande marker brandfarliga under våren och mer 
brandsäkra under högsommaren (Granström, u.å). 
 
I en ung barrskog sitter grenarna nära marken och bränslet, som är i form av barr och död 
finkvist, ligger nästan i kontakt med bränslet på marken och kommer därför göra det enkelt 
för elden att spridas (Åby Hedenius, 2016). Med åren kommer trädets grenar flyttas högre 
upp från marken och därmed kommer bränslet bli mer otillgängligt, risken för att elden 
sprider sig upp i trädkronan och startar en kronbrand minskar därför med trädets ålder (Åby 
Hedenius, 2016). Det kommer krävas en intensiv brand på marken för att trädkronan ska 
kunna antändas när trädgrenarna har ett större avstånd från marken (Granström, u.å). Granar 
är ett typexempel på träd som lätt kan starta kronbrand då deras grenar växer hela vägen från 
marken upp till trädtoppen (Granström, u.å). Lövträdens blad har till sin fördel en betydligt 
högre fukthalt vilket minimerar risken för kronbrand (Granström, u.å). Däremot är 
brandrisken i en skog mycket liten om bränslet på marken ligger för tätt ihop och därmed är 
för kompakt, vilket exempelvis kan ses i en tätbevuxen granskog då marken täcks av döda 
granbarr (Åby Hedenius, 2016). 
 
Vid jämförelse mellan barrskogar kan det ses att tallskogar brinner oftare än granskogar (Åby 
Hedenius, 2016). Detta är med största sannolikhet på grund av att marken är mycket torrare 
där tallar växer än hos granar (Åby Hedenius, 2016). Vad som även har observerats är att 
tallen är mer tålig mot brand och brandskador tack vare dess uppbyggnad (Nilsson, 2005). 
Tallen har sin krona högt över marken vilket resulterar i att det är svårt för elden att nå upp 
till den samt att tallen även har en tjock bark som är värmetålig (Nilsson, 2005). En gran har å 
andra sidan sina grenar hela vägen ner till marken vilket möjliggör det för elden att snabbt 
sprida sig upp i toppen och starta en kronbrand, vilket dödar trädet (Åby Hedenius, 2016). 
 
Till skillnad från naturliga skogsbränder som orsakas av blixtar så kan bränder som har 
skapats av människan antändas i växtmaterial som har en högre fuktkvot (Balch et al., 2017). 
Som en följd av detta kan det börja brinna på platser där naturliga bränder inte sannolikt 
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startar, exempelvis på platser närmare civilisationen (Balch et al., 2017). Människan kan 
därför förlänga säsongen för skogsbränder genom att tidigarelägga den och även skapa en 
större utbredning för skogsbränder (Balch et al., 2017)(Rolstad, Blanck & Storaunet, 2017).  
 

Sveriges vegetation 
Sveriges landskap domineras till stora delar av barrskog med äldre tallar och granar 
(Granström, u.å). På marken består växtligheten främst av mossa, till största del av 
väggmossa, och är glest bevuxen med risväxter såsom blåbär och lingon samt ett fåtal örter 
och gräs (Granström, u.å). Det är även en stor mängd förna i mossan som kommit från döda 
växtdelar och den största delen av Sveriges skogar är därför relativt lättantändliga 
(Granström, u.å). 
 

Skogsbränderna sommaren 2018 
I rapporten ”MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” sammanfattar Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) deras arbete med skogsbrandssäsongen 2018, en säsong 
som skulle bli titulerad exceptionell utifrån de svårsläckta bränder som härjade i svenska 
skogar (MSB, 2018). I rapporten beskriver man skalan på situationen med att 
skogsbrandsflygen som lokaliserar bränder sommaren 2018 kunde upptäcka 500 bränder, 
jämfört med de 100 bränder som upptäcks “normala” somrar (MSB, 2018). I Sverige under 
sommaren 2018 brann det totalt 22 673 ha skog och under en och samma helg, 14-15 juli, 
bröt det ut stora bränder i länen Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland som 
tillsammans täckte en yta på 18 289 ha (MSB, 2018). Enligt Granström, skogsbrandsforskare 
på SLU, kan siffran på 22 673 jämföras med åren 1997, 2006, 2008 som han identifierar som 
toppår gällande skogsbränder (SLU, 2018). Dessa år snittade ytan av brandområden på 5 000 
ha men Granström konstaterar att fram till 1800-talets mitt så kunde lika omfattande 
skogsbrandsområden som sommaren 2018 uppkomma under torrsomrar (SLU, 2018). 
 
Den 7 juni 2018 inrättade MSB en särskild organisation för att bekämpa skogsbränderna som 
inte avslutades förrän den 17 augusti (MSB, 2018). De nationella resurserna som krävdes för 
att bekämpa bränderna räckte inte till och man fick ta hjälp av EU:s ”Emergency Response 
Coordination Centre” (ERCC) (MSB, 2018). Den 16 juli var den internationella 
brandinsatsen i Sverige sommaren 2018 den största brandbekämpningsinsatsen någonsin i EU 
med bland annat 493 markpersonal och 85 fordon från fem länder (MSB, 2018). 
 
SMHI har tillsammans med MSB utvecklat beräkningsmetoder för att skapa 
brandriskprognoser (SMHI, 2017 a). Utifrån dessa prognoser skapas det varje dag tre olika 
brandriskkartor baserade på gräsbrandrisk, antändningsrisk och spridningsrisk för 
skogsbränder (SMHI, 2017 a). Antändningsrisken beskrivs med HBV-indexen som är en 
hydrologisk prognosmodell vilken studerar framförallt vatteninnehållet i det övre markskiktet 
(SMHI, 2018 a). Under maj till augusti 2018 så var det extremt stor brandrisk över i stort sett 
hela Sverige (MSB, 2018). 
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Skogsbrandssäsongen sträcker sig längre än till bara sommaren och varaktighet beror på var i 
Sverige man befinner sig (Ou, 2017). I Svealand och Götaland börjar skogsbrandssäsongen 
redan i mars och slutar i oktober medans i Norrland är den kortare mellan april till september 
(Ou, 2017). I rapporten “Droughts and wildfires in Sweden” av Ou (2017) på begäran av 
MSB gör Ou distinktion mellan skogsbrandsfrekvens av alla skogsbränder och de som är 
startade av blixtar. Enligt den branddata som användes från perioden 1998-2014 är 
frekvensen av bränder startade av blixtar centrerad inom perioden maj till september över 
hela landet med en topp i juli (Ou, 2017). Detta korrelerar med åsksäsongen som pågår 
mellan maj till september (SMHI, 2018 b). 
 

Åska och blixtar sommaren 2018 
På SMHI:s hemsida finns en blixturladdningskarta som visar en ”heatmap” med alla 
blixturladdningar per dygn över Sverige (SMHI, 2018 b). Där delas året in mellan lågsäsong 
som pågår mellan oktober till april och åsksäsong som pågår mellan maj till september 
(SMHI, 2018 b). I en sammanställande rapport om sommaren 2018 från SMHI (SMHI, 2018 
c) beskrivs åskvädret som “ganska normal för sommaren” och att åskaktiviteten var som 
störst en tid in i juli fram till mitten av augusti. Flest antal urladdningar registrerades 29 juli, 
näst flest 25 juli och tredje flest 2 augusti (SMHI, 2018 c). Genom sammanställning av 
antalet urladdningar som förekom på SMHI:s blixturladdningskarta efter månad och år under 
åsksäsongerna 2015-2018 gavs det att totalt 175 466 urladdning förekom under åsksäsongen 
2018 (SMHI, 2018 b). År 2017 var det 34 256 urladdningar, 2016 var det 117 115 
urladdningar och 2015 var det 40 919 urladdningar (SMHI, 2018 b). Sammanställningen av 
denna data presenteras i Figur 2. Toppar syns för juli och augusti 2018 men dock syns inte 
spridningen under månaderna. SMHI använde innan 2015 ett annat blixtlokaliseringssystem 
vilket enligt SMHI inte gör den data rättvist jämförbar med den nyare (SMHI, 2017 b). 
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Figur 2: Visar antalet urladdningar per månad under åsksäsongerna 2015-2018. Data tagen 
från SMHI:s blixturladdningskarta (SMHI, 2018 b). 
 
I  rapporten “Åska i Sverige 2002-2009” skriven av Isaksson och Wern (2010) på uppdrag av 
SMHI så har man sammanställt åskan under åren 2002 till 2009. Under dessa år var 
medelvärdet av antalet urladdningar 165 000 per år med variation från 100 000 till 250 000 
urladdningar per år (Isaksson & Wern, 2010). Det som måste påpekas igen är att 
blixtlokaliseringssystemet skiljer sig från 2018 års data och att den då inte är nödvändigtvis 
jämförelsebar (SMHI, 2017 b). Fortsättningsvis så används i rapporten urladdningar för hela 
året och inte enbart åsksäsongen (Isaksson & Wern, 2010). Antalet blixtar under lågsäsongen 
är dock försumbara relativt antalet under åsksäsongen (SMHI, 2018 b). I rapporten av 
Isaksson och Wern (2010) ges fler intressanta trender att betrakta kring urladdningsdata. 
Först gavs en liknande månadsfördelning av urladdningar under åsksäsongen med en topp i 
juli och augusti, vidare analyserades spridningen av urladdningar över Sverige (Isaksson & 
Wern, 2010). Analysen visade på att fler urladdningar skedde på västkusten än östkusten och 
att antalet urladdningar minskade ju längre norrut man gick (Isaksson & Wern, 2010). 
Slutligen presenterades att antalet urladdningar var som flest mitt på dagen och minskade mot 
natten, fast urladdningar kunde ske alla tider på dygnet (Isaksson & Wern, 2010).  
 

Torka, värme och nederbörd 2018 
I rapporten “Droughts and wildfires in Sweden” av Ou (2017) undersöktes korrelationen 
mellan torka och skogsbränder. I rapporten beskrivs en torka som en temporär nedgång i 
vattentillgången vilket orsakas av en förändringar av hydrologiska och meteorologiska 
variabler, såsom nederbörd och temperatur (Ou, 2017). En av slutsatserna i rapporten var att 
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nederbörd och temperatur var goda indikatorer över månads- och säsongsbasis för risken av 
skogsbränder (Ou, 2017). 
 
Under sommaren 2018 var det extrem torka över stora delar i Sverige vilket var resultatet av 
ett exceptionellt varmt och torrt sommarväder (SMHI, 2018 c). Från SMHI skapades 
sommaren 2018 rapporter, månad för månad för hur vädret såg ut (SMHI, 2018 d; SMHI, 
2018 e; SMHI, 2018 f). Juni månad följde en varm och torr maj men var själv relativt normal 
med 1.5 ℃ lägre temperatur än genomsnittssommaren i norr och 3.0 ℃ varmare i söder 
(SMHI, 2018 d). Vädret i juni var torrt till mycket torrt i stora delar av landet, där endast 25 
% av normal nederbörd föll på de torraste områdena i södra och mellersta Sverige, medan ca 
100-300 % föll i norra Norrland och på några håll i norra Götaland (SMHI, 2018 d).  
 
Under juli sattes många värmerekord i landet och medeltemperaturens avvikelse mot det 
normala var mellan 4.0-5.5 ℃ mer över hela landet (SMHI, 2018 e). Under juli månad var 
det dominerande torrt i Sverige men under slutet av månaden kom kraftiga skyfall som 
påverkade avvikelsen för månaden något (SMHI, 2018 e). Torrast var Götaland, och där det 
var som lägst nederbörd föll endast 10 % av den normala mängden (SMHI, 2018 e).  
 
Augusti började väldigt varmt men skiftade 10 augusti till ostadigt väder och Sverige fick en 
normal avslutning på sommaren (SMHI, 2018 f). Medeltemperaturen avvek som mest från 
det normala med 3 ℃ mer i söder och till kring 1 ℃ mer i norr (SMHI, 2018 f). Nederbörden 
uppgick till det normala eller över det normala i största delen av landet, mycket tack vare 
skiftet efter 10 augusti (SMHI, 2018 f).  
 

Exceptionella somrar vad gäller skogsbränder på andra 
likvärdiga platser 
Eftersom sommaren 2018 i Sverige var exceptionell ur skogsbrandssynpunkt kan det vara 
intressant att titta på andra länder som har varit drabbade av liknande händelser. Nordvästra 
Kanada drabbades sommaren 2014 av extrema skogsbränder vilka senare har analyserats av 
Kochtubajda et al. (2019), där studien undersöker framförallt väderförhållanden kopplade till 
skogsbrand. Det drabbade området i Kanada ligger på ungefär samma latituder som det 
drabbade området i Sverige under sommaren 2018 vilket medför att det är liknande 
vegetation samt sammanfallande åsksäsong som i Sverige (Kochtubajda et al., 2019). Det 
dom upptäckte var att föregående vinter var både kallare och torrare än vanligt (Kochtubajda 
et al., 2019). Mer specifikt noterades att det var 50 % mindre nederbörd än normalt samt att 
temperaturen låg 0.5-3 ℃ lägre än normalt (Kochtubajda et al., 2019). Även 
väderförhållandena sommaren 2014 konstaterades vara exceptionella med cirka 30 % mindre 
nederbörd än vanligt och temperaturer som låg 1.5-2.5 ℃ högre än normalt (Kochtubajda et 
al., 2019). Statistik visar att under vanliga väderförhållanden orsakas cirka 60 % av 
skogsbränderna i det undersökta området av blixtantändning medan sommaren 2014 var 95 % 
troligen orsakade av blixtantändning (Kochtubajda et al., 2019). 
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En studie av Veraverbeke et al. (2017) utfördes vilken undersökte både tidigare nämnd 
brandsommar i nordvästra Kanada 2015 samt brandsommaren i Alaska 2015. Vad som 
framgår av denna studie är att både i nordvästra Kanada och Alaska har blixtantända bränder 
ökat signifikant mellan 1975 och 2014 respektive 2015 och mycket tyder på att denna ökning 
beror på meteorologisk utveckling, vilket i sin tur har lett till större brända områden och 
utsläppsökning (Veraverbeke et al., 2017). Ett tydligt mönster för extrema brandsomrar är att 
de uppkommer då det är ovanligt hög blixtaktivitet i början av sommaren, som sedan följs av 
ovanligt varma och torra förhållanden vilket bidrar till brandspridningen i mitten av 
sommaren (Veraverbeke et al., 2017). 
 

Historiska trender 
Skogsbränder har förekommit långt bak i tiden och kommer även att förekomma i framtiden. 
Detta innebär att de troligtvis startades av annat än människan många gånger, såsom 
exempelvis blixtnedslag vars förekomstfrekvens påverkas av klimatet. Det är därför relevant 
att studera hur förekomsten av skogsbränder ändras som resultat av klimatförändringar. 
 
Den nuvarande epoken och tidsåldern kallas Holocen, i folkmun postglacial tid, och började 
för 11500 år sedan då den senaste istiden tog slut (NE - Holocen, u.å.). Epoken är den yngsta 
av den geologiska perioden Kvartär som började för 2,6 miljoner år sedan vilken 
kännetecknas av ett kallt klimat med vissa variationer (NE - Kvartär, u.å.). Förklaringen till 
det kalla klimatet är främst de astronomiska förhållandena samt istider, vilka avbrutits av 
interglacialer med längd på 10 000-20 000 år (NE - Kvartär, u.å.). Den holocena epoken och 
den kvartära perioden är viktiga att känna till då de kan ge insikt i hur skogsbränder påverkas 
av klimatet (NE - Kvartär, u.å.). Detta då klimatbältena under denna tid skiftade med de 
kommande och gående istiderna, såsom den senaste istiden vilken kallas Weichselistiden (NE 
- Kvartär, u.å.). Det är alltså möjligt att genom att studera skillnader i sen-kvartär 
brandstatistik få insikt i kopplingen mellan skogsbränder och klimatförändringar (Power et 
al., 2008). 
 
Klimatskillnader förr berodde främst på insolationen, de smältande istäckena, temperaturen i 
havsytan samt atmosfärens sammansättning (Power et al., 2008). De direkta effekterna av 
dessa klimatskillnader var att de kontrollerade förekomsten av antändning samt spridning av 
skogsbränder (Power et al., 2008). Indirekta effekter var en förändring av vegetationstyp 
samt dess produktivitet och en ändrad mängd bränsle (Power et al., 2008). 
 
Historien visar att en brandförekomst främst beror på en samverkan mellan faktorerna 
antändning, bränsletillgång samt klimat (Power et al., 2008). Att klimatet är speciellt 
påverkande ses främst från tidig och central holocen (Olsson et al., 2010). Detta har lett till 
att växthuseffekten idag är ett hett omdiskuterat ämne då den antas bidra till fler, mer 
frekventa, samt allvarligare skogsbränder (Olsson et al., 2010; Rolstad, Blanck & Storaunet, 
2017). Utöver det beräknas att antalet stora skogsbränder kan fördubblas eller tredubblas 
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innan detta århundrade är över samt att sannolikheten är stor för högre skogsbrandrisk 
(Lehtonen et al., 2016). Risken för skogsbränder tillsammans med den bidragande faktorn 
varmare klimat påverkas av förhöjda temperaturer, låg relativ fuktighet och starka vindar 
vilka tillsammans bidrar till att öka markens evapotranspiration och på så sätt torka ut jorden 
och göra skogen mer lättantändlig (Lehtonen et al., 2016). I Kanada och Alaska har ökad 
brandaktivitet kopplats till torka i områdena (Lehtonen et al., 2016). Om nederbörden är liten 
så ökar brandfarligheten då fuktkvoten i bränslet kan bli låg som följd av en torrare jord 
(Lehtonen et al., 2016). Brandsäsongen kan även tidigareläggas som resultat av tidigare 
snösmältning samt växtsäsong (Lehtonen et al., 2016).  
 
Den huvudsakliga vegetation som brunnit historiskt är tallskog, som funnits utbrett under 
hela epoken (Olsson et al., 2010). Utöver det har björk och pil brunnit, med ett inslag av ek 
mot slutet av epoken (Olsson et al., 2010). Skogsbrandsaktiviteten minskade under 
sen-Holocen och kan kopplas till att en övergång från tallskog till granskog skett (Rolstad, 
Blanck & Storaunet, 2017). En granskog är mörkare, tätare, svalare och därmed fuktigare 
vilket lett till fuktigare jord (Rolstad, Blanck & Storaunet, 2017). 
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Målet med bearbetning: (2019-04-30) 
Målet med bearbetningen är att få fram excelfiler som utifrån geografi relaterar 
inrapporterade bränder samt blixtar till skogsstyrelsens karterade brandområden. Excelfilerna 
ska sedan behålla så mycket information som möjligt för att styrka relationen. Faktorer som 
tid, avstånd, kommentarer kommer där att spela en roll vilket gör det viktigt att originaldatan 
behåller all relevant initial information samt inkluderar avstånd mellan yta och punkter. Vi 
vill också inkludera om information för brandområdena saknas och kommer därmed att vilja 
behålla brandområdsdatan intakt. 

Beskrivning av given data: (2019-04-26) 

Branddata: bränder_2018.xclx (2019-04-26) 
Vad har vi? 

● Data för 8134 bränder 
● (A-kolumn) Datum, timme och minut. Starttid för datan 2018-01-01, 00:09. Sluttid 

för datan 2018-12-31, 23:57 
● (B-kolumn) Kommun 
● (C-kolumn) Kommunnamn 
● (D-kolumn) sweref99Norr-koordinat 
● (E-kolumn) sweref99Ost-koordinat 
● (F-kolumn) Avbränd produktiv yta (skogsmark) 
● (G-kolumn) Avbränd yta och annan trädbevuxen mark 
● (H-kolumn) Avbränd yta åker/betesmark 
● (I-kolumn) Avbränd yta annan mark utan träd 
● (J-kolumn) Objekt först antändes text (Vad det börja brinna i) 
● (K-klomun) Värmekälla text (Vad som antände branden) 
● (L-kolumn) Orsak avsikt text 

 
Information från MSB: 
Har räddningstjänsten bedömt att branden orsakades av blixtnedslag ska de ha kryssat 
”Blixtnedslag” i Värmekälla och ”Naturföreteelse” i Förmodad huvudorsak 
Återkoppling av vårt resultat till MSBs bedömningar. 
 
Osäkerheter på datan 

● Tiden är huvudlarm till räddningstjänsten, dvs. normalt någon minut efter 112-samtal. 
Vi vet inte hur länge branden pågått vid detta tillfälle. 

● Räddningstjänsten har möjlighet att flytta punkten i efterhand men vi vet inte hur ofta 
det görs eller om det i så fall görs i syfte att placera den närmare brandens startpunkt. 

 



Blixtdata: Blixt2018april_september.xclx (2019-04-26) 
Vad har vi? 

● Data för 385 824 blixturladdningar 
● (A-kolumn) Datum och tid med nanosekunder. Angiven i UTC-tid. Starttid för datan 

2018-04-04, 07:55. Sluttid för datan 2019-04-05, 03:09. 
● (B-kolumn) Longitud i decimalgrader, koordinatsystem WGS84 
● (C-kolumn) Latitud i decimalgrader, koordinatsystem WGS84 
● (D-kolumn) Uppskattad högsta strömstyrka i kiloampere. Med polaritet. 
● (E-kolumn) Flagga för systemets klassning av molnblixt. true=urladdning inom moln, 

false=urladdning till mark. 
● (F-kolumn) Kvalitetsindikator. 89002 är bra, 89102 är mer osäker. 
● (G-kolumn) Antal sensorer som registrerat urladdningen. 
● (H-kolumn) kvalitetsparameter gällande lokaliseringen. 
● (I-kolumn) Ellipsvinkel i grader medurs från 0 grader Nord. 
● (J-kolumn) Längd på ellipsens semi-major axis i km. 
● (K-kolumn) Längd på ellipsens semi-minor axis i km. 
● (L-kolumn) Frihetsgrader vid positioneringsoptimeringen. 

 
Information från SMHI: 
Värt att notera: 
Sedan 2014 har SMHI en ny beräkningsserver (TLP) i blixtlokaliseringssystemet. 
Detta medför att nyare data inte är direkt jämförbara med äldre data. 
 
Blixtlokaliseringssystemet registrerar separata urladdningar. Det vi människor uppfattar som 
en blixt kan bestå av flera urladdningar. 
I SMHI:s sammanställningar väljer vi oftast att filtrera bort urladdningar med strömstyrka <= 
5000 ampere samt urladdningar mellan moln, eftersom osäkerheterna är större för dessa. 
 
Osäkerheter på datan 

● Kolumn I-L beskriver en felellips för medianen av positioneringsfelet 
● Systemet förmår inte att registrera alla urladdningar. Enligt tillverkaren skall det vid 

normal drift kunna registrera minst 90% av blixtarna mellan moln och mark, förutsatt 
att dessa har en strömstyrka på minst 5000 ampere. För de enskilda urladdningar som 
blixten består av är detekteringsgraden lägre. 

● Positioneringen av urladdningarna är inte exakt. Vid normal drift skall medianen för 
positioneringsfelet vara mindre än 500 meter, men beroende på till exempel 
urladdningens styrka och dess position i förhållande till sensorerna kan avvikelsen 
vara betydligt större. 

● Det kan förekomma felaktiga registreringar. 



● Tekniska störningar kan uppstå, till exempel kan sensorer gå sönder eller 
kommunikationen med sensorer brytas, vilket ger ökad osäkerhet. 

● Data är inte homogena över tid eftersom systemet har ändrats och förbättrats under 
åren. Till exempel kan sensorer uppgraderas eller systemkonfigurationen ändras. 

● sweref99 och WGS84 skiljer sig upp till 0,5 meter 

Brandområden: UngefarligtBrandomradeSKS_181108.shp (2019-04-30) 

Vad har vi? 
Brandområden i form av polygon-shapefiler. Attributerna i tabellform är följande: 

● ObjectID: 325 brandområdesytor 
● Namn: På vissa av ytorna 
● Producent: Skogsstyrelsen eller tomt 
● GISHektar: Storlek på ytor (heltal) 
● Lannamn: namn på länet ytan befinner sig i 
● CenterX: x-koordinat 
● CenterY: y-koordinat 
● Aktualitet: tomt 
● Kommunnamn: 
● Metod: alla utom två har Manuell kartering - satellit  
● Kvalitet: alla är granskade, majoritet har god, resten mycket god 
● Kommentar: mer än hälften är utan kommentar 
● Lopnr: 0 på alla rader 
● AreaHa: mer precis storlek på yta 
● Areakog: storlek brand på skog 
● ID: Skogsstyrelsens egna 
● SHAPE_Leng: ytans längsta längd m (kopia) 
● SHAPE_Length: ytan längsta längd m 
● SHAPE_Area: storlek på ytan m2 

 
Osäkerhet på datan 

● Datan gavs med namnet ungefärligt brandområde vilket borde indikera på en viss 
osäkerhet i läget på brandområdenas position och storlek.  

● Kommentarer finns för en del av ytorna där ytterligare ledtrådar kan finnas.  

Bearbetningssteg: (2019-04-26) 

Steg 1: Hantering av exceldata: (2019-04-26) 
Branddata 

1. Kopierar ursprunglig fil till en ny bok “bränder_2018_behandlad_v1 (se skärmklipp 
steg1_1). 

2. Kopierar första fliken och döper till “justering_01”. 



3. Tar bort kolumn kommunkod. 
4. Lägger till en ny kolumn total_avbrand_yta och summerar varje rad med värdena i 

kolumn e till h.  
5. Kopierar datan till en ny flik “Slutlig data” (se skärmklipp steg1_2). 
6. Sista fliken slutlig data sparas som kopia till en ny bok “Brand_to_GIS”. 

Blixtdata 
1. Kopierar ursprunglig fil till en ny bok “Blixt2018april_september_behandlad_v1” (se 

skärmklipp steg1_3). 
2. Kopierar första fliken och döper till “justering_01”. 
3. Ersätter punkter med kommatecken med “ersätt”-funktionen. 
4. Tar bort nanosekunder genom funktion “text till kolumner”.  
5. Sorterar kolumnen “cloud indicator” och markerar alla rader med “true” (som innebär 

blixtar mellan moln) och tar bort dessa.  
6. Kopierar datan till en ny flik “Slutlig data” (se skärmklipp steg1_4).  
7. Sista fliken slutlig data sparas som kopia till en ny bok Blixt_to_GIS. 

Steg 2: Importering av data till GIS: (2019-04-29) 
1. Öppnar en tom karta i ArcMap 10.6. 
2. Skapade en ny geodatabas som GIS_databas.gdb för lagring av skapad data. 
3. Laddade in ”Landskap_ytor_SWEREFF99TM.shp” (bakgrundskarta) och exporterade 

filen som ”bakgrund_01_sverigelandskap” till geodatabasen.  
4. Laddade in ”UngefarligtBrandomradeSKS_181108.shp” och exporterade filen som 

”brandomradeSKS_00” till geodatabasen (se skärmklipp steg2_1). 
5. Med verktyget i ”arctoolbox”: conversion Tools>Excel>Excel To Table, skapades 

med exceldata “Blixt_to_GIS” och ”Brand_to_GIS” två GIS-tabeller. 
”table_01_blixt_to_GIS” och ”table_02_brand_to_GIS” (se skärmklipp steg2_2 & 
steg2_3). 

6. Genom att högerklicka på respektive Tabellfiler så användes display XY-data för att 
skapa shapefiler till datapunkterna. För ”Brand_to_GIS_Table” valdes kolumn 
sweref99Ost som x-koordinat och sweref99Norr som y-koordinat. Samt ”Geographic 
Coordinat System” som “GCS_SWEREF99” och “Projected Coordinate System” som 
“SWEREF99_TM. (Kartan är redan projicerad som ”SWEREF99_TM” i och med 
lagret ”bakgrund_01_sverigelandskap” och lagret “brandomradeSKS_justering_00”. 
För ”Blixt_to_GIS_Table” valdes kolumn Lon_E_Y  som X-koordinat och kolumn 
Lat_N_X som y-koordinat. ”Geographic Coordinat System” valdes till 
”GCS_WGS_1984” och data projicerades direkt in till kartans ”SWEREFF99_TM 
utan att definiera projektion  (se skärmklipp steg2_4 & steg2_6). 

7. Resultatet I form av punkt-shapefiler ”Brand_to_GIS_Table Events” och 
”Blixt_to_GIS_Table Events” exporterades till geodatabasen som “branderMSB_00” 
och “blixtarSMHI_00” (se skärmklipp steg2_5 & steg2_7). 



Steg 3: Skapa bufferzoner och avgränsa data: (2019-04-29) 
1. Buffertzoner skapades med stigande avstånd från ”brandomradeSKS_00” för att 

kunna avgränsa vilka brandpunkter samt blixtpunkter som passar in med respektive 
område med tillhörande motiveringar för avstånden. Verktyget som används är 
Analysis Tools>proximity>buffer (se skärmklipp steg3_1 & steg3_2). 

a. “buffer_01_0m_1000m”: Används för blixtarna som enligt SMHI har en 
medianfelkälla på 500m. 

b. “buffer_02_0m_2000m”: Efter studering av GIS-karta och uppfattningen om 
osäkerheten i brandpositionen hos branderMSB kom vi fram till att en buffer 
på 2000m skulle ge de flesta brandområdena åtminstone en korrekt tillhörande 
brandpunkt. För att vidare studeras i excel.  

c. “buffer_03_0m_4000m”: För att få med ett par outliers i framförallt Norrland 
skapades även en större buffert för att välja ut brandpunkter mellan 2000m och 
4000m om det inte redan fanns en mellan 0m och 2000m.  

2. “branderMSB_01_0m_2000m”: Med “select by location” valdes alla punkter för 
“branderMSB_00” som låg inom “buffer_02_0m_2000m”, dessa exporterades sedan 
till en ny fil (se skärmklipp steg3_3 & steg3_4). 

3. “branderMSB_02_2000m_4000m”: Med “select by location” valdes först alla 
“branderMSB_00” punkter som låg inom “buffer_03_0m_4000m”. Sedan valdes alla 
“buffer_02_0m_2000m” som hade någon av de valda punkter inom sig. I “attribute 
table” skiftades sedan de valde områdena så att enbart tomma bufferområden valdes. 
Sedan valdes alla “buffer_03_0m_4000m” som hade någon av de valda (tomma) 
2000m bufferområdena inom sig. Slutligen valdes alla “branderMSB_00” punkter 
som låg inom de valda “buffer_03_0m_4000m” områdena (se skärmklipp steg3_5 
t.om steg3_12). 

4. “blixtarSMHI_01_0m_1000m”: Med “select by location” valdes alla punkter för 
“blixtarSMHI_00” som låg inom “buffer_01_0m_1000m” (se skärmklipp steg3_13). 

5. Presentation av alla avgränsningar visas i skärmklipp steg3_14. 

Steg 4: Relatera data och exportera tabeller: (2019-04-30) 
1. Tillhörande data för “brandomradenSKS_00”, “branderMSB_01”, “branderMSB_02” 

och “blixtarSMHI_01” exporterades som tabeller i GIS som 
“table_03_brandomradenSKS_00”, “table_04_branderMSB_01”, 
“table_05_branderMSB_02” och “table_09_blixtarSMHI_01” (se skärmklipp 
steg4_1). 

2. Med verktyget Analysis Tools>Proximity>Generate Near Table skapades tabeller 
som relaterade respektive “branderMSB_01”, “branderMSB_02” och 
“blixtarSMHI_01” till “brandomradenSKS_00” inom bestämt avstånd, dessa tabeller 
inkluderar även exakt avstånd för respektive punkt samt i vilken ordning punkten är 
närmast brandområdet. Tabellerna som skapades var 



“table_06_near_brandomradeSKS_00_to_branderMSB_01”, 
“table_07_near_brandomradeSKS_00_to_branderMSB_02” och 
“table_08_near_brandomradeSKS_00_to_blixtar_01” (se skärmklipp steg4_2 t.om 
steg4_4). 

3. Alla tabeller table_03 t.om. table_09 exporterades sedan till excelformat genom 
verktyget  conversion Tools>Excel>Table to Excel och genererade excelfiler 
excel_01 t.om excel_07 (se skärmklipp steg4_5). 

Sammanfattning bearbetade filer: (2019-04-30) 

Översikt: (2019-04-30) 
● GIS_Analys: samlingsmapp  

○ Arbetslogg: mapp för logg-filer över arbetsprocessen 
■ Arbetslogg_ Bearbetning av GIS_data.docx: detta dokument 
■ Skärmklipp: Samling av skärmklipp under arbetsprocessen 

○ Excel: mapp för skapade excelfiler ifrån bearbetningen 
■ excel_01_table_03.xlsx: Skogsbrandsområden 
■ excel_02_table_04.xlsx: Bränder 0-2000m 
■ excel_03_table_05.xlsx: Bränder 2000-4000m 
■ excel_04_table_06.xlsx: relation SKS_00-MSB_01 
■ excel_05_table_07.xlsx: relation SKS_00-MSB_02 
■ excel_06_table_08.xlsx: relation SKS_00-SMHI_01 
■ excel_07_table_09.xlsx: Blixtar 0-1000m 
■ relationsdata_för_experiment.xlsx: Kopia för att pröva metoder.  
■ relationsdata_brandomradeSKS_brandMSB_blixtSMHI.xlsx: samling 

av excel_01 t.om 07.  
○ GIS_databas: mapp för GIS-data 

■ GIS_databas.gdb: geodatabas innehållande filer som representerar 
shapefiler och tabellfiler som har skapats i matlab, dessa är följande: 

● bakgrund_01_sverigelandskap: polygon 
● blixtarSMHI_00: punkt 
● blixtarSMHI_01_0m_1000m: punkt 
● branderMSB_00: punkt 
● branderMSB_01_0m_2000m: punkt 
● branderMSB_02_2000m_4000m: punkt 
● brandomradeSKS_00: polygon 
● buffer_01_0m_1000m: polygon 
● buffer_02_0m_2000m: polygon 
● buffer_03_0m_4000m: polygon 
● table_01_blixt_to_GIS: tabell 
● table_02_brand_to_GIS: tabell 



● table_03_brandomradeSKS_00: tabell 
● table_04_branderMSB_01: tabell 
● table_05_branderMSB_02: tabell 
● table_06_near_brandomradeSKS_00_to_branderMSB_01: 

tabell 
● table_07_near_brandomradeSKS_00_to_branderMSB_02: 

tabell 
● table_08_near_brandomradeSKS_00_to_blixtar_01: tabell 
● table_09_blixtarSMHI_01: tabell 

○ Grunddata_GIS_Analys:  innehåller all initial data, shape-filer given utifrån, 
samt given exceldata (orörd samt hanterad innan GIS) 

■ Exceldata 
● Blixt_to_GIS: färdig behandlad Blixt data (sista fliken från 

Blixt2018april_september_behandlad_v1), inför GIS-Analys 
● Brand_to_GIS: färdig behandlad Brand data (sista fliken från 

bränder_2018_behandlad_v1, inför Gis-Analys. 
■ Karta 

● Landskap_ytor_SWEREFF99TM_shp: Bakgrundskarta till 
analysen, hämtad från lokal geocentrumdatabas. Bör inte 
användas i slutligt skede utan att först ha kollat upp rättigheter! 

■ Ungefärligt brandområde 
● UngefarligtBrandomradeSKS_181108.shp: polygoner av 

skogsstyrelsens karterade brandområde. 
■ Ursprunglig_Exceldata 

● Blixt2018april_september_grunddata: som den var given från 
SMHI. 

● bränder_2018_grunddata: som den var given från MSB (datan 
är sammanställd av MSB och omfattar inrapporterade 
naturbränder av räddningstjänsten). 

● Blixt2018april_september_behandlad_v1: justerad blixtdata 
med justeringslogg. 

● bränder_2018_behandlad_v1: justerad branddata med 
justeringslogg. 

○ output_v1: arbetsfilen i ArcMap 10.6 under bearbetningen. 
 

En titt på excelfilerna: (2019-05-01) 
● 7 styckna tabeller, innehållande  

○ blixtarSMHI:  
○ branderMSB_1 (2000m) 
○ branderMSB_2 (4000m) 
○ brandomradeSKS  



○ matchning brandområde och brander_1 
○ matchning brandområde och brander_2 
○ matchning brandområde och blixtar 

Alla dessa tabeller har samlats som flikar i ett och samma exceldokument 
(relationsdata_brandomradeSKS_brandMSB_blixtSMHI) för att förenkla analys. De fyra 
första tabellerna är egentligen orörda från original data (förutom antal punkter - reducerade 
från avgränsning). Det som är nytt är en kolumn med ID, som är viktig för att matcha dessa 
tabeller med GIS-data.  Sedan de 3 sista tabellerna är den data som skapades i steg 4. Dessa 3 
innehåller matchningar mellan respektive punktdata och brandområdet baserat på 
avgränsning utifrån avstånd. Det som datan innehåller är kolumner med matchnings ID, 
brandområdets ID, punktens ID, om flera punkter matchar till samma yta i vilken ordning 
som den är närmast samt det exakta avståndet mellan punkt och yta i meter. (Se skärmklipp 
excel1_1). 

Förslag till analys: (2019-05-01) 

Matcha brandpunkter mot brandområden (2019-05-01) 
● I flik brandomradeSKS_branderMSB_1 och brandomradeSKS_branderMSB_2 ges 

matchningen av brandpunkter mot brandområden inom 2000m eller 4000m beroende 
på om närliggande brandpunker existerar eller ej. Ytterligare information som ges i 
kolumn NEAR_DIST är närmaste distans mellan punkt och yta i meter. För vissa 
brandområden finns flera matchande brandpunkter och i kolumnen NEAR_RANK så 
ges ordningen matchningar är i förhållande till kortaste avstånd.  

● Det som ska göras nu är att göra en kvalitativ bedömning om vilka matchningar som 
är rimliga eller ej. Därmed är det lämpligt att i samma flik lägga till information som 
kan underlätta bedömning. Denna information tas ifrån branderMSB_1, 
branderMSB_2 och brandomradeSKS. Lämpliga kolumner att inkludera är: 

○ Tidpunkt för inrapporterad brand 
○ % skillnad i yta mellan skogsstyrelsen brandområde och inrapporterad brand.  
○ Värmekälla 
○ Orsak 
○ Kommentar från SKS 

● Lägg till 2 kolumner till 
○ BEDÖMNING: Sätt 0 om matchningen förkastas, 1 om ensam matchning och 

2 om dela matchning. 
■ Om flera matchningar av punkter avgörs vara till ett och samma 

tillfälle inkludera enbart den första brandpunkten i tid då det är 
tidsvariabeln som är relevant för antändning.  

○ KOMMENTAR: Lägg till kommentar för att motivera bedömning. Vi bör ha 
en standardiserad metod för hur kommentarerna ska skrivas. T.ex. singularitet, 
yta, avstånd, osv…  



● Skapa ny flik och klistra in alla rader med  1:or och 2:or, skapa kopior av 2:orna, ytan 
med första 2:an får behålla ID, första kopian får ID 1000+ursprungs ID, andra 
2000+ursprungs ID osv.. Detta är den slutliga matchningsnyckeln av brandområden 
med brandpunkter, enbart ID kombinationen samt möjligen avståndet är av intresse att 
spara.  

● Skapa en ny flik och kopiera in alla brandområden. Lägg sedan till kopiorna längst 
ner i dokumentet enligt matchningsnyckeln. Om intressent för att rensa ut onödiga 
kolumner finns, skapa ytterligare en kopia för att spara fullständiga 
brandområdeskopior.  

● Lägg till enligt matchningsnyckeln relevant brandpunktsinformation i kolumner längst 
bak i den nya brandområdestabellen. Framförallt ID, TID, AVSTÅND, 
VÄRMEKÄLLA och ORSAK.  

Matcha blixt med brandområden och brandområdeskopior (2019-05-01) 
● I … ges matchningen av blixtar mot brandområden inom 1000m. I kolumn… är 

närmaste distans mellan punkt och yta i meter. För vissa brandområden finns flera 
matchande blixtar och i kolumnen så ges ordningen matchningar är i förhållande till 
kortaste avstånd.  

● Gör en kopia av denna flik och i den nya fliken skapa matchningar för 
brandområdeskopiorna (bör vara lätt att kopiera och lägga till tusental). Lägg till 
matchnings ID.  

● Det som ska göras nu är att göra en bedömning om vilka matchningar som är rimliga 
eller ej. Därmed är det lämpligt att i samma flik lägga till information som kan 
underlätta bedömning. Denna information tas ifrån... Lämpliga kolumner att inkludera 
är 

○ Tidpunkt blixt 
○ Tidpunkt för brand 
○ Tidsdifferens 
○ Styrka på Blixt 
○ Kvalitet på Blixtdata  

● Lägg till 2 kolumner till 
○ BEDÖMNING: Sätt 0 om matchningen förkastas, 1 om matchning är rimlig. 
○ KOMMENTAR: Lägg till kommentar för att motivera bedömning. Tid eller 

Styrka kommer att vara de vanligaste.  
● Skapa ny flik och klistra in alla rader med 1or. Detta är den slutliga 

matchningsnyckeln av brandområden med blixtar, ID kombinationen samt avstånd 
och tidsdifferens är framförallt intressant att spara tills senare.  

● Skapa ny flik och utifrån matchningsnyckeln kopiera in alla blixtar från blixtdatan 
som har bedömts kunnat starta en brand. Ingen justering av innehåll behövs då den är 
framförallt till för slutlig visualisering. 



Utvärdera kvarvarande blixtdata (2019-05-01) 
● Då flera blixtar kan passa in till en och samma brand så blir det lämpligare att 

sammanställa varje brandområdes blixtdata för att sedan inkludera denna information 
i samma tabell som brandområdet och brandpunkten.  

● Sammanställningen bör göras med kolumner såsom antal blixtar, starkast positiv blixt, 
starkast negativ blixt osv…  

● Kopiera sedan den tidigare skapade brandområdes och brandpunktstabellen och lägg 
till blixtinfon längst bak. Gör sedan en ny kolumn och bedöm om blixtantändning är 
rimlig baserat på informationen. 

Summerad bedömning av alla 3 dataset (2019-05-01) 
● Med dataseten samlad i samma tabell, (brandområdesytorna som är bevarad, och 

brandpunkter och blixtar som är avgränsade) kan vi nu göra den slutliga 
klassificeringen med numeriskavärden  av varje brandområdesyta. Dvs efter vår 
bedömning, MSB bedömning, yta okänd m.m.  Någon form av indikator på om det 
fanns flera möjliga bränder på samma yta.  

● I det slutliga dokumentet bör brandområdesytornas ID vara intakta vilket bör göra det 
möjligt att direkt kombinera den med brandområdesytorna i GIS utan problem (med 
eventuell problematik med kopiorna - inget som inte går att lösa).  

● Efter vilken siffra ytorna gavs i den slutliga klassificeringen kan vi nu tillsätta en unik 
färg till varje typ av brandområde.  

● Som strössel kan vi också ha kvar de blixtar som bedöms ha kunnat starta branden.  
● Ytterligare analys bör göras kvalitativt i någon sorts skriftlig form. Kanske också bra 

att göra en förenklad tabell i framförallt presentationssyfte. 
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Manus 
Förstasida 
Hej jag heter Elin och jag heter Matilda och tillsamman med Arvid, Malin, Christian, Fredrik 
och Therese har vi gjort den här studien på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, även kallat MSB. Sommaren 2018 rasade ett stort antal skogsbränder i Sverige. 
Studier från SLU har visat att ytan som brunnit under tidigare extrema somrar har varit ca 5 
000 hektar men i somras brann det nästan 5 gånger så mycket. Brandorsaken till många av 
sommarens bränder är ännu inte fastställd och därför har vi i denna studie analyserat i vilken 
utsträckning blixtnedslag kan ha varit antändningskälla för skogsbränderna i Sverige 
sommaren 2018.  
 
Presentationens upplägg 
I denna presentation ska vi först ge en inblick i bakgrund och teori för området och sedan 
presentera studiens syfte och mål. Därefter kommer vi presentera våra frågeställningar och gå 
igenom metoden, resultatet och analysen för varje frågeställning, var för sig, och 
avslutningsvis sammanfattar vi vår studies slutsats. 

Bakgrund - Blixturladdningar 

Gällande blixturladdningar så har vi sammanställt data från SMHI över antalet urladdningar 
under åsksäsongen de senaste 4 somrarna. De ljusgröna staplarna är de som representerar 
2018 års blixturladdningar vilket visar på högre aktivitet än övriga år i juli och augusti. Men 
även om antalet blixturladningar sommaren 2018 skiljer sig en del från de tre föregående åren 
är det inga extrema värden om man ser över tid.  
BYT SLIDE 
Tittar vi närmre på den veckovisa fördelningen av urladdningar sommaren 2018 sker det en 
markant ökning vid vecka 28 som håller i sig till vecka 32.  

Bakgrund - Väder sommaren 2018 

Gällande vädret sommaren 2018 så var maj både varmare och torrare än normalt. Detta väder 
följde med in i första veckan av juni för att sedan återgå till ett mer varierat väder resten av 
månaden, med undantag för södra Sverige där det fortfarande var ovanligt varmt. I juli 
återkom den exceptionella värmen i hela landet och temperaturen låg mellan 4-6 grader över 
den normala medeltemperaturer. Mängden nederbörd var ovanligt låg i hela landet. Augusti 
började med värme och torka men slog sedan över till lite mer ostadigt väder i mitten av 
månaden. Avslutningsvis var september både varmare och torrare än tidigare år.  

Bakgrund - Vegetation 

För lite mer bakgrund till hur blixtar kan antända skogsbränder så behövs lite kunskap om 
kopplingen mellan vegetation och bränder. Enligt Åby och Hedenius brinner tall oftare än 



gran och lövträd har svårt att fatta eld då fukthalten är mycket högre än för barrträd. Enligt 
Granström vid SLU startar många av de blixtantända bränderna inte direkt vid nedslag utan 
istället uppstår en glödbrand som ligger och pyr i marken. Många bränder startar 1-2 dagar 
efter nedslag och det högsta antalet dagar från nedslag till öppen eld som har bekräftats är 4 
dagar. 

Syfte och mål 

Syftet med den här studien var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla 
för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 och målet var att ta fram ett underlag 
för brandantändning som kan komma att underlätta MSB:s framtida arbete med 
skogsbrandsförebyggande åtgärder. Vi valde att endast undersöka bränder inom Sveriges 
gränser mellan maj och september då detta är Sveriges åsksäsong.  

Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med studien har vi fokuserat på att besvara tre frågeställningar: 
 

1. Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändningskälla och 
stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning? 

2. Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder sommaren 2018? 
3. I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning sommaren 2018? 

Frågeställning 1 

Så först kommer frågeställning 1 och för att kunna göra vår bedömning om vilka bränder som 
kunde vara orsakade av blixtnedslag behövde vi se vilka bränder som tidsmässigt och 
positionsmässigt kunde kopplas med ett blixtnedslag 
 
Metod 
↻Därför behövde vi data för var och när bränderna startade och sedan information och var och 
när blixtar slog ner för att kunna se om det fanns en koppling mellan dem. Som vi tidigare 
nämnt så ska blixtnedslaget ha skett maximalt ↻ 4 dagar innan för att det ska ha kunnat 
orsakat en brand och det får inte heller vara ett för stort avstånd mellan blixt och brand för att 
det ska vara rimligt att branden ska kunnat ha varit orsakad av blixtnedslag.  
 
Vi hade ↻ tillgång till blixtdata från SMHI med var och när blixtar slagit ner men vi hade 
ingen ↻ tid och plats för när bränderna startade. Det vi istället hade tillgång till var 
↻Skogsstyrelsen kartering för brandområden som var skapade från satellitbilder. Problemet 
med Skogsstyrelsen kartering var att brandområdena ↻ inte hade någon tidsangivelse. Men 
som tur var kunde vi då få tillgång till ↻ händelserapporter från räddningstjänsten 
sammanställda av MSB som hade en position och tidsangivelse. Problemet med detta var 
dock att händelserapporterna bestod av inrapporteringar från folk när de sett en brand i skog 



och mark och att det därför var svårt att bedöma osäkerheten för position ↻ i den här datan då 
vi inte med säkerhet kunde säga hur bra exempelvis Gunnel från Avesta var på att uppskatta 
var det verkligen brann. Vi valde därför att utgå från Skogsstyrelsen brandkartering av 
områderna eftersom vi antog att branden iaf var startad inom det område det brann. Så då 
kopplade vi ihop brandområderna som hade en säkrare positionsangivelse med ↻ 
brandrapporteringarna som hade en tidsangivelse och då när brandområdena hade fått en 
tidsangivelse kunde det jämföras med blixtdatan från SMHI för att se vilka bränder som hade 
kunnat orsakats av blixt. Allt det här gjorde vi i Excel och i GIS-programmet ArcMap. 
 
Frågeställning 1 - Bedömningsgrunder 
Så de bedömningsgrunder som användes för att göra vår analys kan ni se i det här 
flödesschemat. Vi började med att utgå från en brandyta och undersökte ifall det fanns en 
brandrapportering inom 2 km. Om så inte var fallet fick brandytan klassificeringen 
“Information om brandtidpunkt saknas”. Annars ställdes nästa fråga om det fanns ett 
blixtnedslag inom 500 m från brandytan och om det max var 5 dagar från blixtnedslaget till 
brandrapporteringen. Anledningen till att tidsgränsen 5 dagar sattes istället för 4 dagar var att 
vi tänkte att det kan ta lite tid för Gunnel att upptäcka branden och rapportera in den. Om 
svaret på den frågan var nej undersökte vi ifall Räddningstjänsten hade bedömt att branden 
var orsakad av blixt eller inte. Från detta blev bedömningen såhär. Om svaret på frågan innan 
blev Ja så kom frågan om blixten hade slagit ner maximalt 3 dagar innan brandrapportering. 
Detta för att vi hade två bedömningar för att branden kunde ha varit blixtorsakad. Dessa var 
trolig eller möjlig. Så om blixten var inom tre dagar fick brandområdet bedömningen 
“Troligtvis blixt” och om den var mellan 3 och 5 dagar fick den bedömningen “Möjligtvis 
blixt”. Utefter räddningstjänstens bedömning fick den även bedömningen blixt eller inte blixt 
av räddningstjänsten. Ni kanske undrar varför det står snäv buffert här uppe och det är för att 
vi hade två olika buffertzoner i analysen; en snäv och en bred.  
 
Frågeställning 1 - Buffertzoner 
Snäv bedömning innebär att brandområdet endast får bedömningen möjligt eller troligt 
orsakad av blixt om blixten har slagit ned inom 500 m från brandområdet samt att 
brandpunkten är belägen inom 2 km från brandområdet men för bred buffertzon räcker det att 
det är inom 1000 m respektive 4 km.  
Detta resulterade i två cirkeldiagram. 
 
Frågeställning 1 - Resultat 
Till vänster har vi resultatet för den snäva buffertzonen där grå är att information om 
brandtidpunkt saknas, röd är att vi inte bedömt det som blixt, gul möjligtvis blixt och grön 
troligtvis blixt. De mörkare varianterna av färgerna är när vi och räddningstjänsten haft olika 
bedömning. Här till höger har vi resultatet för den breda buffertzonen.  
BYT SLIDE 
Här har ni den geografiska utbredningen med samma färgkoder.  



Frågeställning 1 - Analys 

I denna studie fick vi resultatet att blixtnedslag var en potentiell brandorsak till 28 % av 
bränderna i snäv bedömning och 33 % i bred bedömning. Jämfört med andra studier som 
gjorts i Sverige är dessa värden betydligt högre. Det kan bero på att de andra studierna har 
behandlat hela åren och inte bara sommaren och även att de är medelvärden från flera år vilket 
gör att det är det svårt att jämföra dem med vår studie. Ett toppår i studier har varit 2014, då 
med 18 % blixtantända bränder, men då 2018 var både varmare och torrare än 2014 får 
resultaten i denna studie ändå antas rimliga. Men för att kunna dra slutsatser om huruvida 
sommaren 2018 var unik gällande andelen blixtantända bränder skulle fler somrar behöva 
undersökas. 
 
Från cirkeldiagrammen kan skillnaden mellan andelen troligt eller möjligt blixtantända 
bränder för de två buffertzonerna avläsas till knappt 6 procentenheter. Detta motsvarar ett 
tillskott på 19 brandområden till den bredare bedömningen. Skillnaden mellan resultatet för de 
olika bedömningarna visar på att avståndsgränsen är avgörande för resultatet så det kan därför 
vara lämpligt att använda den breda buffertzonen för att säkerställa att alla de bränder som 
kan ha orsakats av blixtnedslag inkluderas i den kategorin. Däremot skulle inkluderingen av 
dessa bränder kunna bidra till större osäkerhet i resultatet och det är inte säkert att de 19 
ytterligare bränderna har startats till följd av blixtnedslag. Mer information om 
felmarginalerna i brandrapporteringarna skulle behövas för att med säkerhet kunna anpassa en 
buffertzon av rätt storlek.  
 
För cirka 20 % av brandområdena skiljer sig vår bedömning mot räddningstjäntens. Det kan 
bero på att vi har analyserat blixtdata och då kunnat se var blixtar faktiskt har slagit ner, vilket 
inte räddningstjänsten har gjort. En bidragande faktor är även att Räddningstjänstens “Inte 
blixt” även innefattar de brandområden där räddningstjänsten inte har kunnat bedöma 
brandorsaken. En osäkerhet i vår studie är att blixtlokaliseringssystemet ska registrera minst 
90 % av alla blixtar som slår ner vilket betyder att uppemot 10 % kan gå förlorade. Detta, i 
kombination med eventuella tekniska problem, skulle också kunna vara en bidragande faktor 
till att det finns en mängd bränder som räddningstjänsten har angett som blixtantända medan 
våra resultat tyder på att de hade en annan antändningskälla. En osäkerhet i räddningstjänstens 
bedömning är att den har utförts av ungefär 4000 olika  personer vilket ger en inkonsekvent 
bedömning.  
 
I och med osäkerheten i tidsbestämningen av bränderna (tiden från det att branden startade till 
inrapportering) och positionsangivelsen kan denna studie ha uteslutit tänkbara blixtar som 
kunde ha startat bränderna samt innefattat blixtar som inte håller tidsramen för hur långt tid 
det kan gå för en blixt att starta en brand. Detta är ytterligare en möjlig osäkerhet i resultatet.  
 



I kartan kan man se att de blixtantända bränderna var relativt jämt fördelade över Sverige. En 
intressant iakttagelse är att de potentiellt blixtantända bränderna står för 68 % av ytan för de 
studerade brandområdena vilket är betydligt högre de 28 % av antalet bränder som var 
blixtantända. Alltså verkar det ha varit större ytor som brunnit för blixtorsakade bränder 
jämfört med de som hade antropogena orsaker.  

Frågeställning 2 

Så i frågeställning 2 ville vi undersöka hur fördelningen av blixtantända bränder sommaren 
2018 såg ut över tid.  

Frågeställning 2 - Metod och resultat 

Detta gjordes genom att vi sorterades brandområdena med de olika klassificeringarna i 
tidsordning och efter det kunde ett stapeldiagram skapas med fördelningen av brandområdena 
med brandorsak över tidsperiodens veckor och här ser man hur vecka 28 och 29 var de veckor 
med både flest bränder och även flest blixtantända bränder för den snäva buffertzonen och  
 
BYT SLIDE 
detsamma gällde för den breda buffertzonen.  

Frågeställning 2 - Analys 

Jämför man vårt resultat med stapeldiagrammet för antalet urladdningar under sommaren 
2018 kan man se att för båda diagrammen ökar antalet blixtar respektive bränder under vecka 
28. Dock går vårt resultat ner efter det vilket inte antalet urladdningar gör. Detta skulle kunna 
förklaras med väderförhållanderna vecka 28 som hade många åskväder med lite nederbörd 
medan det vecka 30 var betydligt mer nederbörd vid åskvädrerna. 
 
De veckor då flera blixtantända bränder har konstaterats, vecka 22-23 samt 28-32, är veckor 
som var betydligt varmare än normala år och som följts av tidigare torra perioder. Dessa 
observationer skulle kunna tyda på att höga temperaturer och lite nederbörd bidrar till en ökad 
risk för blixtantändning, vilket i sin tur skulle kunna innebära att framförallt torra åskoväder 
starkt bidrar till denna förhöjda risk. Dock skulle analys av temperatur och nederbörd i större 
utsträckning behövas, till exempel dygnsvariationer under den drabbade perioden, för att 
kunna dra tydligare slutsatser om orsakerna till sommarens bränder.  

Frågeställning 3 

Den tredje och sista frågeställningen var: “I vilken typ av vegetation startade bränderna med 
blixtantändning sommaren 2018?” 



Frågeställning 3 - Metod 

I de brandytor där blixtnedslag bedömdes vara en trolig eller möjlig antändningskälla med den 
snäva buffertzonen undersökte vi vilken vegetation som fanns med hjälp av Naturvårdsverkets 
marktäckedata. Det optimala hade varit om vi hade vetat exakt var blixten slog ner och sedan 
att branden började precis där. Då hade vi ju kunnat sett att i just den där vegetationen kunde 
blixten starta en brand. Men i blixtdatan fanns en osäkerhet vilket gjorde att den här blixten 
fortfarande kunde ha startat den här branden men inte ens slagit ner inom brandområdet och 
att brandrapporteringen för branden kom härifrån. Därför kändes det inte meningsfullt att 
kolla på vegetationen i någon av dom här punkterna eftersom det antagligen inte var exakt där 
branden startat. Så vår lösning på problemet var att kolla på hela brandområdet och försöka få 
en generaliserad bild av i vilken vegetation branden kunde ha startat. I och med detta kunde vi 
inte besvara frågeställningen helt eftersom vi inte exakt visste var en blixt startade en brand 
men vi kunde på detta sätt få en fingervisning om i vilken vegetation en blixt troligtvis kunde 
startat en brand.  
BYT SLIDE 
Hur klassificeringen från marktäcktedatat till en viss skogstyp gick till kan ses här och lite 
övergripande så var målet att hitta en skogstyp som täckte mer än 50 % av brandytan, men om 
det inte gick undersökte vi ifall det gick att kombinera flera skogstyper så att det kom upp i 50 
%. Annars unersökte vi om det fanns en skogstyp som i alla fall var framträdande i området. 
Denna vegetationsanalys har enbart tagit hänsyn till vilken skogstyp som framförallt gick att 
hitta i brandområdet och det berodde på att det i marktäckedatat inte gick att urskilja olika 
typer av undervegetation. Den exakta klassificeringsmetoden finns här men skulle ta lite för 
lång tid att gå igenom så om man är intresserad kan man läsa rapporten. 

Frågeställning 3 - Resultat 

Här kan ni se den primära skogstypen i de potentiellt blixtantända brandområdena där de 
gröna färgerna är nån form av barrskog och de orange-gula är löv eller blandskog. Den 
gråbruna är öppen mark.  
 
I kartan här kan ni se var de potentiellt blixtantända bränderna med tillhörande skogstyp 
fanns.  

Frågeställning 3 - Analys 

Man kan se att om man lägger ihop alla gröna delar så blir andelen brandområden med någon 
form av barrskog knappt 77% och tall stod själv för drygt 54 %. Detta stämmer överens med 
resultatet i Åby och Hedenius studie om att tall brinner oftast. En anledning till att tall 
förekommer i större utsträckning än gran eller blandade barrskogar vid brandområdena skulle 
kunna vara för att tallen oftast växer i torrare marker och är mindre kompakt än granen. 
Brandområden som klassas som lövskog stod endast för drygt 6 %. En förklaring skulle kunna 
vara att lövträdens blad har en högre fukthalt än barren men det skulle också bara kunna bero 



av att det finns mer barrskog än lövskog i de delar av Sverige som brunnit. De lokala 
väderförhållandena kan även ha bidragit till vad som brunnit så allt för stor vikt bör inte 
läggas vid det här resultatet.  

Slutsatser 

Så sammanfattningsvis kunde vi genom att analysera blixtnedslag, brandrapporteringar och 
brandområden se att runt 30 % av skogsbränderna potentiellt var antända av blixtnedslag och 
att i 20 % av fallen avvek bedömningen från Räddningstjänstens bedömning samt att 
bränderna, både blixtantända och övriga, till största del startade vecka 28 och 29. Den skog 
som främst brunnit och som troligtvis var där en blixt kunde starta en skogsbrand var barrskog 
(77 %) och främst tallskog (54 %). En intressant iakttagelse var att upp emot 70 % av den yta 
som brunnit var från blixtorsakade bränder vilket tyder på att de bränder som startat av blixtar 
brände större ytor än de startade av andra orsaker. Så slutsatsen att ta med sig är att om det i 
framtiden drar in ett åskväder en torr och varm sommar finns det anledning att vara beredd på 
bränder.  
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En skogsbrand kan starta om en antändningskälla, exempelvis en blixt, träffar ett bränsle som 
är tillräckligt torrt (SLU, 2018). I en skog är det ofta markvegetationen som fungerar som 
bränsle för elden såvida den inte har en fuktkvot över 25% (SLU, 2018). Om bränslet, det vill 
säga materialet som brinner, har en högre kvot kan det inte antändas och därför krävs det 
oftast omkring en veckas uppehållsväder för att detta ska uppnås (SLU, 2018). Ett lämpligt 
bränsle för elden är förna i form av döda växtrester som är inblandat i mossa eller lav (SLU, 
2018). För att elden ska kunna ta fart krävs det att marken är nästintill täckt av bränslet 
(Granström, u.å).  
 
Efter en lång torka startar i somliga fall inte en brand vid antändning utan istället bildas en så 
kallad glödbrand, vilket främst startas i murket trä eller i jordlager av torv och humus 
(Granström, u.å). Detta på grund av att materialen har svårt att underhålla en flammande eld 
eftersom de har en låg syrehalt och en förhållandevis hög fukthalt och kompakthet 
(Granström, u.å). Humus och torv har bland annat en struktur i sina jordlager som är porös 
och stabil som gör det enkelt för glödbranden att ta sig nedåt i jordlagret och fortsätta glöda 
(Granström, u.å). Tack vare deras struktur gynnas därför glödbränder och samtidigt hämmas 
förmågan att underhålla flammande eld (SLU, 2018). 
 
Som tidigare nämnt är mossa med inblandad förna ett bra bränsle för elden av anledningen att 
det är ett luckert material som därmed gynnar brandspridning (SLU, 2018). Eld brinner även 
bra i risväxter som exempelvis kan vara kråkbär, lingon och ljung eftersom de har en 
generellt låg fukthalt i deras blad (Granström, u.å). För risväxter är fukthalten låg tidigt på 
våren på grund av att de nya bladen och årsskotten inte har hunnit växa ut (Granström, u.å). I 
mycket sällsynta fall kan ljung och kråkväxter fatta eld, om det sitter tillräckligt tätt, trots att 
markvegetationen under växterna inte är tillräckligt torr för att brinna (Granström, u.å). Elden 
stannar dock så fort den stöter på ett mer glest bevuxet parti av risväxten (Granström, u.å).  
 
Vid marker där blåbär och odon växer brinner det sämre med anledning av att det är mycket 
högre fukthalt i bladen som fälls ut än i risväxternas blad (Granström, u.å). Ett ytterligare 
resultat av framförallt blåbärens blad är att marken skuggas och vinden närmast markytan 
bromsas ned vilket gör att avdunstningen minskar (Granström, u.å). Hos lingon kan man 
också se detta resultat, dock inte förrän senare under sommaren (Granström, u.å). De nyligen 
utfällda skotten och bladen har en hög fukthalt men den sjunker under tiden växten växer 
(Granström, u.å). 
 
I markvegetationen finns det fler växter som är ett dåligt bränsle för elden (Granström, u.å). 
Det är dels levande örter och gräs vilka har en hög fukthalt som gör att elden ofta självdör om 
växterna växer tätt, även i de fall när det har varit en stor torka i området (Granström, u.å). Är 
det glest bevuxet av örter och gräs hämmas elden inte märkbart (Granström, u.å). Å andra 
sidan ger örter, men framför allt gräs, en förna som fungerar mycket bra som bränsle för 
elden och därför är ört- och gräsdominerande marker brandfarliga under våren och mer 
brandsäkra under högsommaren (Granström, u.å). 



 

I en ung barrskog sitter grenarna nära marken och bränslet, som är i form av barr och död 
finkvist, ligger nästan i kontakt med bränslet på marken och kommer därför göra det enkelt 
för elden att antända (Hedenius, 2016). Med åren kommer trädets grenar flyttas högre upp 
från marken och därmed kommer bränslet bli mer otillgängligt, risken för att elden sprider sig 
upp i trädkronan och startar en kronbrand minskar därför med trädets ålder (Hedenius, 2016). 
Det kommer krävas en intensiv brand på marken för att trädkronan ska kunna antändas när 
trädgrenarna har ett större avstånd från marken (Granström, u.å). Granar är ett typexempel på 
träd som lätt kan starta kronbrand då deras grenar växer hela vägen från marken upp till 
trädtoppen (Granström, u.å). Lövträdens blad har till sin fördel en betydligt högre fukthalt 
vilket minimerar risken för kronbrand (Granström, u.å). Däremot är brandrisken i en skog 
mycket liten om bränslet på marken ligger för tätt ihop och därmed är för kompakt, vilket 
exempelvis kan ses i en tätbevuxen granskog då marken täcks av döda granbarr (Hedenius, 
2016). 
 
Vid jämförelse mellan barrskogar kan det ses att tallskogar brinner oftare än granskogar 
(Hedenius, 2016). Detta är med största sannolikhet på grund av att marken är mycket torrare 
där tallar växer än hos granar (Hedenius, 2016). Vad som även har observerats är att tallen är 
mer tålig mot brand och brandskador tack vare dess uppbyggnad (Nilsson, 2005). Tallen har 
sin krona högt över marken vilket resulterar i att det är svårt för elden att nå upp till den samt 
att tallen även har en tjock bark som är värmetålig (Nilsson, 2005). En gran har å andra sidan 
sina grenar hela vägen ner till marken vilket möjliggör det för elden att snabbt sprida sig upp 
i toppen och starta en kronbrand, vilket dödar trädet (Hedenius, 2016).  
 
Sveriges landskap domineras till stora delar av barrskog med äldre tallar och granar 
(Granström, u.å). På marken består växtligheten främst av mossa, till största del av 
väggmossa, och är glest bevuxen med risväxter såsom blåbär och lingon samt ett fåtal örter 
och gräs (Granström, u.å). Det är även en stor mängd förna i mossan som kommit från döda 
växtdelar och den största delen av Sveriges skogar är därför relativt lättantändliga 
(Granström, u.å). 
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En del i litteraturstudien som främst fokuserar på blixtar, åska och mätning av blixtar. 
Informationen är hämtad från SMHI och Nationalencyklopedin.  
  



 

I jordens atmosfär rasar ständigt nära 2000 åskväder (SMHI, 2018). Vanligast med åskväder 
är det i tropikerna och åskfrekvensen avtar från ekvatorn (SMHI, 2018). Cirka 100 000 
blixtnedslag träffar Sverige varje år och om året är det åska 5-20 dagar i genomsnitt (SMHI, 
2018). Nordvästra fjällen är det område där antalet åskdagar är som minst (SMHI, 2018).  
 
Åska är vanligast på sommarhalvåret men det förekommer även på vinterhalvåret (SMHI, 
2018). Detta beror på att åskmoln endast bildas då det finns mycket vattenånga i luften vilket 
hör ihop med varmare temperaturer (SMHI, 2018). Åska som är knutet till fronter är relativt 
jämnt fördelad över dygnet men värmeåskväder är mycket vanligare under eftermiddag eller 
kväll (SMHI, 2018). För när solens strålar värmer upp luften, exempelvis en varm 
sommardag, kan cumulus växa till cumulonimbus då den varma luften stiger (NE 1). När ett 
cumulonimbus med stor vertikal utbredning tornar upp sig separeras elektriska laddningar, 
troligtvis på grund av att snöflingor, molndroppar och regndroppar rör sig med olika hastighet 
i vertikalled i molnet (SMHI, 2018). I och med laddningsseparationen samlas negativa 
laddningar i molnets nedre del och positiva laddningar i den övre delen och en blixt uppstår 
då spänningsskillnaden mellan marken och molnet, eller mellan molnens olika delar, 
överträffar luftens isolerande förmåga (NE 1)(SMHI, 2016). Det finns både positiva och 
negativa blixtar och för positiva blixtar utjämnas spänningsskillnaden genom att negativa 
laddningar går från marken till molnets högre belägna delar och för negativa blixtar går 
negativa laddningar från molnets lägre delar till marken (SMHI, 2016). Då det för positiva 
blixtar är ett större avstånd mellan moln och mark krävs större spänningsskillnad för en 
urladdning och därför är positiva blixtar starkare än negativa (SMHI, 2016). 
 
Innan urladdningen sker byggs en blixtkanal upp genom stötjonisation (“process vid vilken 
en energirik partikel kolliderar med en atom eller molekyl så att en fri elektron och en positiv 
jon bildas” (NE 2)) och blixtkanalen har en längd mellan 5 till 10 km men är under en cm i 
bredd (SMHI, 2016). Urladdningen som bildas då blixtkanalen är klar hettar upp luften så 
pass mycket att luften blir självlysande, varvid en blixt blir synlig (SMHI, 2016). Ibland kan 
man uppleva att blixtljuset fladdrar vilket kommer av att flera urladdningar (en till tio, i snitt 
tre) kan ske i samma blixtkanal, då med några tiondels sekunds mellanrum (SMHI, 2016). Att 
blixten är vit eller lite gulaktig kommer av att det är syre, kväve och vattenånga som 
upphettas och då gröna, blåa eller rödvioletta blixtar noterats beror det troligtvis på att regn 
eller hagel skymmer blixten blixten (SMHI, 2016). Åskdundret kommer av den tryckvåg som 
skapas i och med luftens utvidgning vid upphettning (SMHI, 2016).  
 
Anledningen till att exempelvis hus eller träd kan sättas i brand av en blixt är den våldsamma 
hettan som finns i en blixt (SMHI, 2016). Temperaturen kan stiga till ca 30-50 000 grader på 
någon miljondels sekund (SMHI, 2016). 180 000 000 joule är energiinnehållet i en typisk 
blixt och energin blir till störst del värme nära nedslaget och i blixtkanalen (SMHI, 2016). 
 



 

För lite sifferuppgifter om blixtar så är strömstyrkan 5000-100 000 ampere (20 000 i 
genomsnitt), spänningen 10 miljoner-100 miljoner volt (från ett moln på 1,5 meters höjd är 
spänningen i snitt 30 miljoner volt) och tiden för en urladdning 0,0001 sekund (SMHI, 2016).  
 
I Sverige finns det nio stycken blixtlokaliseringsstationer som SMHI använder för att 
registrera blixtnedslag (SMHI, 2017). Systemet är även ihopkopplat med liknande system i 
Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Polen så omkring 40 sensorer finns till SMHI:s 
förfogande (SMHI, 2017). Dessa stationer har antenner som känner av de elektromagnetiska 
pulserna från blixturladdningarna och genom att analysera tidsskillnaden mellan det att 
pulsen når respektive station kan blixtens positionen bestämmas (SMHI, 2017). Med hjälp av 
loopantenner och “krysspejl”-system kan även riktningen till urladdningen fås (SMHI, 2017). 
Av systemet mäts även signalstyrkan, om blixten är positiv eller negativ (polaritet) samt 
tidpunkt för urladdningen (SMHI, 2017). Medianen för felet i position ska vara mindre än 
500 meter vid normal drift men det kan vara större än så beroende på urladdningens position i 
förhållande till sensorerna och styrkan på urladdningen (SMHI, 2017)(SMHI, 2010). En 
ytterligare osäkerhet att ha i åtanke är att inte alla urladdningar kan noteras utan vid normal 
drift ska minst 90 % av blixtar mellan mark och moln kunna detekteras enligt tillverkaren, så 
länge strömstyrkan är minst 5000 ampere (SMHI, 2010). Även kan felaktiga registreringar 
förekomma och tekniska störningar kan uppstå (SMHI, 2010).  
 
Sensorerna i blixtlokaliseringssystemet kan registrera enskilda urladdningar och då blixt i 
vanlig bemärkelse oftast består av flera urladdningar registreras fler urladdningar än antalet 
“blixtar” man kan se (SMHI, 2010). Urladdningsdatan bearbetas dock av systemets 
centralserver och man kan därigenom få ett värde på antalet “blixtar” (SMHI, 2010). Då slås 
alla urladdningar inom 10 km som skedde inom loppet av en sekund ihop till en blixt, vilken 
då har multipliciteten av det antal urladdningar som slagits ihop (SMHI, 2010).  
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Sammanfattning 
 
Litteraturstudien tittar på klimatförändringar och dess påverkan på blixtaktiviteten. Även ett           
kort stycke om blixtars egenskaper som ökar sannolikheten för antändning av skogsbränder            
tas upp. 
  



Klimatförändringarnas påverkan på blixtaktiviteten 
En studie visar att vid ett varmare klimat kommer blixtaktiviteten öka medan vid ett kallare               
klimat minskar bilxtaktiviteten globalt sett (Price & Rind, 1994). Fördubbling av atmosfärens            
CO2 skulle leda till en 4.2℃ ökning vilket i sin tur gav en ökning på blixtarnas aktivitet med                  
30% (Price & Rind, 1994). En minskning av solarkonstanten på 2% gav en             
temperatursänkning på 5.7℃ som visade på en 24% minskning av blixtaktiviteten (Price &             
Rind, 1994). Detta skulle innebära att för varje ℃ jordens temperatur skulle öka eller minska               
skulle även blixtaktiviteten göra det med 5-6% (Price & Rind, 1994).  
 
Enligt Price och Rinds studie (1994) skulle alltså ett varmare klimat ge mer blixtar. Studier               
har även kollat på hur klimatförändringar som skulle innebära ett torrare klimat hade påverkat              
blixtaktiviteten. En del studier har redan gjorts på hur relationen mellan nederbörd och blixtar              
korrelerar i individuella åskväder och i de flesta fall kan man se en tydlig korrelation mellan                
dem (Petersen & Rutledge, 1998)(Price & Federmesser, 2006)(Gungle & Krider, 2006).           
Dessa studier var under korta tidsperioder och det kan ibland vara mer intressant att kolla på                
regionala åskväder som sträcker sig över längre tidsperioder. De regionala åskvädren visar på             
att ett torrare klimat ger mer blixtrar (Price, 2009). En studie som undersöker detta har gjorts                
där de mest åskbenägna områdena analyserats över åren 1998-2007 (Price, 2009). Områdena            
som studerades var Afrika, Sydamerika och Sydostasien, ordningen på områdena visar           
åskfrekvensen med störst frekvens först (Christian et al., 2003). Ordningen för mängden            
nederbörd var istället det omvända, Sydostasien, Sydamerika och Afrika (Christian et al.,            
2003). Mindre nederbörd innebär alltså ett torrare klimat och resulterar i en större             
blixtaktivitet (Price, 2009). Även andra regioner i världen som bland annat Nordamerika och             
Himalaya visade samma resultat (Price, 2009). Det här resultatet kan även bero på andra              
parametrar som skiljer de olika områdena åt som till exempel geografin och topografin (Price,              
2009).  
 
För att kolla hur ett varmare klimat påverkar blixtaktiviteten utan att geografi, topografi och              
andra parametrar ändras kan El Niño-Southern Oscillation (ENSO) användas (Price, 2009).           
ENSO är ett fenomen som pågår mellan 9-12 månader (SMHI, 2018) och förekommer i Stilla               
havet vid de tropiska områdena och kan beskrivas som “oregelbundna svängningar kring            
normaltillstånden för både atmosfär och hav” (SMHI, 2016). En studie gjordes för att se hur               
antalet blixtar förändras under El Niño på Indonesien (Hamid, Kawasaki & Mardiana, 2001).             
Det visade sig att under El Niño perioden, då det är varmare och högre yttemperatur               
(Amarasekera, Lee, Williams & Eltahir, 1997), var det 57% mer blixtar än under en normal               
period på Indonesien mellan år 1997 och 1998 (Hamid, Kawasaki & Mardiana, 2001). Antalet              
åskväder minskar men antalet blixtar ökar på Indonesien under El Niño (Hamid, Kawasaki &              
Mardiana, 2001). I tropikerna medför små ökningar av temperaturen i luften över markytan en              
stor ökning av blixtaktiviteten (Williams, 1992). En annan studie visar på liknande resultat då              
ett varmare klimat i västra USA gav färre åskväder men relativt fler av de starkaste åskvädren                
(Del Genio, Yao & Jonas, 2007).  
 



Blixtars antändningsegenskaper 
De egenskaper som skulle kunna öka sannolikheten för att en blixt skulle kunna starta en 
skogsbrand är  ifall blixten är positiv eller negativ laddad, blixten består av fler urladdningar 
och ifall blixten har en långvarig strömpuls (Hall & Brown, 2006). Müller och Vacik (2017) 
såg i sina studier att positivt laddade blixtar antände mycket fler skogsbränder än de negativa. 
Däremot kunde de inte se något som antyder på att en blixt med flera urladdningar skulle vara 
något som ökar sannolikheten för antändning av en skogsbrand. En äldre studie motsäger det 
här och visar istället att negativa blixtar med flera urladdningar är det som antänder flest 
skogsbränder (Flannigan & Wotton, 1991). Många studier har varierande resultat gällande de 
här egenskaperna men blixtar som har en långvarig strömpuls är en välkänd egenskap som 
bidrar till att en blixt blir en antändningskälla (Pineda, Montanyà & Velde (2014). 
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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar en litteraturstudie som undersöker vad man vet om Skogsbränderna 
2018 med avsikt att stödja frågeställningen om vilka skogsbränder 2018 som sannolikt har 
blixten som antändningskälla. Därmed följer en sammanställning om skogsbränderna om 
sommaren 2018 med framförallt stöd från MSB:s egna utsagor. Sedan undersöks hur 
blixtvädret såg ut 2018 relativt andra år. Slutligen undersöks hur vädret 2018 kan ha påverkat 
förutsättningen att antända bränslet i skogarna.  
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Skogsbränderna 2018: 
 
I rapporten ”MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” sammanfattar myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap deras arbete med skogsbrandssäsongen 2018, en säsong som 
skulle bli titulerad exceptionell utifrån de svårsläckta bränder som härjade i svenska skogar 
(MSB 2018, s.5). I rapporten beskriver man skalan på situationen med att skogsbrandsflygen 
som lokaliserar bränderna kunde sommaren 2018 upptäcka 500 bränder som ställs mot 100 
upptäckta bränder normala somrar (MSB 2018, s.5). I Sverige under sommaren 2018 brann 
det totalt 22 673 ha skog och under en och samma helg 14-15 juli (MSB 2018, s.16) bröt det 
ut stora bränder i länen Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland som tillsammans 
täckte en yta på 18 289 ha (MSB 2018, s.37). Enligt Anders Granström skogsbrandsforskare 
på SLU kan siffran på 22 673 jämföras med åren 1997, 2006, 2008 som han identifierar som 
toppår gällande skogsbränder (SLU 2018). Dessa år snittade ytan brandområden på 5000 ha. 
Men Granström konstaterar att fram till 1800-talets mitt så kunde lika omfattande 
skogsbrandsområden uppkomma under torrsomrar liksom sommaren 2018 (SLU 2018). 
 
Den 7 juni 2018 inrättade MSB en särskild organisation för att bekämpa skogsbränderna som 
sedan inte avslutades för ens 17 augusti (MSB 2018, ss.5-7). De nationella resurserna som 
krävdes för att bekämpa bränderna räckte inte till och man fick ta hjälp av EU:s ”Emergency 
Response Coordination Centre” (ERCC)(MSB 2018, s.10). Den 16 juli var den 
internationella brandinsatsen i Sverige sommaren 2018 den största 
brandbekämpningsinsatsen någonsin i EU (MSB 2018, s.6) med bland annat 493 
markpersonal och 85 fordon från fem länder (MSB 2018, s.31). 
 
Sveriges meteorologiska och Hydrologiska institut har tillsammans med MSB utvecklat 
beräkningsmetoder för att skapa brandriskprognoser (SMHI 2017a). Utifrån dessa prognoser 
skapas det varje dag tre olika brandriskkartor baserade på gräsbrandrisk, antändningsrisk och 
spridningsrisk för skogsbränder (SMHI 2017a). Antändningsrisken beskrivs med 
HBV-indexen som är en hydrologisk prognosmodell vilken studerar framförallt 
vatteninnehållet i det övre markskiktet (SMHI 2018a). Under maj till augusti 2018 så var det 
extremt stor brandrisk (den högsta nivån) över i stort sett hela Sverige (MSB 2018, s.5) 
 
Skogsbrandssäsongen sträcker sig längre än till bara sommaren fast varaktighet beror på var i 
Sverige man befinner sig (Tinghai 2017, s.10). I Svealand och Götaland börjar 
skogsbrandssäsongen redan i Mars och slutar i Oktober medans i Norrland är den kortare 
mellan April till September. I rapporten “Droughts and wildfires in Sweden” av Tinghai Ou 
på begäran av MSB (Tinghai 2017) gör Tinghai distinktion mellan skogsbrandsfrekvens av 
alla skogsbränder och de som är startade av blixtar. Enligt branddatan han använder från 
perioden 1998-2014 är frekvensen av bränder startade av blixtar centrerad inom perioden maj 
till september över hela landet med en topp i juli  (Tinghai 2017, s.11). Detta korrelerar med 
åsksäsongen som pågår mellan maj till september(SMHI 2018b). 
 
Då denna studies syfte är att studera vilka skogsbränder 2018 som sannolikt har blixten som 
antändningskälla kommer två faktorer behövas att utredas. Dessa faktorer är blixten som 
antänder och bränslet som antänds. Från detta följer behovet att studera säsongen 2018 utifrån 
blixtarnas förekomst och bränslets benägenhet att ta eld.  
 
 



 

Åska och Blixtar sommaren 2018: 
På SMHI:s hemsida så finns en blixturladdningskarta som visar en heatmap med alla 
blixturladdningar per dygn över Sverige (SMHI 2018b). Där delas året in mellan lågsäsong 
som pågår mellan oktober till april och åsksäsong som pågår mellan maj till juli. I en 
sammanställande rapport om sommaren 2018 från SMHI (SMHI 2018c) beskrivs åskvädret 
som “ganska normal för sommaren” och att åsk aktiviteten var som störst en bit in i juli fram 
till mitten av augusti. Flest antal urladdningar registrerades den 29juli och andra flest 
registrerades 25 juli och tredje flest registrerades 2 augusti (SMHI 2018c).  
Genom sammanställning av antalet urladdningar som förekom på SMHI:s 
blixturladdningskarta (SMHI 2018b) efter månad och år under åsksäsongerna 2015-2018 
gavs att totalt 175 466 urladdning förekom under åsksäsongen 2018. 2017 var det 34 256 
urladdningar. 2016 var det 117 115 urladdningar. 2015 var det 40 919 urladdningar. 
Sammanställningen av denna data presenteras i Figur 1. Mycket riktigt som (SMHI 2018c) 
säger så kan man se toppar för 2018 under juli och augusti, dock syns inte spridningen under 
månaderna. Data på SMHI:s hemsida innan 2015 använde ett annat blixtlokaliseringssystem 
och var enligt dem själva inte rättvist jämförbara med den nyare datan (SMHI 2017b). 
 

 
Figur 1: Visar antalet urladdningar per månad under åsksäsongerna 2015-2018. Data tagen 
från SMHI blixturladdningskarta (SMHI 2018b). 
 
I  rapporten “Åska i Sverige 2002-2009” skriven 2010 av Ludvig Isaksson och Lennart Wern 
på uppdrag av SMHI (Isaksson & Wern 2010) så har man sammanställt åskan under åren 
2002 till 2009. Under dessa år var medelvärdet av antalet urladdningar 165 000 per år med 
variation från 100 000 till 250 000 urladdningar per år(Isaksson & Wern, 2010, s.17). Det 
som måste påpekas igen är att blixlokaliseringssystemet skiljer sig från 2018 års data och att 
den då inte är nödvändigtvis jämförelsebar (SMHI 2017b). Fortsättningsvis så används i 
rapporten urladdningar för hela året (Isaksson & Wern 2010) och inte enbart åsksäsongen. 
Antalet blixtar under lågsäsongen är dock försumbara relativt antalet under 
åsksäsongen(SMHI 2018b). I rapporten av Isaksson och Wern ges fler intressanta trender att 
betrakta kring urladdningsdata. Först gavs en liknande månadsfördelning av urladdningar 



 

under åsksäsongen med en topp i juli och augusti(Isaksson & Wern 2010, s.48). Vidare 
analyserades spridningen av urladdningar över Sverige. Analysen visade på att fler 
urladdningar skedde på västkusten än östkusten och att antalet urladdningar minskade ju 
längre norrut man gick(Isaksson & Wern 2010, s.14). Slutligen presenterades att antalet 
urladdningar var som flest mitt på dagen och och minskade mot natten, fast urladdningar 
kunde ske alla tider på dygnet(Isaksson & Wern 2010, s.47).  
 
Bränsle, torka, värme och nederbörd 2018: 
I en artikel på SLU:s hemsida (2018) svarar Anders Granström till en fråga kring uppkomsten 
av en skogsbrand att kravet för att en skogsbrand skall komma igång är att det finns lämpligt 
bränsle, att bränslet är tillräckligt torrt och att det sker någon form av antändning (SLU 
2018). I rapporten Skogsbrand “Brandbeteende och tolkning av brandsriskindex” av samma 
Anders Granström från 2005 går han djupare på hur lätt olika typer av växtlighet torkas ut, 
vilket är avgörande för hur sannolikt en skogsbrand antänds och sprids (Granström 2005). 
Ytterligare en rapport “Droughts and wildfires in Sweden” av Ou Tinghai (2017) på uppdrag 
av MSB undersöktes korrelationen mellan torkor och skogsbränder. I rapporten beskrivs en 
torka somen temporär nedgång i vattentillgången vilket orsakas av en förändringar av 
hydrologiska och meteorologiska variabler, såsom nederbörd och temperatur (Tinghai 2017, 
s.13).  
En av slutsatserna i rapporten var ett nederbörd och temperatur var goda indikatorer över 
månads och säsongsbasis för risken av skogsbränder (Tinghai 2017, s.19). 
 
Under sommaren 2018 var det extrem torka över stora delar i Sverige, detta var ett resultat av 
en exceptionellt varmt och torrt sommarväder (SMHI 2018c). Från SMHI skapades 
sommaren 2018 rapporter månad för månad för hur vädret såg ut (SMHI 
2018d,2018e,2018f). Juni månad följde en varm och torr maj men var själv relativt normal 
med -1.5 grader än genomsnittssommaren i norr och + 3.0 grader i söder (SMHI 2018d). 
Nederbörden var torr samt mycket torr över stora delar landet med nedåt 25% av normal 
nederbörd i södra och i mellersta Sverige och 100-300% i norra norrland och på några håll i 
norra götaland (SMHI 2018d).  
 
Under juli sattes många värmerekord i landet och medeltemperaturens avvikelse mot det 
normala var mellan +4.0 och +5.5 grader över hela landet (SMHI 2018e). Under juli månad 
var det dominerat torrt i Sverige men under slutet av månaden kom kraftiga skyfall som 
påverkade avvikelsen för månaden något. Torrast var Götaland, där det var som lägst var 
nederbörden med nedåt 10% av den normala mängden (SMHI 2018e).  
 
Augusti började väldigt varmt men skiftade den 10 Augusti till ostadigt väder och Sverige 
fick en normal avslutning på sommaren (SMHI 2018f). Medeltemperaturen avvek som mest 
från det normala med +3 grader i söder och till en kring +1 grad i norr(SMHI 2018f). 
Nederbörden uppgick till det normala eller över på den största delen av landet, mycket tack 
vare skiftet efter den 10 augusti (SMHI 2018f).  
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Sammanfattning 
 
En del av litteraturstudien som behandlar skogsbränder i Sverige 1944-1975 samt liknande 
extrema skogsbrandsperioder i andra områden som den Sverige hade sommaren 2018.  
  



 

Blixtantända skogsbränder i Sverige 1944-1975 
Skogsbränder har mer eller mindre alltid härjat i större delar av världen. Anders Granström 
(1993) har studerat statistik som Statens brandinspektion samlade in efter varje skogsbrand i 
Sverige under åren 1944-1975. Denna statistik innehöll varje brands geografiska plats, dess 
storlek, hur mycket resurser som krävdes för att släcka den samt brandorsak (Granström, 
1993). Granström (1993) kom fram till att blixtantändning var orsaken till 8% av 
skogsbränderna som härjade mellan 1944 och 1975 samt att 30% saknar definierad 
brandorsak.  
 
Ett mått som både Granström (1993) samt Larjavaara, Kuuluvainen och Rita (2005) använder 
sig av är densitet blixtantändningar, dvs antal blixtantända skogsbränder per areaenhet. För 
sveriges del har Granström (1993) beräknat densiteten per hektar i varje landskap och 
kommit fram till att mellan 1944-1975 var det vanligast med blixxtantända skogsbränder 
längs södra östkusten med pikar i sydöstra Kalmar och Östergötland vilka hade densiteter upp 
emot 0.23/10 000 ha/år. Från Dalarna och Gävleborg och norrut var medeldensiteten ca 
0.05/10 000 ha/år (Granström, 1993). Liknande studier har gjorts i Finland av Larjavaara, 
Kuuluvainen och Rita (2005) på åren 1985-1992 samt 1996-2001 där de kom fram till 
liknande siffror som för Sverige på motsvarande lattituder.  
 
Enligt Granström (1993) startade bränderna oftast i morlagret vid foten av det träffade trädet. 
Vidare påstår Granström (1993) att morlagrets fuktighetshalt, baserat på ett väderindex, är 
den viktigaste variabeln för att på förhand bilda en uppfattning för sannolikheten för 
blixtantända bränder. Brändernas spridning tog oftast fart efter en till två dagar, med den 
längsta noterade fördröjningen på 4 dagar (Granström, 1993).  
 
Exceptionella somrar vad gäller skogsbränder på andra likvärdiga platser 
Eftersom sommaren 2018 i Sverige var exceptionell ur skogsbrandssynpunkt kan det vara 
intressant att kolla på andra länder som har varit drabbade av liknande händelser. Nordvästra 
Kanada drabbades sommaren 2014 av extrema skogsbränder, vilka senare har analyserats av 
Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, Cuell och Mooney (2019). Deras studie undersöker 
framförallt väderförhållanden kopplade till skogsbrand (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, 
Bonsal, Cuell, Mooney, 2019). Det drabbade området i Kanada ligger på ungefär samma 
latituder som det drabbade området i Sverige under sommaren 2018 vilket medför att det är 
liknande vegetation samt sammanfallande åsksäsong som i Sverige (Kochtubajda, Stewart, 
Flannigan, Bonsal, Cuell, Mooney, 2019). Det dom upptäckte var att föregående vinter var 
både kallare och torrare än vanligt (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, Cuell, Mooney, 
2019). Mer specifikt noterades att det var 50% mindre nederbörd än normalt samt att 
temperaturen låg 0.5-3 grader lägre än normalt (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, 
Cuell, Mooney, 2019). Även väderförhållandena sommaren 2014 konstaterades vara 
exceptionella med ca 30% mindre nederbörd än vanligt och temperaturer som låg 1.5-2.5 
grader högre än normalt (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, Cuell, Mooney, 2019). 
Statistik visar att under vanliga väderföhållanden orsakas ca 60% av skogsbränderna i det 



 

undersökta området av blixtantändning medan sommaren 2014 var 95% troligen orsakade av 
blixtantändning (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, Cuell, Mooney, 2019). Tidigare 
studier har visat att positiva blixtar oftare har orsakat brand än negativa blixtar, men denna 
studie hittade inga skillnader mellan andelen tända bränder av positiva respektive negativa 
urladdningar (Kochtubajda, Stewart, Flannigan, Bonsal, Cuell, Mooney, 2019). 
 
År 2017 ufördes en studie av Veraverbeke, Rogers, Goulden, Jandt, Miller, Wiggins och 
Randerson vilken undersökte både tidigare nämnd brandsommaren i nordvästra Kanada 2015 
samt brandsommaren i Alaska 2015 (Veraverbeke, Rogers, Goulden, Jandt, Miller, Wiggins, 
Randerson, 2017). Vad som framgår av denna studie är att både i nordvästra Kanada och 
Alaska har blixtantända bränder ökat signifikant mellan 1975 och 2014 respektive 2015 och 
mycket tyder på att denna ökning beror på meteorologisk utveckling, vilket i sin tur har lett 
till större brända områden och utsläppsökning (Veraverbeke, Rogers, Goulden, Jandt, Miller, 
Wiggins, Randerson, 2017). Ett tydligt mönster för extrema brandsomrar är att de 
uppkommer då det är ovanligt hög blixtaktivitet i början av sommaren, som sedan föjls av 
ovanligt varma och torra förhållanden vilket bidrar till brandspridningen i mitten av 
sommaren (Veraverbeke, Rogers, Goulden, Jandt, Miller, Wiggins, Randerson, 2017). 
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Sammanfattning 
 
Del av gruppens litteraturstudie som fokuserar på skogsbränders historia och trender med 
inriktning på det klimatologiska perspektivet. Information hämtad från olika tidskrifter. 
  



 

Skogsbränders historia med fokus på klimatförändringar för att ge insikt i nuvarande            
trender 
Skogsbränder har förekommit långt bak i tiden och kommer att förekomma även i framtiden.              
Detta innebär att de startades av annat än människan många gånger såsom blixtnedslag, vilka              
påverkas av klimatet. Det är därför relevant att studera hur förekomsten av skogsbränder             
ändras med skiftningar i klimatet. 
 
Den nuvarande epoken och tidsåldern kallas Holocen och började för 11500 år sedan då den               
senaste istiden tog slut, och vilket i folkmun gett den namnet postglacial tid (holocen -               
Uppslagsverk - NE.se). Epoken är den yngsta av den geologiska perioden Kvartär som             
började för 2,6 miljoner år sedan och som kännetecknas av ett kallt klimat med vissa               
variationer (kvartär - Uppslagsverk - NE.se). Det kalla klimatet har främst styrts av de              
astronomiska förhållandena samt istider, vilka avbrutits av interglacialer med en längd på            
10000-20000 år (kvartär - Uppslagsverk - NE.se). Den Holocena epoken och kvartära            
perioden är viktiga att känna till då de kan ge insikt i hur skogsbränder påverkas av klimatet                 
då klimatbältena denna tid skiftade med de kommande och gående istiderna, såsom den             
senaste istiden vilken kallas Weichselistiden (kvartär - Uppslagsverk - NE.se). Det är alltså             
möjligt att genom att studera skillnader i sen-kvartär brandstatistik få insikt i kopplingen             
mellan skogsbränder och klimatförändringar (Power et al., 2008). Det är känt att det vid det               
sista stora glaciala maximumet för 21000 år sedan, då istäckets omfattning på en global skala               
var som mest omfattande, var växthusgaskoncentrationerna i atmosfären låga jämfört med           
innan den industriella revolutionen (Power et al., 2008).  
 
Klimatskillnader förr berodde främst på insolationen, de smältande istäckena, temperaturen i           
havsytan samt atmosfärens sammansättning (Power et al., 2008). De direkta effekterna av            
dessa klimatskillnader var att de kontrollerade förekomsten av antändning samt spridning av            
skogsbränder (Power et al., 2008). Indirekta effekter var en förändring av vegetationstyp            
samt dess produktivitet och en ändrad mängd bränsle (Power et al., 2008). 
 
Historien visar att en brandförekomst främst beror på en samverkan av faktorerna antändning,             
bränsletillgång samt klimat (Power et al., 2008). Att klimatet är speciellt påverkande ses             
främst från tidig och central holocen (Olsson et al., 2010). Detta har lett till att               
växthuseffekten idag är ett hett omdiskuterat ämne då den antas bidra till fler, mer frekventa,               
samt allvarligare skogsbränder (Olsson et al., 2010; Rolstad et al., 2017). Utöver det beräknas              
att antalet stora skogsbränder kan dubblas eller tredubblas innan detta århundrade är över             
samt att sannolikheten är stor för högre skogsbrandrisk (Lehtonen et al., 2016). Risken för              
skogsbränder med den bidragande faktorn varmare klimat påverkas av förhöjda temperaturer,           
låg relativ fuktighet och starka vindar vilka tillsammans bidrar till att öka markens             
evaporation och på så sätt torka ut jorden och göra skogen mer lättantändlig (Lehtonen et al.,                
2016). I Kanada och Alaska har ökad brandaktivitet kopplats till torka i områdena (Lehtonen              
et al., 2016). Om nederbörden är liten så ökar brandfarligheten då fukthalten i bränslet kan bli                
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låg som följd av en torrare jord (Lehtonen et al., 2016). Brandsäsongen kan även              
tidigareläggas som resultat av tidigare snösmältning samt växtsäsong (Lehtonen et al., 2016).  
 
Den huvudsakliga vegetation som brunnit historiskt är tallskog, som funnits utbrett under            
hela epoken (Olsson et al., 2010). Utöver det har björk och pil brunnit, med ett inslag av ek                  
mot slutet av epoken (Olsson et al., 2010). Skogsbrandsaktiviteten minskade under           
sen-Holocen och kan kopplas till att en övergång från tallskog till granskog skett (Rolstad et               
al., 2017). En granskog är mörkare, tätare, svalare och därmed fuktigare vilket lett till              
fuktigare jord (Rolstad et al., 2017). 
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Statistik över svenska skogsbränder. 
Att skogsbränder kan antändas av blixtar är i dagsläget välkänt. Men hur frekvent detta sker 
varierar stort runt om i världen, samtidigt som variationer från år till år också är betydande. I 
Sverige härjade under sommaren 2018 ovanligt många bränder, och man kunde en tydlig 
koppling ses mellan åskväder och startade bränder. Varje år startas det omkring 2200 
skogbränder i Sverige (Wikén, 2018). Studier som har gjorts om svenska skogsbränder visar 
att 8% av skogsbränderna under perioden 1944-1975 orsakats av blixtnedslag (Granström, 
1993) och att den siffran var 7% för perioden 1998-2014 (Msb.se - Droughts and wildfires in 
Sweden: past variation and future projection). Det ska tilläggas att andelen okända 
antändningskällor är höga i båda studierna, 30% för perioden 1944-1975 och 41% för 
1998-2014. Tinghai Ous  studie tar också upp årsvariationer under perioderna 1946-1969 
samt 1998-2014, där vissa år har runt 1% blixantända bränder och vissa andra har över 10% 
med en toppnotering under 2014 då 18% av skogbränder hade blixtnedslag som 
antändningskälla (Msb.se - Droughts and wildfires in Sweden: past variation and future 
projection). Värt att notera är att i princip alla blixtända bränder i Sverige inträffar mellan 
maj och september månad för södra Sverige och mellan maj och augusti i Norrland (Msb.se - 
Droughts and wildfires in Sweden: past variation and future projection).  
 
Statistik om internationella skogsbränder 
Kanada är ett land som har ett liknande skogslandskap som Sverige. Det kan därför vara 
intressant att kolla på hur skogsbränderna ser ut där. Sett till landyta så har Kanada mycket 
färre skogsbränder än Sverige, omkring 8000 skogsbränder härjar i landet årligen 
(Government of Canada, 2018). Däremot så är andelen skogsbränder som har blixtar som 
antändningskälla betydligt högre. Av alla skogsbränder som årligen härjar i landet så är 45% 
antända av blixtar, samtidigt som dessa bränder står för 81% av den totala nedbrända ytan 
(Government of Canada, 2018). Vilket tyder på att dessa bränder oftast startar på mer 
avlägsna platser som försvårar släckningsarbetet.  
 
Kanadas skogsbrandssäsong är något längre än Sveriges och sträcker sig från april-oktober 
(Woolford et al., 2014). En studie gjord om skogsbränder i nordvästra Ontario visar att det 
mellan åren 1963 och 2009 så var det 1986 dagar då minst en blixtantänd brand startade 
(Woolford et al., 2014). Studien gjordes i syfte att förutspå om blixtantända bränder kommer 
öka i framtiden genom att studera historiska data och man kom då fram till att risken för att 
en skogsbrand startade hade ökat med ungefär 5% under tidsperioden. 
 
USA är ett annat land som haft stora problem med skogsbränder, och då kanske främst i 
Kalifornien. I en studie där 132 skogsbränder större än 400 hektar i nordvästra Kalifornien 
mellan år 1987 och 2008 studerades kom man fram till att andelen blixtantända bränder 
ökade under de år som följdes av torra vintrar, samtidigt som andelen bränder med 
antropogen antändning ökande efter vintrar med mycket nederbörd (Miller et al., 2012). I 
samma studie kom man också fram till att för skogsbränder som är större än 40 hektar, så är 
individuell brandstorlek, antal bränder, längden på branden och totala ytan som brunnit alla 
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större för blixtantända bränder än för bränder med antropogen antändning. Blixtantända 
bränder står i dagsläget för 87% av den totala uppbrända ytan (Miller et al., 2012). Om man 
istället kollar på hela USA, vilket Malamud, Millington och Perry gjorde i en studie från 
2005, där de analyserade 88916 skogsbränder mellan åren 1970 och år 2000 startas 36% av 
blixtar (Malamud et al., 2005). 
 
 
Glödbrand 
Enligt Granström(1993) så startas många av de blixtantända bränderna i Sverige inte samma 
dag som blixten slår ned, utan de flesta startas inom ett par dagar efter nedslag och det 
konstaterades att det längst bekräftade antalet dagar från blixtnedslag till öppen brand var fyra 
dagar(Granström, 1993). Detta beror på att blixten kan starta en liten glödbrand som pyr i 
marken innan den får fäste i större och mer lättbrinnande bränsle. En glödbrand uppstår då 
det pyr i “bränsle som inte förmår avge tillräckligt med brännbara gaser för att underhålla 
flammor” (Granström, 2005). Glödbrand är den vanligaste typen av bränder i torvrika marker 
(Huang et al., 2016). Vilket gör dem problematiska i det faktum att de är svårsläckta och kan 
brinna under väldigt lång tid, i vissa fall flera månader (Watts & Kobziar, 2013). Glödbränder 
i kolrika marker är också en otroligt stor källa till den kol som släpps ut i atmosfären, tex 
utgör torvmarker bara 2-3% av jorden yta men innehåller 33-50% av jordens bunda kolförråd 
(Holden Joseph, 2005; Watts & Kobziar, 2013). 
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Opponeringsfrågor 29/5 
 
Mycket fin och strukturerad rapport! Bra definierade frågeställningar, röd tråd och tydliga 
svar på en svår uppgift! Vi uppskattade att ni hade tydliga avgränsningar som förklarade hur 
ni lagt upp rapporten och att ni hade anpassat er till målgruppen. Presentation var... 
 
FOKUSFRÅGOR 
 

● Vi känner att er rapport beskrev problemen och lösningarna väldigt generellt och inte 
så specifikt för Bergsbrunna. Inget av det som är speciellt för Bergsbrunna används i 
rapporten. Enbart prognostiserad befolkningsmängd. Nederbörds och 
vattenanvändningen är generella siffror för Uppsala. Var detta meningen att det skulle 
kunna funka för alla nybyggda stadsdelar eller ville ni ha mycket fokus på 
Bergsbrunna men det var svårt? Diskussion om det…. 

○ Vi tyckte: Att med tanke på studiens uppgift skulle det ha varit mer fokus på 
Bergsbrunna eller att ni borde ha tydligare skrivit att det var generella tips för 
alla nya stadsdelar. Vi tror att genom att undvika att specificera Bergsbrunna 
över rapporten så skulle rapporten kunna passa fler stadsutvecklingsprojektet 
över hela landet, vilket i och för sig kan vara bra då den blir väldigt tillämpbar 
och faktiskt kan nyttjas av flera kommuner. 

 
● Ni har valt att beräkna diskvattenanvändningen för handdisk istället för diskmaskin. 

Vilket ni senare också tar upp i diskussionen, då ni skriver att det kan vara intressant 
att undersöka diskmaskinens vattenförbruklning.  

○ Med tanke på att Bergsbrunna är en framtida nyproduktion, kan ni redogöra 
varför ni valde handdisk istället? Diskutera... 

○ Och hur har ni kommit fram till den minskningen? Är det räknat på att man 
diskar under rinnande vatten? 

○ Är det rimligt att räkna på maximal besparing? tänker att det är under optimala 
förutsättningar! 

 
● Gällande regnvattenuppsamling så har ni nämnt att utan effektiviseringsåtgärder 

beräknas regnvattenuppsamling behöva en yta på 1,6 km2 och vid ert mest 
vattenbesparande scenario en yta på 0,73 km2. Är dessa siffror rimliga i avseende på 
hur stort området i Bergsbrunna är och vilka typer av hus som är planerade att bygga? 
Ett av era exempel var vattenuppsamling till en villa som har helt andra förutsättningar 
än för höghus? Är det rimligt tror ni med omfattande vattenuppsamling till ett sådant 
område? 
   (regnvatten 22.1 L/dag? rimligt?) 
 



● Stadsodling var en intressant aspekt men vi funderar lite på om detta verkligen hör till 
projektet? Hur tänkte ni att det har med minskad vattenanvändning i Uppsala att göra? 
Alla andra lösningar kom in i byggnadsfasen men sallad kommer senare. Diskutera… 

○ Sallad? Varför? Ska varje person stå för sin egna salladsodling?  
○ Ni nämner Arizona och säger att det kanske inte är samma förhållanden där 

som i Bergsbrunna, men sker inte odlingen inomhus? 
○ Hållbart möjligen ur ett globalt perspektiv, men inte i regioner med god 

vattentillgång. Då kan istället motsatsen argumenteras för då 
energiförbrukningen är otroligt mycket högre. Bra med lokala transporter men 
om enbart en typ av livsmedel odlas lokalt så känns det som att den effekten 
uteblir då mat levereras i större lass!  

 
● Ni har med Tallin som den stad som minskat sin vattenanvändning mest av de 

europeiska städerna men ni tar inte upp vilka åtgärder de har gjort för att lyckas med 
det. Var det meningen eller råkade det bara försvinna? 

 
OM TID ÖVER 
 

● Ekonomi - Ni avgränsar er genom att ni inte skulle kolla på ekonomiska aspekter. 
Trots detta så skulle någon form av diskussion eller fingervisning på hur omfattande 
åtgärderna skulle kunna kosta. I exemplet med Zaragoza så gavs siffran 80+ miljoner 
euro vilket gav en uppfattning om skalan på åtgärderna. Fanns det i materialet ni tog 
del av några siffror att ta del av och diskutera? Stack några åtgärder ut som extra 
kostsamma? Kan implementerandet av alla åtgärder göra projektet ohållbart? Vilket 
scenario ser ni som rimligast?  

 
● Ni har i inledning tagit upp vattenbrist och säger “Större delen av världens befolkning 

lider av vattenbrist” och att vattenrelaterade kriser blir allt vanligare. Samt att med 
extremväder så kommer vattenkvaliteten att försämras. Ni har däremot inte definierat 
vad som konstituerar en vattenbrist. Menar ni vattenkvalitet med avseende på 
mängden vatten, kvaliteten?  

 
● Tror ni att lösningarna som ni föreslår i denna rapport har en påverkan till hållbar 

vattenhantering globalt? 
 

● Vi skulle gärna ha sett att ni även visat förbrukat vatten och inte bara sparat vatten då 
det ibland kan ge en missvisande bild.  

 
● Vad hände med LEAP? Ni presenterade LEAP tidigt i rapporten men den föll bort och 

användes inte i, metod, resultat eller diskussionen. Vi upplevde att det kanske inte var 
nödvändigt i rapporten då det steget låg utanför ert arbete, eftersom det var kommunen 
som skulle använda programmet.  



 
● Med Bergsbrunna som exempel så är området belägen på en höjd med till största delen 

barrskogsområdet. Med det sagt så borde från vår kännedom detta område ha en 
ganska god avrinning och infiltration från första början. Genom att bevara stråk av 
skog och utnyttja landskapets form borde inte dagvattenhantering gå att lösa utan allt 
för komplexa lösningar? 

 
● När ni jämförde med Augustenborg så är det ett område som är insprängt i ett redan 

existerande stadsrum samt belägen på en platt slätt, där infiltration är sämre och vatten 
samlas lättare. Alla växtbeklädda tak var även implementerade på låga huskroppar 
(max 2 våningar). Har ni gjort någon kritisk jämförelse mellan områdena och finns det 
krav på förutsättningar för att vissa av lösningarna ska fungera?  
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Sammanfattning
Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) med
syftet att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av
data från sommaren 2018 i Sverige. Målet med studien var att ta fram ett underlag för brandantändning
som kan komma att underlätta MSB:s framtida arbete med skogsbrandsförebyggande åtgärder. Studien
genomfördes genom att analysera Skogsstyrelsens brandkartering av brandområden, räddningstjänstens
brandrapportering inklusive bedömning av brandorsak (från MSB:s sammanställda händelserapporter),
data för blixturladdningar från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) samt Natur-
vårdsverkets nationella marktäckedata. I denna studie togs tre frågeställningar upp: (i) hur stor andel av
skogsbränderna sommaren 2018 som hade blixtnedslag som antändningskälla och huruvida detta stäm-
de överens med räddningstjänstens bedömning av brandorsak, (ii) hur fördelningen såg ut över tid för
antalet blixtantända bränder under sommaren 2018, samt (iii) i vilken typ av vegetation blixtantända
bränder startade i. Den första frågeställningen besvarades genom att brandområdena sammankopplades
med brandrapportering och blixturladdningar för att sedan kunna ge alla brandområden antändningsbe-
dömningen “Troligtvis blixt”, “Möjligtvis blixt”, “Inte blixt” eller “Information om brandtidpunkt saknas”.
Klassningen “Troligtvis blixt” innebär att minst en blixt kan ha slagit ner inom brandområdet mindre än
tre dagar innan branden bröt ut. Klassningen “Möjligtvis blixt” innebär att minst en blixt har slagit ner
inom brandområdet 3-5 dagar innan branden rapporterades. Totalt undersöktes de 338 brandområde-
na som innefattades i Skogsstyrelsens kartering och den totala avbrända ytan sommaren 2018 var 22700
hektar (ha). Andelen bränder som bedömdes som troligtvis eller möjligtvis blixtantända uppgick tillsam-
mans till 28 % i den snäva bedömningen (brandrapportering inom 2 kilometer samt blixtnedslag inom
500 meter från brandområdet) och 33 % i den breda bedömningen (brandrapportering inom 4 km samt
blixtnedslag inom 1 km från brandområdet). Detta är högre än vad tidigare studier har visat vilket tro-
ligtvis kan förklaras av att andra studier omfattar ett medelvärde av flera år medan denna studie endast
omfattar en extrem sommar ur skogsbrandssynpunkt i och med det torra och varma vädret med perioder
av mycket åskväder. Av de undersökta brandområdena var det 68 % av den avbrända ytan från bränder
som möjligtvis eller troligtvis var orsakade av blixtnedslag enligt den snäva bedömningen. Bedömningen
av vilka bränder som var blixtantända enligt denna studie skiljer sig för cirka 20 % av brandområdena
jämfört med räddningstjänstens angivna brandorsak, vilket kan förklaras av att många av bränderna
inte hade en klargjord antändningskälla från räddningstjänsten, många olika personer var inblandade
i räddningstjänstens bedömningsarbete och att denna studie, till skillnad från vid räddningstjänstens
bedömning, undersökte faktiska blixtnedslag från SMHI:s blixtlokaliseringssystem. Den geografiska ut-
bredningen av blixtantända bränder var relativt spridd över de skogsbrandsdrabbade områdena. Den
andra frågeställningen besvarades genom att sortera bränderna med bedömd orsak i tidsordning. Detta
visade på att de veckor under sommaren 2018 som hade flest blixtantända bränder var vecka 28 och 29,
vilket troligtvis beror på en kombination av många åskväder med lite nederbörd och varmt väder. För
den tredje och sista frågeställningen undersöktes vilken typ av vegetation de potentiellt blixtantända
brandområdena täcktes av för att kunna dra en slutsats om vilken vegetation blixtar troligtvis kan ha
startat en brand i. Resultatet visade att 77 % klassificerades som barrskogstyp där framför allt tallskog
dominerar med 54 % av alla potentiellt blixtantända brandområden.

Frida Thelander
Skulle kunna knytas ihop med något om hur arbetet borde fortsätta och hur tillförlitligt resultatet är.

Therese Ölwing
Har lagt till studiens huvudsakliga osäkerhet samt vad fortsatta studier bör undersöka.

Simon Viklund
Lång och krånglig mening bättre att dela upp i flera meningar.

Therese Ölwing
Delat upp mening
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och teori
Under sommaren 2018 rasade ett stort antal skogsbränder i Sverige. Det finns en osäkerhet kring vad som
startade många av dem och studier kring skogsbränder visar på att blixtnedslag ofta är en betydande
faktor. I detta beställningsuppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) analyseras
blixtnedslag som möjlig antändningskälla för skogsbränder i Sverige sommaren 2018.

1.1.1 Sommaren 2018

MSB sammanfattar i sin rapport “MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” sitt arbete med skogsbrands-
säsongen 2018, vilken kom att omnämnas exceptionell utifrån de svårsläckta bränder som härjade i
svenska skogar (MSB, 2018). I rapporten exemplifieras situationens allvar med att de skogsbrandsflyg
som lokaliserade bränder under sommaren 2018 kunde upptäcka 500 bränder, vilket i jämförelse med
de 100 som upptäckts typiska somrar är en klar ökning (ibid.). Totalt brann 22673 ha skog och un-
der en och samma helg (14-15 juli) utbröt stora bränder i länen Dalarna, Gävleborg, Jämtland och
Västernorrland vilka tillsammans uppgick till en yta på 18289 ha (ibid.). Enligt Anders Granström,
universitetslektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vid Institutionen för skogens ekologi och sköt-
sel samt enheten för brandekologi (SLU, u.å.), har tidigare extrema brandsomrar haft en brandyta på
ungefär 5000 ha (SLU, 2018) vilket är avsevärt mindre än sommaren 2018 (MSB, 2018).

Enligt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) delas årets åsksäsong in i lågsäsong,
som pågår oktober-april, och högsäsong (åsksäsong), som pågår maj-september (SMHI, 2018a). En sam-
manställning av data för antalet blixturladdningar under åsksäsongerna 2015-2018 hämtad från SMHI
(ibid.) presenteras i Figur 1. Innan 2015 använde SMHI ett annat blixtlokaliseringssystem vilket enligt
SMHI inte rättvist går att jämföra med det nyare systemet (SMHI, 2017a), varför tidigare åsksäsonger
inte studeras mer ingående. I Figur 1 syns tydliga toppar för juli och augusti under 2018 och i Figur 2,
som visar blixtkartor med den geografiska utbredningen, syns en högre densitet av blixtnedslag under
samma månader för 2018. I Figur 3 kan antalet blixturladdningar för sommaren 2018 ses veckovis.

Figur 1: Antalet urladdningar per månad under åsksäsongerna 2015-2018.
Data tagen ur blixturladdningskarta från SMHI (2018a).
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Figur 2: Antalet urladdningar per månad under åsksäsongen 2018 (Antalet urladdningar -maj, -juni,
-juli, -augusti, -september 2018 av SMHI (CC0))

Figur 3: Urladdningar per vecka under åsksäsongen 2018.
Data tagen ur blixturladdningskarta från SMHI (2018a).

I en studie av Ou (2017) framgår det att nederbörd och temperatur är goda indikatorer för risken av
skogsbränder på månads- och säsongsbasis. Under sommaren 2018 var det en extrem torka i stora delar
av Sverige som resultat av ett ovanligt varmt och torrt sommarväder (SMHI, 2018b). Sommarvärmen
startade redan i maj och den meteorologiska sommaren kom flera veckor tidigare än normalt långt upp
i Norrland (SMHI, 2018c). Maj månad var både extremt varm och ovanligt torr på de flesta håll i
landet och i många områden slogs rekord i medeltemperatur för månaden (ibid.). Det varma majvädret
fortsatte sedan in i första veckan av juni för att sedan återgå till ett mer varierat väder med lite svalare
temperaturer, med undantag i södra Sverige där det varma vädret fortsatte att dominera (SMHI, 2018d).
Nederbörden under juni var, bortsett från delar i nordligaste Sverige, normal eller under det normala
för månaden (ibid.). Under början av juni var det knappt någon nederbörd medan ett par regnskurar
drog in i mitten av juni (SMHI, 2018e). I juli återkom den exceptionella värmen över hela landet och
medeltemperaturen låg i stora delar av landet kring 4-6 °C över det normala (SMHI, 2018f). Även
nederbörden var på de flesta håll under eller långt under det normala för månaden, däremot blev det
kraftigt regn och åskskurar under sista veckan i juli (ibid.). Augusti började varm men skiftade sedan till
ostadigt väder i mitten av månaden (SMHI, 2018g). Avslutningsvis var temperaturen i september något
varmare än tidigare år med liten nederbörd (SMHI, 2018h).

1.1.2 Blixtar och åskväder

Åska är vanligast på sommarhalvåret då åskmoln bildas vid varmare temperaturer när det finns mycket
vattenånga i luften (SMHI, 2018i). Värmeåskväder uppstår när solens strålar värmer upp luften och
cumulusmoln växer till cumulonimbusmoln i samband med att den varma luften stiger (NE - Åska, u.å.).
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När ett cumulonimbusmoln med stor vertikal utbredning tornar upp sig separeras elektriska laddning-
ar på grund av att snöflingor, molndroppar och regndroppar rör sig med olika hastighet i vertikalled i
molnet (SMHI, 2018i). I och med laddningsseparationen samlas negativa laddningar i molnets nedre del
och positiva laddningar i den övre delen. En blixt uppstår då spänningsskillnaden mellan marken och
molnet, eller mellan molnens olika delar, överträffar luftens isolerande förmåga (NE - Åska, u.å.; SMHI,
2016).

Det finns både positiva och negativa blixtar och för positiva blixtar utjämnas spänningsskillnaden genom
att negativa laddningar går från marken till molnets högre belägna delar och för negativa blixtar går
negativa laddningar från molnets lägre delar till marken (ibid.). Då det för positiva blixtar är ett större
avstånd mellan moln och mark krävs större spänningsskillnad för en urladdning och därför är positi-
va blixtar starkare än negativa (ibid.). Temperaturen hos en blixt kan uppnå en temperatur på cirka
30000-50000 °C på någon miljondels sekund då blixtar innehåller mycket energi som till största delen
omvandlas till värme nära nedslaget och blixtkanalen (ibid.). På grund av den våldsamma hettan kan
ett blixtnedslag få exempelvis ett hus eller träd att börja brinna (ibid.).

1.1.3 Blixtlokaliseringssystem

I Sverige finns nio stycken blixtlokaliseringsstationer som används av SMHI för att registrera blixtnedslag
(SMHI, 2017b). Systemet är även kopplat till liknande system i Danmark, Norge, Finland, Tyskland och
Polen så det finns omkring 40 sensorer totalt till SMHI:s förfogande (ibid.). Stationerna har antenner som
känner av de elektromagnetiska pulser som uppkommer från blixturladdningar och genom att analysera
tidsskillnaden mellan det att pulsen når respektive station kan blixtens nedslagsposition bestämmas
(ibid.). Med hjälp av loopantenner och “krysspejl”-system kan även riktningen till urladdningen fås
(ibid.). Av systemet mäts även signalstyrkan, om blixten är positiv eller negativ (dess polaritet) samt
tidpunkt för urladdningen (ibid.).

1.1.4 Vegetation som brinner

En skogsbrand kan startas av ett blixtnedslag om blixten slår ned i ett tillräckligt torrt bränsle,
exempelvis mossa (SLU, 2018). I en skog är det ofta markvegetationen som är bränslet för elden och för
att möjliggöra antändning krävs en fuktkvot under 25 % (ibid.). Fuktkvot är vatteninnehållet i bränslet
relativt bränslets torra vikt (Granström et al., 2017). Om bränslet har en hög kvot kan det inte antändas
och därför krävs det oftast omkring en veckas uppehållsväder för att rätt förutsättningar för antändning
ska infinna sig (SLU, 2018). Ett lämpligt bränsle är förna inblandat i mossa eller lav (ibid.) och för att
elden ska kunna ta fart krävs det att marken är nästintill täckt av bränslet (Granström et al., 2017).

Enligt Granström (1993) startas många av de blixtantända bränderna i Sverige inte samma dag som
blixten slår ned utan snarare en till två dagar efter och det konstaterades att det längst bekräftade
antalet dagar från blixtnedslag till öppen brand var fyra dagar. Detta sker när blixtnedslaget skapar en
glödbrand som pyr i marken en tid då materialet har svårt att underhålla en flammande eld på grund
av låg syrehalt och en förhållandevis hög fukthalt samt kompakthet (Granström et al., 2017). Kompakt-
heten kan ses hämma risken för skogsbränder i en tätbevuxen granskog där markbränslet består av döda
granbarr som ligger tätt ihop (Åby Hedenius, 2016).

Vid jämförelse mellan barrskogar kan det ses att tallskogar brinner oftare än granskogar, vilket med
största sannolikhet är på grund av att marken är mycket torrare där tallar växer (ibid.). Det är även en
låg brandrisk för lövträd eftersom dessa har en betydligt högre fukthalt i sina blad (Granström et al.,
2017).

1.1.5 Blixtantända skogsbränder i Sverige

Varje år startar omkring 2200 skogsbränder i Sverige (Wikén, 2018). Granström (1993) har studerat
statistik som Statens brandinspektion har samlat in efter varje skogsbrand i Sverige under åren 1944-1975.
Denna statistik innehöll varje brands geografiska plats, dess storlek, hur mycket resurser som krävdes för
att släcka den samt brandorsak (ibid.). Granström (ibid.) kom fram till att 8 % av skogsbränderna under
perioden 1944-1975 orsakats av blixtnedslag. En annan studie gjord av Ou (2017) undersöker blixtantända
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bränder under åren 1998-2014 och visar att motsvarande siffra för dessa år var 7 %. Det ska tilläggas att
andelen okända antändningskällor är hög i båda studierna, närmare bestämt 30 % för perioden 1944-1975
(Granström, 1993) och 41 % för 1998-2014 (Ou, 2017). Studien av Ou (ibid.) tar även upp årsvariationer
under perioderna 1946-1969 samt 1998-2014. Där ses det att vissa år har runt 1 % blixtantända bränder
och andra år har över 10 % med en toppnotering under 2014 då 18 % av skogbränder hade blixtnedslag
som antändningskälla. Värdet för 2014 är av intresse då den välkända skogsbranden i Västmanland
rasade detta år under en torr och varm augustimånad. Enligt en studie av Granström (1993) startade
bränderna oftast i mårlagret, vilket består av mer eller mindre nedbrutet organiskt material, vid foten av
träd som träffats av blixten. Vidare framhåller Granström (ibid.) att mårlagrets fuktighetshalt, baserat
på ett väderindex, är den viktigaste variabeln för att på förhand bilda en uppfattning för sannolikheten
för blixtantända bränder. Värt att notera är att i princip alla blixtantända bränder i Sverige inträffar
mellan maj och september för södra Sverige och mellan maj och augusti i Norrland (Ou, 2017). Den
geografiska utbredningen historiskt sett för blixtantända skogsbränder lokaliseras av både Granström
(1993) och Ou (2017) till södra ostkusten.

1.1.6 Statistik för skogsbränder i Kanada och USA

Eftersom sommaren 2018 i Sverige var exceptionell ur skogsbrandssynpunkt är det intressant att studera
andra länder som har drabbats av liknande händelser. Nordvästra Kanada drabbades sommaren 2014 av
extrema skogsbränder vilka senare analyserades i en studie av Kochtubajda et al. (2019), där kopplingen
mellan väderförhållanden och bränder stod i fokus. Det drabbade området i Kanada ligger på ungefär
samma latituder som det drabbade området i Sverige under sommaren 2018 vilket medför att länderna
delar liknande vegetation samt nästan sammanfallande åsksäsong (ibid.). Det upptäcktes i studien av
Kochtubajda et al. (ibid.) att föregående vinter var både kallare och torrare än vanligt. Mer specifikt
noterades det att det var 50 % mindre nederbörd än normalt samt att temperaturen låg mellan 0,5-3
°C lägre än vanligt (ibid.). Även väderförhållandena sommaren 2014 konstaterades vara exceptionella
med cirka 30 % mindre nederbörd och temperaturer som var 1,5-2,5 °C högre (ibid.). Detta stöds även
av Miller et al. (2012), som konstaterade att de år med många och framförallt stora bränder hade haft
mindre nederbörd än normalt under föregående vinter och vår. Statistik visar att under vanliga väder-
förhållanden orsakas cirka 60 % av skogsbränderna i det undersökta området av blixtantändning medan
sommaren 2014 var 95 % troligen orsakade av blixt (Kochtubajda et al., 2019), vilket bör nämnas är
markant högre än 18 % som Ou (2017) angav i sin studie av sommaren i Sverige 2014. Skillnaden får
antas bero på variationer i metod samt tillgängligt underlag.

En studie utförd av Veraverbeke et al. (2017) undersökte både tidigare nämnd brandsommar i nord-
västra Kanada 2014 samt brandsommaren i Alaska 2015. Vad som framgår av denna studie är att både
i nordvästra Kanada och Alaska har blixtantända bränder ökat signifikant mellan 1975-2014 respektive
1975-2015 (ibid.). Ett tydligt mönster för extrema brandsomrar är att de uppkommer då det är ovanligt
hög blixtaktivitet i början av sommaren, som sedan följs av ovanligt varma och torra förhållanden vilket
bidrar till brandspridningen i mitten av sommaren (ibid.).

Kanada har liknande skogslandskap som Sverige men sett till landyta har Kanada mycket färre skogs-
bränder då omkring 8000 skogsbränder härjar i landet årligen (Government of Canada, 2018) jämfört
med Sveriges 2200 (Wikén, 2018). Andelen skogsbränder med blixtar som antändningskälla är däremot
betydligt högre än i Sverige då av alla skogsbränder som årligen rasar i Kanada är 45 % antända av
blixtar och dessa står för 81 % av den totala brandytan (Government of Canada, 2018).

Säsongen för Kanadas blixtantända skogsbränder är något längre än Sveriges och sträcker sig över
perioden april-oktober enligt en studie om skogsbränder i nordvästra Ontario av Woolford et al. (2014).
Studien gjordes i syfte att kunna bedöma om andelen blixtantända bränder kommer att öka i framtiden
och visade att risken för att en skogsbrand startade vid blixtnedslag hade ökat med ungefär 5 % under
tidsperioden 1963-2009 (ibid.).

I en studie av Miller et al. (2012) studerades 132 skogsbränder större än 400 ha i nordvästra
Kalifornien mellan år 1987-2008 och resultatet visade att andelen blixtantända bränder ökade under
de år som följdes av torra vintrar, samtidigt som andelen bränder med antropogen antändning ökade ef-
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ter vintrar med mycket nederbörd. I samma studie visades även att för skogsbränder som är större än 40
ha är individuell brandstorlek, antal bränder, brandens tidsspann och den totala yta som brunnit större
för blixtantända bränder än för bränder med antropogen antändning (Miller et al., 2012). Blixtantända
bränder står för 87 % av den totala uppbrända ytan enligt studien (ibid.). Om hela USA istället grans-
kas, vilket Malamud, Millington & Perry (2005) gjorde i en studie där 88916 skogsbränder analyserades
mellan åren 1970-2000, visade det sig att 36 % av skogsbränderna startades av blixtar (ibid.).

1.1.7 Klimatförändringarnas påverkan på blixtaktiviteten

En studie av Price & Rind (1994) visar att blixtaktiviteten ökar vid ett varmare klimat medan den globalt
sett minskar vid ett kallare klimat. Den visar även att en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt kan
leda till en temperaturökning med 4,2 °C, en trolig förväntning av jordens uppvärmning fram till år 2100,
vilket i sin tur kan ge en ökning av blixtaktiviteten med 30 % (ibid.). En minskning av solarkonstanten
med 2 % kan ge en temperatursänkning på 5,7 °C som korrelerar med en minskning av blixtaktiviteten
på 24 % (ibid.). Detta skulle innebära att för varje grad jordens temperatur skulle öka eller minska skulle
även blixtaktiviteten göra detsamma med 5-6 % (ibid.).

1.2 Syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar
I nuläget saknas mycket forskning kring svenska skogsbränder de senaste åren och bränderna sommaren
2018 har ännu inte fullt ut analyserats av MSB1. I och med att oklarheter finns gällande antändnings-
källa för många av sommarens skogsbränder är syftet med denna studie att identifiera och analysera
blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018. Målet är
att ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta i MSB:s framtida arbete
med skogsförebyggande åtgärder.

För att kunna uppfylla detta syfte och mål ska följande frågeställningar besvaras främst med hjälp
av dataanalys i Excel och GIS-programmet ArcMap.

1. Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändningskälla och stämmer detta
överens med räddningstjänstens bedömning?

2. Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder sommaren 2018?

3. I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?

För att leverera det som uppdragsgivaren önskar och göra en grov bedömning över vilken typ av underlag
som krävs fastställs avgränsningar i tid och rum. Tidsbegränsningen i studien sätts till Sveriges åsksäsong
2018, vilket motsvarar maj-september. Den geografiska avgränsningen är Sveriges gränser.

1 Susanne Ingvander, handläggare inom fjärranalys och GIS på MSB, 2019-04-04
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2 Metod
För att bestämma hur stor andel av skogsbränderna som hade blixtnedslag som antändningskälla och
huruvida detta stämmer överens med räddningstjänstens bedömning behövdes data för bränder och blix-
tar. För bränderna behövdes data om starttid, startposition samt tillhörande bedömning av brandorsak
från räddningstjänsten. För blixtarna behövdes data om position och tidpunkt. Med detta data kunde
även fördelningen över tid av blixtantända bränder sommaren 2018 skapas. Branddatat byggdes på två
dataset. Det första datasetet var Skogsstyrelsens kartering av brandområden (Skogsstyrelsen, 2018) som
stod till grund för positioneringen av bränderna då ingen säker startposition för branden kunde hit-
tas. Det andra datasetet var händelserapporter sammanställda av MSB från inrapporterade bränder till
räddningstjänsten (MSB, 2019a) för att få tidpunkt och bedömd brandorsak för bränderna. Blixtdata
tillhandahölls från SMHI (SMHI, 2019) innehållande blixturladdningar från april till september 2018.
Det dataset som behövdes för att göra analysen om vilken vegetation blixtantända bränder startade i var
startpunkterna för de blixtantända skogsbränderna och vegetationen i dessa punkter. Det data som var
tillgänglig var Naturvårdsverkets nationella marktäckedata (Ahlkrona et al., 2019) samt, från tidigare
frågeställningar, brandområden med bedömningen blixtorsakad brand. På grund av att den tillgängliga
datat saknar information om brändernas startposition gick det inte att besvara frågeställningen om vilken
vegetation som de blixtantända bränderna startade i. Istället användes datan för att göra generaliseringar
om hela brandområdenas vegetation vilket kunde ge en indikation på vegetationen vid startpositionen
för den blixtantända branden.

Denna metod går igenom frågeställningarna var för sig och till varje frågeställning presenteras de dataset
som användes följt av stegvis genomgång av hur varje dataset bearbetats.

2.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

2.1.1 Tillgänglig data och osäkerheter

Underlaget för skogsbränderna utgick från två dataset. MSB tillhandahöll en brandrapporteringstabell
med 8134 sammanställda händelserapporter från inrapporterade bränder till räddningstjänsten under
hela 2018. Från Skogsstyrelsens dataportal nedladdades GIS-kompatibel data som innehöll 338 brand-
områdesytor tillhörande skogsbränder i Sverige under perioden maj till och med augusti, år 2018. I denna
analys valdes utgångspunkten till Skogsstyrelsens brandkartering då dessa brandområden är säkerställda
från satellitbilder medan MSB:s händelserapporter innefattar alla inrapporteringar om bränder i terräng
vilket är mindre specifikt. Mängden data från Skogsstyrelsens var dessutom mindre vilket underlättade
analysen och möjliggjorde för en tydligare presentation av resultatet. Anledningen till att båda data-
seten ändå behövdes var att brandområdena saknade tidpunkt och position för brändernas start vilket
sammankoppling med brandrapporteringarna kunde ge.

Brandkarteringen från Skogsstyrelsen användes för att geografiskt visualisera brandområdena i
ArcMap och informationen som var intressant var brandområdenas position, yta, samt eventuell informa-
tion om brandområdet från Skogsstyrelsen. Informationen kunde tillexempel vara om brandomårdet var
kopplat till en specifik brandrapportering eller om det fanns någon form av osäkerhet. De 338 brandom-
rådesytorna omfattade inte alla skogsbränder som brann under sommaren 2018 utan prioriteringen hade
lagts på brandområdena för de större skogsbränderna. Från Skogsstyrelsen2 tillhandahölls information
om att minsta areal som var inkluderat i regel är cirka 0,5 ha (men mindre områden kan ha inklude-
rats) samt att dessa ytor nästan uteslutande var tolkade i satellitbilder så den exakta utbredningen kan
skilja sig något mellan där det till exempel enbart brunnit på marken och där det har brunnit både i
marken och i träden. En del planerade naturvårdsbränningar kunde även förekomma i materialet. Från
MSB3 tillhandahölls information om att uppgifterna inte är kvalitetssäkrade av MSB och att det således
finns stora avvikelser från Skogsstyrelsens brandkartering. Vissa brandområden saknade helt brandrap-
porteringar, andra brandrapporteringar fanns inte med som brandområden och vissa skiljde sig stort i

2 Patrik Olsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen, 2019-05-08
3 Joakim Ekberg, handläggare i statistik och informationsförsörjning vid enheten för stöd till kommunal räddningstjänst
på MSB, 2019-04-06
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angiven avbränd yta. En tidig sammanställning av avvikelser tillhandahölls av MSB (MSB, 2019b) för
att underlätta analysen.

Den data från MSB:s brandrapporteringstabell som användes i analysen var; tidpunkten när huvudlar-
met till räddningstjänsten inträffade, koordinaterna för utlarmningen till bränderna, uppskattad avbränd
yta samt räddningstjänstens bedömning om antändningskälla och förmodad huvudorsak. Brandrappor-
teringarna bygger på den kommunala skyldigheten att utreda olycksorsaker vilket regleras i lagen (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor, där det står att

“...kommunen ska se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsa-
kerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”.

3 kap. 10 § 1 st.

Enligt MSB4 är det svårt att veta exakt hur “skälig omfattning” ska tolkas och i praktiken är det totalt
över 4000 personer (såsom styrkeledare eller inre befäl) som arbetar med att skriva händelserapporter,
vilket gör att det är svårt att få en överblick över hur dessa arbetar i sina bedömningar av olycksor-
saker. Brandrapporteringstabellen innehöll därmed flertalet osäkerheter som kom att påverka analysen.
Tidpunkterna för bränderna sattes efter larmen till räddningstjänsten och det gick inte att säga hur
länge bränderna pågått innan dess. Med avsaknad av ytterligare information om denna osäkerhet så
behandlas denna felkälla i analysen genom addition av ett dygn till tidsperioden inom vilken blixtar
potentiellt kan vara antändningskälla till bränderna. Koordinaterna för varje inrapporterad brand var
satta i och med utlarmningen och behövde inte vara placerade där branden startade. Det var också oklart
om räddningstjänsten hade justerat koordinaten i efterhand för att vara närmare brandens startpunkt.
Efter en översiktlig analys i ArcMap om hur brandrapporteringarna var positionerade i förhållande
till brandområdena beslutades att brandrapporteringar inom 2 kilometer (km) skulle vara kandidater
till sammankoppling med ett brandområde. I ett fåtal fall sammankopplades en brandområdesyta med
brandrapporteringar som låg inom 4 km då det inte fanns någon brandrapportering inom 2 km. Informa-
tionen om uppskattad avbränd yta var osäker då det inte specificeras när uppskattningen gjordes vilket
kan innebära att den representerar branden i ett tidigt skede.

Från SMHI tillhandahölls en tabell innehållande 385824 blixturladdningar. Data för blixturladdningarna
som användes i analysen var strömstyrkan, huruvida blixten träffade marken eller ej samt tidpunkterna
och koordinaterna där blixten uppstod. Denna information gjorde det möjligt att geografiskt relatera de
blixtar som slår ned i marken i närheten av brandområdesytorna samt tidsmässigt relatera tidpunkterna
för blixtarna mot tiden för brandrapporteringarna. SMHI5 tillhandahöll även information om att när
blixtdata sammanställs väljs det ofta att filtrera bort urladdningar med strömstyrka mindre än 5000
ampere (A), då osäkerheterna hos detekteringarna är större för dessa. Medianen för fel i position ska
vara mindre än 500 meter (m) vid normal drift men det kan vara större än så beroende på urladdning-
ens position i förhållande till sensorerna och styrkan på urladdningen (SMHI, 2017b; Isaksson & Wern,
2010). Osäkerheten för blixturladdningarnas position innebär att hälften av blixtarna positionerade över
500 m utanför brandområdet potentiellt kan ha slagit ner inom brandområdet och därför användes en
avgränsning på 1000 m för att fånga in de allra flesta blixtar som kan ha slagit ned i brandområdet. En
ytterligare osäkerhet att ha i åtanke är att inte alla urladdningar kan noteras utan vid normal drift ska
minst 90 % av blixtar mellan mark och moln kunna detekteras enligt tillverkaren, så länge strömstyrkan
är minst 5000 A (ibid.). Även felaktiga registreringar kan förekomma och tekniska störningar kan uppstå
(ibid.).

4 Joakim Ekberg, handläggare i statistik och informationsförsörjning vid enheten för stöd till kommunal räddningstjänst
på MSB, 2019-05-08

5 Marcus Flarup, avdelningen samhälle och säkerhet-marknad och beställningar på SMHI, 2019-05-04

7

Maya Bar-Am
Svårt att förstå här; är rapporteringarna inte inom området av brand?

bergstrand.malin
fixat

Maya Bar-Am
till SMHI, Isaksson & Werner eller båda?

bergstrand.malin
fixat

Frida Thelander
Vet ni vad det största felet kan vara?

Arvid Backlund
Nej det finns ingen sådan information!

Maya Bar-Am
Ta bort ";" eller byt till ":"

Matilda Ahlström
Fixat



2.1.2 Sammankoppling av brandrapporteringar med brandområden

I ArcMap importerades MSB:s brandrapporteringstabell. Utifrån datats koordinater skapades punkter
som presenterades på en tom karta i ArcMap. Därtill lades Skogstyrelsens brandområdesytor in på kartan.
Målet var att ge varje brandområde informationen från den tidigaste tillhörande brandrapporteringen.

I och med osäkerheten hos koordinaterna i MSB:s brandrapportering skapades en buffertzon på 2 km
till varje brandområdesyta för att avgränsa vilka brandrapporteringar som möjligen kan sammankopplas
till respektive brandområde. För de allra flesta brandområden innehöll en 2 km buffertzon åtminstone
en brandrapporteringspunkt. Brandrapporteringspunkter som låg inom en 2 km buffertzon sparades till
en ny fil. För 13 stycken brandområdesytor (i framförallt Norrland), som saknade en brandrapporte-
ring, kunde enstaka brandrapporteringar synas strax utanför 2 km buffertzonen. För att inte räkna bort
dessa rapporteringar, utifall att de är relaterade till brandområdena, skapades en buffertzon på 4 km.
De brandrapporteringar som låg mellan 2 km och 4 km och inte hade någon brandrapportering som
omslöts av 2 km buffertzonen valdes ut och sparades i en ny fil. I Figur 4 visas hur urvalsprocessen
påverkade brandrapporteringsdata. Varje unik brandrapportering och varje unik brandområdesyta hade
ett eget ID och för att kunna se vilka brandrapporteringspunkter som låg inom buffertzonen till varje
brandområdesyta användes verktyget “near” i ArcMap för att skapa en tabell som relaterade brandrap-
porteringarnas ID med brandområdesytans ID. I tabellen gavs även det exakta avståndet mellan yta och
punkt. Data till de utvalda brandrapporteringspunkterna samt brandID-tabellen exporterades sedan i
Excelformat för manuell urvalsprocess.

Figur 4: Flödesschema över brandrapporteringsanalysen där siffrorna motsvarar antalet datapunkter i
varje steg.

BrandID-tabellen som skapades i ArcMap gav flera brandrapporteringspunkter till en och samma brand-
områdesyta. För att reducera antalet brandrapporteringspunkter till maximalt en per brandområde ana-
lyserades varje brandID-sammankoppling var för sig. Utifrån brandID-tabellen som exporterades lades
information till för respektive brandområdes-ID och brandrapporterings-ID för att underlätta bedöm-
ningen. Bedömningen genomfördes i första hand genom att titta på tiden mellan brandrapporteringarna.
Om de inrapporterades inom loppet av en vecka valdes den första rapporteringen ut som startpunkt då
det i detta fall antogs vara samma brand som gav upphov till flera brandrapporteringar. I de fall då flera
brandrapporteringar fanns inom en buffertzon men med längre tidsintervall än en vecka så valdes den
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rapportering där den rapporterade avbrända ytan stämde bäst överens med storleken på brandområdet.
I 13 fall var detta svårbedömt och då gjordes valet att ta med dubbla brandrapporteringar till dessa
brandområden för att sedan sammankopplas med eventuella blixtar. I fyra fall så överensstämde endast
en brandrapporteringspunkt med två närliggande brandområden, dessa brandområden antogs då vara en
brand som spridits utan ny brandrapportering. Via dessa steg fick brandområdena en trolig starttid i de
fall en brandpunkt kunde kopplas till brandområdet, vilket behövdes för att kunna utföra blixtanalysen.
Hur detta påverkade antalet brandområden visas i Figur 5.

Figur 5: Flödesschema över Skogsstyrelsens brandkartering där siffrorna motsvarar antalet datapunkter
i varje steg.

2.1.3 Sammankoppling av blixtdata med skogsbrandsdata

Blixtdatat från SMHI öppnades i Excel där den första avgränsningen var att ta bort blixtar mellan moln
för att endast analysera blixtar mellan moln och mark, se Figur 6. Sedan togs blixtar med en strömstyrka
mindre än 5000 A bort då osäkerheterna hos dektekteringarna är större för dessa. Resterande blixtdata
importerades till ArcMap och utifrån dess koordinater skapades, liksom brandrapporteringsdata, punk-
ter på den befintliga kartan med brandområden. För att fånga in alla blixtar som potentiellt kan ha
träffat brandområdet skapades en buffertzon på 1 km kring brandområdesytorna. De blixtpunkter som
innefattades av buffertzonerna valdes ut och sparades till en ny fil. Med verktyget “near” skapades en
tabell som relaterade varje blixt-ID och brandområdes-ID som låg inom 1 km från varandra. På samma
sätt som för brandID-tabellen gavs även det exakta avståndet. De utvalda blixtpunkternas data och
blixtID-tabellen exporterades sedan i Excelformat.

Då brandområdena som sammankopplats med en brandrapportering fått en förmodad starttid kunde
nu tidsskillnaden mellan blixtnedslag och brandens startpunkt sammankopplas med ett brandområde ef-
ter differensen mellan blixtens tidpunkt och brandområdets starttid. I Excel valdes de blixtar ut som slog
ned inom 0-5 dagar innan brandrapporteringen. Anledningen till att detta tidsintervall valdes var att en
brand, enligt Granström (1993), tidigare maximalt har noterats starta fyra dagar efter ett blixtnedslag
(se avsnitt 1.1.4) och sedan lades en extra dag till på grund av osäkerheten hos starttiden i brandrappor-
teringsdatat. Till brandområdesytor där det fanns flera blixtar som passade in i tidsspannet gjordes ett
urval av den blixt som låg närmast i förhållande till brandområdet. Osäkerheten för blixturladdningarnas
position innebär att hälften av blixtarna positionerade över 500 m utanför brandområdet potentiellt kan
ha slagit ner inom brandområdet och därför skapades två avgränsningar för att kunna bedöma osäkerhe-
ten för blixtarna. Första avgränsningen är på 500 m och den andra är på 1000 m. Även om fördelningen
av felet var okänt så var resonemanget att om medianfelet var 500 m så borde en avgränsning på 1000
m fånga in de allra flesta blixtar som kan ha slagit ned i brandområdet. Detta steg representeras i Figur
6 som övergången från 115 till 96 blixtar. Efter detta steg hade de flesta brandområden samt eventuella
kopior fått data från en sammankopplad brandrapportering samt information om det slagit ned en blixt
vid brandområdesytan eller inte.
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Figur 6: Flödesschema över SMHI:s blixtdata där siffrorna motsvarar antalet datapunkter i varje steg.

2.1.4 Blixtantändningsbedömning

I informationen från MSB om avvikelser mellan MSB:s brandrapporteringar och Skogsstyrelsens brand-
områden framgick det för ett par av brandområdena om det fanns en tillhörande brandrapportering
eller ej. Med denna information justerades datamängden genom att ta bort sammankopplingar mellan
brandrapportering och brandområden. Detta resulterade i att antalet sammankopplingar mellan blixtar
och bränder gick 96 till 94 stycken.

I och med osäkerheten i positionerna hos brandrapporteringar och blixtar skapades två olika bedöm-
ningar, benämnda snäv bedömning och bred bedömning. Den breda bedömning använder den största
avgränsningen som gjordes av bränder och blixtar, dvs 4 km buffertzon för brandrapporteringar och 1
km buffertzon för blixturladdningar. För den snäva används en mer konservativ avgränsning med en 2
km buffertzon för brandrapporteringar och 500 m avgränsning för blixturladdningar. För att få blixtan-
tändnignsbedömningen som presenteras i Figur 9-11 följdes flödesschemat som presenteras i Figur 7 för
den snäva bedömningen och motsvarande gjordes för den breda bedömningen. “Inte blixt” innebär att
det inte finns någon blixt inom brandområdet samt vald buffertzon under tidsperioden som kan kopp-
las till branden. “Möjligtvis blixt” innebär att det finns minst en blixt inom brandområdet samt vald
buffertzon som slagit ner inom 3-5 dagar innan branden rapporterades. “Troligtvis blixt” innebär att
det finns minst en blixt inom brandområdet samt buffertzon som slagit ner mindre än 3 dagar innan
inrapporterad brand. Bränderna som presenteras som “Information om brandtidpunkt saknas” innebär
att brandområdet inte kunde kopplas ihop med någon inrapporterad brandpunkt och därmed inte erhöll
någon tidpunkt för branden.
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Figur 7: Flödesschema över blixtantändningsbedömning.

Tabellen från blixtantändningsbedömningen importerades in i ArcMap. För att få en tydlig representa-
tion av resultatet skapades punkter för de olika brandområdena där storleken på punkten baserades på
brandområdets storlek. Punkten fick sedan den färg som brandområdets klassificering motsvarade (se
Figur 7).

2.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

För att kunna besvara den andra frågeställningen sorterades brandområdena med de olika klassifice-
ringarna i tidsordning och efter det kunde en graf skapas med fördelningen av brandområdena med
brandorsak över tidsperiodens veckor. En graf skapades för den snäva bedömningen och en för den breda
bedömningen (se Figur 12-13).

2.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
2.3.1 Tillgänglig data och osäkerheter

Vegationsanalysen utgick från de brandområden som har fått klassificeringen möjligen eller troligen
blixtantända med den snäva bedömningen. Som tidigare nämnt kunde inte en exakt antändningsplats
bestämmas utifrån denna data. Vegetationsunderlaget är baserat på Naturvårdsverkets nationella mark-
täckedata som är ett raster (bildpunktstäcke) och täcker hela Sverige. Varje bildpunkt i ett raster inne-
håller en specifik kod som motsvarar en vegetationstyp i marktäckedatat. I ArcMap finns verktyg för att
extrahera specifika ytor från rasterdata och sedan föra statistik på bildpunkter som ligger inom respektive
yta. Detta gör marktäcket lämpligt för denna analys då antändningsplatsen för branden var uppskattad
till att ligga inom en brandområdesytorna. Utan specifik information om antändningsplatsen kunde istäl-
let en helhetsbild av området skapas baserat på marktäcket och därmed ge en uppskattning om vilken
typ av vegetation som branden startade i. Skiktet som användes var det ogeneraliserade basskiktet då
det generaliserade skiktet inte var färdigt när studiens analysarbete påbörjades. Skillnaden mellan det
generaliserade och ogeneraliserade basskiktet är att redovisningsenheten är större för det generalisera-
de skiktet och då små brandområden förekom i Skogsstyrelsens data var det generaliserade basskiktet
lämpligare att använda. Datat är framför allt skapad från satellitbilder och laserdata. Framställningen
av data pågick mellan 2017 till februari 2019, vilket innebär att marktäcket kan ha uppkommit efter
skogsbränderna 2018.
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2.3.2 Vegetationsanalys

Det marktäckedata som var inom de potentiellt blixtantända brandområdena sparades för att kunna
analyseras. Först gjordes rastret om till polygoner (ytor) genom att varje område från rastret med sam-
manhängande vegetationskod blev en yta. Sedan kunde andelen av respektive vegetationstyp som täcker
respektive brandområde beräknas vilket gav en andelstabell som exporterades till Excel.

De tre vegetationstyperna som främst täckte brandområdet lades till i andelstabellen då målet var att
ge var och en av de potentiellt blixtantända brandområdena en sammanfattande vegetationsklassifice-
ring som kunde beskriva vilken typ av skog som dominerade inom brandområdet. Den vegetationstyp
som täckte mest av ytan fick rank 1, den vegetationstyp som täckte näst mest av ytan fick rank 2 och
den vegetationstyp som täckte tredje mest av ytan fick rank 3. Då vegetationsklassificeringen utgår från
marktäckedata, rekommenderas det att först läsa hur varje marktäckekod har bestämts. Exempel på hur
tall (kod 111) har skapats i det nationella marktäckedatat:

“1.1.1 Tallskog utan våtmark

Definition: Trädbeklädda områden utanför våtmark med en total krontäckning på > 10 %
och ≥ 70 % av krontäckningen utgörs av tallträd. Trädhöjd är > 5 m

Förtydligande: Lärkträd ingår i tallskog”

(Ahlkrona et al., 2019)

I helhet kunde koderna som fanns i andelstabellen antingen representeras av en öppen vegetationstyp el-
ler en skogstäckt vegetationstyp. Studiens bedömning eftersträvade att ge området en skogsklassificering
som kunde representera en majoritet av brandområdet. Om detta inte var möjligt så eftersöktes den mest
framträdande skogstypen som existerade på ytan. Om det inte fanns någon skogstyp gavs klassificeringen
“öppen” till brandområdet. Denna urvalsprocess presenteras i Figur 8. Skogstyperna som användes vid
klassificering var tallskog, granskog, barrskog (mix av tallskog och granskog), blandskog (mix av barrskog
och lövskog) samt lövskog. I marktäckedatat gjordes även en distinktion mellan ädel och trivial lövskog
men dessa typer slogs ihop till att enbart vara lövskog i denna bedömning. Anledningen till att det
var skogstypen som eftersöktes var att marktäckedatat inte gör någon distinktion mellan olika typer av
undervegetation och att öppen mark då inte ger någon information om vegetationen.

Bedömningen inleddes med att plocka ut alla brandområden som hade en skogstyp som rank 1 samt
stod för över 50 % av brandområdesytan. Detta brandområde fick direkt samma klassificering. Om klas-
sen i rank 1 var en skogstyp men täckte mindre än 50 % av den totala ytan undersöktes även rank 2
och 3 för att se om det gick att kombinera skogstyperna för att skapa en klassificering med majoritet
marktäcke. Rank 3 användes enbart om den var en skogstyp och täckte minst 5 % av brandområdesytan.
Anledningen till att 5 % valdes som gräns är för att ytskillnaden inte ska bli för stor för kombinerade
ytor, exempelvis om gran i rank 1 har strax under 50 % och tall har 5 % i rank 3 och då klassas som
“Barr majoritet”. Ett undantag från 5 % regeln görs om klassen för rank 1 och rank 2 är av öppen typ,
då får brandområdet samma klassifikation som rank 3. Se Figur 8 för en översikt hur urvalet gick till.

12

Frida Thelander
Var ska det läsas, finns det med i någon bilaga? Hänvisa till bilaga eller gör en tabell.

Kent Agent
Hänvisade till Marktäckedatans produktbeskrivning som är en av våra källor. Tillgänglig för folket!

Frida Thelander
Förstår inte riktigt meningen och varför kalla marken för "öppen" om det inte finns information.

Kent Agent
Har förtydligat. Öppen innebär att det är en avsaknad av träd men att det fortfarande kan finnas undervegetation säg mossa och gräs. Men denna information finns inte i marktäckedatan.

Frida Thelander
Det är svårt att förstå vad som menas med "öppen". Om det är kalhygge, ängsmark eller liknande så borde det förtydligas.

Kent Agent
Den ska vara ospecifierad till vilken typ av öppen mark. Men jag lade till en ytterligare förklaring

Maya Bar-Am
samma klassificering som vad då. Tror det menas att om båda kriterierna uppnås behöver de andra rankerna inte ens undersökas?

Christian Lundström
Förtydligat meningen.

Christian Lundström
Och ja du trodde helt rätt! :)

Maya Bar-Am
kommatecken

Matilda Ahlström
Fixat



Figur 8: Flödesschema över bedömning av vegetationstyp.

Av de totalt 94 brandområdena som studerades så hade 28 stycken vegetationstypen “temporärt ej skog”.
“Temporärt ej skog” innebär att ytan antingen är ett hygge eller att markdatat är gjord efter att skogs-
ytan har brunnit, för mer än 50 % av brandområdesytan. En stickprovsstudie genomfördes genom att
undersöka ytan på lantmäteriets satellitbilder. De områden som undersöktes var två av de större ytorna
som hade mer än 90 % täckning av “temporärt ej skog” och resultatet av stickprovet visade att mark-
täckningen “temporärt ej skog” motsvarade brandområdet själv. Alltså innebär detta att marktäckedatat
för just dessa områden skapats efter att det brunnit. För brandområdesytorna där klass “temporärt ej
skog” täcker mer än 50 % gjordes därmed en notering att dessa områdens marktäckedata kan ha skapats
efter att branden skett. Resonemanget var att alla brandområdesytor bör ha en väldigt stor andel täck-
ning av klass “temporärt ej skog” efter att det har brunnit och genom att markera 50 % som potentiellt
brandområde kan denna felkälla tydliggöras.

I och med vegetationsbedömning fick varje potentiellt blixtantänt brandområde en av skogstypsklas-
sificering; “tall”, “gran”, “barr”, “bland”, “löv” och “öppen”. Sedan bedömdes brandområdet om skogs-
typsklassen täckte ytan i majoritet eller minoritet. Ytterligare bedömning gjordes för brandområden där
marktäcket potentiellt kan ha skapats efter branden. Denna data importerades sedan till ArcMap där
den sammanfogades med punkterna som motsvarade brandområdena med blixt som möjlig eller trolig
antändningskälla. Punkterna visualiserades sedan efter vilken klassifikation ytan hade fått.
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3 Resultat

3.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

Resultatet består av två olika bedömningar; en som presenteras som “Analys” och en som presenteras
som “Räddningstjänsten”. Resultatet som presenteras som “Räddningstjänsten” är den brandorsak som
räddningstjänsten har angett i händelserapporterna från MSB. Då räddningstjänsten indikerar “Blixt”
ska de ha angett “Blixtnedslag” som värmekälla och “Naturföreteelse” som förmodad huvudorsak. “Inte
blixt” innebär att räddningstjänsten har angett en annan värmekälla, till exempel friktion. “Inte blixt”
omfattar även de bränder som räddningstjänsten inte kunde bedöma brandorsaken till. Den ifyllda för-
modade huvudorsaken till bränder presenterade som “Inte blixt” är till exempel “mänsklig handling med
oklar avsikt” eller “fel i utrustning”. Resultatet som presenteras som “Analys” består av bedömningarna
“Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. “Inte blixt” innebär att det inte finns någon blixt
inom brandområdet samt vald buffertzon under tidsperioden som kan kopplas till branden. “Möjligtvis
blixt” innebär att det finns minst en blixt inom brandområdet samt vald buffertzon som slagit ner in-
om 3-5 dagar innan branden rapporterades. “Troligtvis blixt” innebär att det finns minst en blixt inom
brandområdet samt buffertzon som slagit ner mindre än 3 dagar innan inrapporterad brand. Bränder-
na som presenteras som “Information om brandtidpunkt saknas” innebär att brandområdet inte kunde
kopplas ihop med någon inrapporterad brandpunkt och därmed inte erhöll någon tidpunkt för branden.

I Figur 9 presenteras brandorsak med snäv bedömning. Snäv bedömning innebär att blixten har slagit
ned inom 500 m från brandområdet samt att brandpunkten är belägen inom 2 km från brandområdet.

Figur 9: Resultat över hur fördelningen av de framtagna brandorsakerna med hjälp av analys från
denna studie stämmer överens med räddningstjänstens brandorsak med en snäv bedömning.
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I Figur 10 presenteras brandorsak med bred bedömning vilken inkluderar blixtnedslag inom 1 km från
brandområdet samt att brandpunkten ligger inom 4 km från brandområdet.

Figur 10: Resultat över hur fördelningen av de framtagna brandorsakerna med hjälp av analys från
denna studie stämmer överens med räddningstjänstens brandorsak med en bred bedömning.

I Figur 11 presenteras den geografiska utbredningen av de analyserade bränderna. De potentiellt blixtan-
tända bränderna är relativt jämnt fördelade över Sverige. Majoriteten av de bränder där brandtidpunkt
saknas återfinns i norra Norrland.

Den totala ytan av de brandområden med den snäva bedömningen blixtnedslag som möjlig eller trolig
antändningskälla uppgår till 15578 ha. Detta motsvarar 68 % av ytan för alla studerade brandområ-
den som omfattar 22750 ha. De allra största brandområdena fanns i Ljusdal och tros vara startade av
blixt. Dessa brandområden står för totalt ca 9000 ha, se Bilaga 1 i avsnitt 9, för att se utbredningen av
Ljusdalsbränderna.
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Figur 11: Karta över hur fördelningen för brandorsakerna med hjälp av analys från denna studie och
räddningstjänstens bedömning ser ut i Sverige.
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3.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

I Figur 12 presenteras sommarens bränder veckovis med denna studies bedömning av brandorsak för
den snäva bedömningen. Indelningen är “Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. Veckan med
både flest bränder och flest blixtantända bränder var vecka 28 och därefter vecka 29.

Figur 12: Sommarens bränder veckovis med indelningen Troligtvis blixt, Möjligtvis blixt och Inte blixt.

I Figur 13 presenteras sommarens bränder veckovis med denna studies breda bedömning av brandorsak.
Indelningen är “Inte blixt”, “Möjligtvis blixt” och “Troligtvis blixt”. Veckan med både flest bränder och
flest blixtantända bränder var vecka 28 och därefter vecka 29.

Figur 13: Sommarens bränder veckovis med indelningen Troligtvis blixt, Möjligtvis blixt och Inte blixt.
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3.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
I Figur 14 presenteras vilken typ av vegetation som de troligtvis eller möjligtvis blixtantända brandom-
rådena domineras av. För att få bedömning “Tall” krävs att tallskog antingen täcker minst 50 % av ytan
eller att den dominerande vegetationstypen är tall och att alla eventuella övriga vegetationstyper inte
överstiger 5 %. Om det finns andra vegetationstyper som överstiger 5 % ges bedömningen “Barr” om den
sekundära vegetationstypen är gran, och “Bland” om någon av de övriga vegetationstyperna består av
lövträd. Alla skogstyper har även klassningen “minoritet” eller “majoritet”, där “minoritet” innebär att
andelen skog inte överstiger 50 % och “majoritet” innebär att andelen skog överstiger 50 %. Lövskog pre-
senteras endast som minoritet eftersom ingen lövskog med klassning “majoritet” brann sommaren 2018.
Områden som benämns “Öppen majoritet” innebär öppen yta utan skogsvegetation i de tre procentuellt
största vegetationsgrupperna.

Figur 14: Skogstyp i de brandområden som troligtvis och möjligtvis startades av blixt sommaren 2018.

I Figur 15 presenteras den geografiska utbredningen av de olika blixtantända skogstyperna som brann
sommaren 2018. Områden som är markerade med “Potentiellt efter brand” består till minst 50 % av
“tillfälligt ej skog”. Då marktäckedata har skapats över en period som sträcker över sommaren 2018 kan
en del av marktäckedata ha skapats efter att det brunnit. Områden med svart ring visar att skogstypen
som klassificerar brandområdet står för minst 50 % av marktäckningen.
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Figur 15: Karta över de primära skogstyperna vid potentiella blixtantända brandområdena i Sverige
2018.

19



4 Analys och diskussion

4.1 Hur stor andel av skogsbränderna hade blixtnedslag som antändnings-
källa och stämmer detta överens med räddningstjänstens bedömning?

Analysen för denna studie visar att blixtnedslag var en potentiell brandorsak till 27,81 % av bränderna
i snäv bedömning och 33,43 % i bred bedömning. Jämfört med medelvärdet av antalet blixtantända
skogsbränder åren 1944-1975 som Granström (1993) presenterade som 8 %, ligger denna studies resultat
betydligt högre. Ou (2017) presenterade ett motsvarande medelvärde gällande åren 1998-2014 som låg
på 7 %. Att resultat från denna studie sticker ut i jämförelse med dessa värden beror på att denna
studie endast behandlar åsksäsongen under ett år medan de andra resultaten behandlar hela år under
längre tidsperioder. Denna studies resultat och de andra studiernas resultat är inte direkt jämförbara
eftersom de behandlar både olika långa tidsperioder samt olika delar av året, men de är bra komplement
till varandra då en känsla ges för hur ett extremvärde kan se ut och vilket medelvärde som kan förväntas
över längre perioder. Från de resultat som Ou (ibid.) presenterar går det att utläsa att år 2014 var ett
toppår då andelen blixtantända bränder under hela året uppgick till 18 % och då sommaren 2018 var
både varmare och torrare än 2014 (SMHI, 2018b) får resultatet från denna studie antas rimligt i och med
att endast sommaren togs i beaktning. Jämfört med Kanada, vars skogsbränder antändes av blixtned-
slag i 45 % av fallen (Government of Canada, 2018), ligger sommaren 2018 i Sverige fortfarande i lä. I
USA, som generellt sett har ett torrare och varmare klimat än Sverige, är medelvärdet för blixtantända
skogsbränder 36 % åren 1970-2000 (Malamud, Millington & Perry, 2005).

Från Figur 9 och Figur 10 kan skillnaden mellan andelen troligt eller möjligt blixtantända bränder
för de två buffertzonerna avläsas till 5,62 procentenheter. Detta motsvarar ett tillskott på 19 brandom-
råden till den bredare bedömningen där majoriteten av dessa bröt ut under vecka 28 och 29 (Figur 12
och Figur 13). Skillnaden mellan resultatet för de olika bedömningarna visar på att avståndsgränsen
är avgörande för resultatet. Det kan därför vara lämpligt att använda den breda bedömningen för att
säkerställa att alla de bränder som kan ha orsakats av blixtnedslag inkluderas i den kategorin. Däremot
skulle inkluderingen av dessa bränder kunna bidra till större osäkerhet i resultatet. Det är inte säkert att
de 19 ytterligare bränderna har startats till följd av blixtnedslag eftersom blixtbufferten är större än vad
medianfelet för blixtlokaliseringssystemets positionsangivelse borde vara, samt att felangivelsen i brand-
rapporteringarna är mycket svårbedömd. Mer information om felmarginalerna i brandrapporteringarna
skulle behövas för att med säkerhet kunna anpassa en buffertzon av rätt storlek.

För både snäv och bred bedömning har räddningstjänsten en annan brandorsak än vad som framkommit
i denna studie för cirka 20 % av brandområdena (Figur 9 och Figur 10). Att bedömningen från denna
studie och räddningstjänstens bedömning skiljer sig åt kan bero på att “Inte blixt” även refererar till de
brandpunkter som räddningstjänsten inte har kunnat bedöma antändningskällan till, vilket framförallt
leder till relativt stora avvikelser i de fall denna studie konstaterat “Troligtvis blixt”. Dessutom har denna
studie undersökt blixtdata från SMHI vilket inte räddningstjänsten har gjort, vilket kan förklara en del
av de brandområden då studien visat på “Inte blixt” men räddningstjänsten angett “Blixt”. En osäkerhet
i denna studie är att blixtlokaliseringssystemet ska registrera minst 90 % av alla blixtar som slår ner
vilket betyder att uppemot 10 % kan gå förlorade. Detta, i kombination med eventuella tekniska problem,
skulle också kunna vara en bidragande orsak till att det finns en mängd bränder som räddningstjänsten
har angett som blixtantända medan våra resultat tyder på att de hade en annan antändningskälla. En
osäkerhet i räddningstjänstens bedömning är att den har utförts av ungefär 4000 olika personer vilket
ger en inkonsekvent bedömning.

I och med osäkerheten i tidsbestämningen av bränderna (tiden från det att branden startade till in-
rapportering) och positionsangivelsen kan denna studie ha uteslutit tänkbara blixtar som kunde ha
startat bränderna samt innefattat blixtar som inte håller tidsramen för hur långt tid det kan gå för en
blixt att starta en brand. Detta är ytterligare en möjlig osäkerhet i resultatet.

I Figur 11 kan det ses att de blixtantända bränderna var relativt jämt fördelade över Sverige. Majo-
riteten av de brandområden vars brandorsak inte har kunnat bedömas ligger i Norrland. Detta kan bero
på att det är lägre befolkningstäthet högre upp i Norrland vilket medför att det kan dröja innan en
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brand upptäcks och rapporteras in. Kartan visar även att det är många små bränder i södra Sverige
som inte är orsakade av blixt samt att de största bränderna brutit ut i mitten av Sverige där flertalet
är orsakade av blixt enligt både denna studies analys och räddningstjänstens bedömning (se Bilaga 1 i
avsnitt 9). Det finns dock en stor avvikande brand i detta område där räddningstjänsten har bedömt an-
tändningskällan som blixt medan denna studie visar att det inte kan ha varit blixt, se Bilaga 2 i avsnitt 9.

Den totala yta som brandområdena med blixtnedslag som möjlig eller trolig antändningskälla omfat-
tade ca 15600 ha vilket motsvarade 68 % av ytan för alla studerade brandområden. Detta kan jämföras
med andelen potentiellt blixtantända brandområden som var 28 % vilket innebär att varje potentiellt
blixtantänd brand är större än de som bedömts vara antropogena. Att de största brandområdena som låg
i Ljusdal på 9000 ha hade blixtantändning som trolig antändningskälla bidrar givetvis starkt till detta
fenomen. En ytterligare bidragande faktor är att de blixtantända bränderna kan uppstå i för människan
otillgängliga områden vilket försvårar att bränderna upptäcks och släcks. Medan de antropogent antän-
da brandområden uppstår där människan befinner sig och kan med större sannolikhet upptäcka dessa
bränder i tidigare skede.

4.2 Hur ser fördelningen ut över tid av antalet blixtantända bränder som-
maren 2018?

I Figur 12 och Figur 13 kan det ses att en klar majoritet av de blixtantända bränderna under sommaren
var koncentrerade till veckorna 28-29. Detta går att relatera till Figur 3 som illustrerar blixtnedslag
veckovis under sommaren där det framgår att det sker en markant ökning av markblixtar under vecka
28. Trenden med många markblixtar håller i sig ända fram till vecka 32 vilket dock inte kan ses hos
bränderna som istället visar en avtagande trend under dessa veckor. Detta skulle kunna förklaras med
hjälp av Bilaga 3 i avsnitt 9. I Figur 18 och Figur 19, vilka är ett exempel på hur väderförhållandena
såg ut under vecka 28, kan det ses att det var många åskoväder med lite nederbörd. Detta kan jämföras
med Figur 20 och Figur 21 som visar väderförhållandena vecka 30 där det visas att det var betydligt mer
nederbörd vid åskovädren, vilket kan ha varit en anledning till att antalet blixtantända bränder avtog
trots att blixtnedslagen ökade.

De veckor då blixtantända bränder har konstaterats, vecka 22-23 samt 28-32, är veckor som var be-
tydligt varmare än normala år och som följts av tidigare torra perioder (SMHI, 2018c; SMHI, 2018f;
SMHI, 2018g). Från andra veckan i juni och framåt månadsskiftet höll temperaturen mer normala nivåer
samt förekommande regnskurar och då ses färre blixtantända bränder (SMHI, 2018d). Intressant är att
vecka 23 hade fyra blixtantända bränder när det endast slog ned 142 blixtar under veckan medan vecka
24 endast hade en konstaterad blixtantänd brand trots att det slog ned 3148 blixtar. Detta skulle kunna
förklaras med att det under vecka 24 var något svalare än tidigare veckor och att det även kom en del
nederbörd med de åskoväder som drog in över landet (SMHI, 2018a; SMHI, 2018e). Dessa observationer
skulle kunna tyda på att höga temperaturer och lite nederbörd bidrar till en ökad risk för blixtantändning,
vilket i sin tur skulle kunna innebära att framförallt torra åskoväder bidrar starkt till denna förhöjda risk.

Det finns osäkerheter i denna analys då blixtbuffertzonen satts till 1 km. Detta gjordes då felet i lo-
kaliseringssystemet var angivet så att medianfelet skulle vara mindre än 500 m. Blixtbuffertzonen kan
då ha uteslutit eventuella blixtar som kan ha varit möjliga antändningskällor.

4.3 I vilken typ av vegetation startade bränderna med blixtantändning 2018?
I Figur 14 presenteras vilken skogstypsklassifikation som har givits de potentiellt blixtantända brandom-
rådena. Andelen brandområden med en barrskogstyp som klassifikation var 76,60 % och tall stod själv
för 54,26 % vilket stämmer överens med att tall brinner oftast (Åby Hedenius, 2016). En anledning till
att tall förekommer i större utsträckning än gran eller blandade barrskogar vid brandområdena skulle
kunna bero på att granen oftast växer vid våtare marker och har en högre kompakthet än tallen (ibid.).
Brandområden som klassas som lövskog stod enbart för 6,38 %. En förklaring skulle kunna vara att löv-
trädens blad har en högre fukthalt än barr (Granström et al., 2017). Men det skulle även kunna spegla
på hur förekomsten av skogstyper och vegetation ser ut över Sverige och hur det lokala väderförhållandet
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bidrog till brandförutsättningarna i vegetationen. Produktiva skogsmarker domineras av ensidiga tall-
skogar blandat med avverkade områden som håller fukt sämre än skogar med andra skogstyper.

Denna vegetationsanalys har enbart tagit hänsyn till vilken skogstyp som framförallt gick att hitta i
brandområdet. Anledningen till detta var att marktäckedata inte urskilde olika typer av undervegeta-
tion. Genom att identifiera vilken skogstyp som framför allt förekom inom brandområdena gick det att
särskilja områdena emellan. I analysen eftersträvades det att hitta en skogstypsklassificering som kunde
beskriva området i helhet, men om brandområdet till stor del dominerades av öppen yta nöjdes det med
att hitta en skogstyp som enbart täckte ytan i minoritet. Detta skulle kunna leda till att områden som
brunnit av en viss skogstyp och lämnat kvar en annan skogstyp får en klassificering som inte representerar
brandområdets karaktär.

I och med att denna analys inte har en exakt positionering där branden startade kan studien inte heller
svara på frågeställningen i vilken vegetation som branden startade. Istället gjordes en beskrivning av
området i helhet och därifrån kunde en fingervisning fås på vilken vegetation som var närvarande när
branden startade.

5 Slutsats
Andelen potentiellt blixtantända skogsbränder sommaren 2018 uppgick till 27,81 % med snäv bedömning
och 33,43 % med bred bedömning. Denna analys motsade bedömd antändningskälla från räddningstjäns-
tens brandrapporteringen för cirka 20 % av brandområdena. De brandområden som med snäv bedömning
bedömts som potentiellt blixtantända stod för 68 % av alla studerade brandområdenas totala yta. För-
delningen av blixtantända bränder visar på att majoriteten av dessa skedde under vecka 28 och 29 med
en övervägande del i vecka 28. Detta beror troligen på en kombination av många åskväder med lite
nederbörd och varmt väder under dessa veckor. Den skogstyp som flest brandområden med blixt som
antändningskälla klassificerades som var barrskog (76,60 %) och mer specifikt tallskog (54,26 %).

6 Framtida studier
För att kunna dra slutsatser om huruvida sommaren 2018 var unik gällande andelen blixtantända brän-
der skulle fler somrar behöva undersökas då de studier som har gjorts har omfattat hela året. Det skulle
även vara intressant att undersöka om blixtars olika egenskaper kan påverka sannolikheten för att en
blixt antänder en brand. Ytterligare skulle analys av temperatur och nederbörd i större utsträckning be-
hövas, till exempel dygnsvariationer under den drabbade perioden, för att kunna dra tydligare slutsatser
om orsakerna till sommarens bränder. Gällande vegetationsanalysen skulle den exakta startpunkten för
branden behövas för att kunna se i vilken vegetation en blixt kunde starta en brand.

7 Tackord
Vi vill tacka Susanne Ingvander, uppdragsgivaren på MSB, för trevligt bemötande och god kontakt
och även vår handledare Johanna Mård vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet, för
visat intresse och engagemang samt stöd i genomförandet av studien. Även Cecilia Johansson och Roger
Herbert på institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet för tydliga instruktioner och feedback
under arbetets gång. Gällande tillhandahållande av data och information vill vi tacka Joakim Ekberg
från MSB, Marcus Flarup från SMHI samt Patrik Olsson från Skogsstyrelsen.
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9 Bilagor

Bilaga 1: Ljusdal

Figur 16
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Bilaga 2: Lillåsen-Fågelsjö

Figur 17

26



Bilaga 3: Nederbörd och Blixturladdningar
14 juli 2018

Figur 18: Dygnsnederbörd i millimeter,
den 14 juli 2018 av SMHI (CC0)

Figur 19: Blixturladdningar den 14 juli
2018 av SMHI (CC0)
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29 juli 2018

Figur 20: Dygnsnederbörd i millimeter,
den 29 juli 2018 av SMHI (CC0)

Figur 21: Blixturladdningar den 29 juli
2018 av SMHI (CC0)
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