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Inledning
Denna handledning är framtagen i F-samverkan som en kunskapssammanställning och
redovisning av erfarenheter från arbetet med analysunderlag i F-samverkan under sommaren
2018. Det är en förhoppning att den ska kunna användas som en inspiration och/eller grund
för egen brandriskprognos och underlag för beslut inom en kommun, ett län eller
räddningstjänstregion under skogsbrandsäsongen. Utgångspunkten i denna handledning är
dock en regional prognos.
Var och en som använder handledningen bär själv ansvar för analys och slutsatser av egna
data.
Om F-samverkan
F-samverkan i Jönköpings län med Ydre kommun är ett system och arbetssätt för samverkan i
såväl vardag som kris. Detta sker mellan alla aktörer ingående i krisberedskapssystemet. Alla
ingående organisationer är alltid beredda att bidra med sin unika kompetens tillsammans med
andra oavsett händelse. Mer information om F-samverkan finns på raddsamf.se, klicka på
Dokumentbank och F-samverkan.
Bakgrund
Under sommaren 2018 fick Sverige en ovanligt tidig start på skogsbrandsäsongen. Inom
Räddsam F, räddningstjänstsamarbetet mellan räddningstjänsterna i Jönköpings län samt Ydre
kommun, görs sedan lång tid tillbaka analyser av SMHI:s brandriskvärden utifrån behov av
skogsbrandflyg samt som underlag för eldningsförbud.
Under tidig sommar 2018 växte ett behov av mer omfattande analys fram än de som tidigare
gjorts. För att möjliggöra en gemensam lägesbild samt ge gemensamt underlag för taktiska
och strategiska beslut inom F-samverkan skapades därför en analysfunktion som hade till
uppgift att producera gemensamt (då benämnt) analysunderlag i F-samverkan.
Analysunderlag har tidigare använts i F-samverkan inför bland annat andra väderhändelser
som stormar och nederbörd för att underlätta för alla samverkande aktörer.
Syfte
Denna handledning har som främsta syfte att ge läsaren underlag för att själv kunna skapa
proaktiva brandriskprognoser anpassade till var dessa ska användas. Med fördel kan de
utformas för användning på regional strategisk nivå om väderläget är ungefär detsamma över
en större yta, men givetvis även för mindre geografiska områden.
Förkunskaper
Det är viktigt att den som producerar brandriskprognoser har mycket goda kunskaper i att
använda och tolka värden i prognossystemet Brandrisk Skog och Mark från SMHI.
Exempelvis måste man kunna vilka delar som är kritiska på såväl BUI som ISI. Någon
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närmare detaljer om värdering av data från Brandrisk Skog och Mark tas inte upp i denna
version av handledning.
För att dessutom kunna göra brandbeteendeprognoser krävs förkunskaper i t ex Alaska Fire
and Fuels modeller. I vissa län förekommer naturliga skillnader i väder mellan olika delar av
länet och de som arbetar med prognoser behöver därför ha kännedom om de bakomliggande
faktorerna för att kunna förstå skillnader för bl a brandriskvärden.
Definitioner
Brandriskvärden: De väderdata som samlas in från SMHI och andra vädertjänster samt de
FWI-värden från SMHI Brandrisk Skog och Mark som används för att göra den regionala
brandriskanalysen samt brandbeteendeanalys.
Analys: Arbetet med att bearbeta och bedöma värden och simuleringar/datakörningar utifrån
rådande regionala förhållanden.
Regional brandriskprognos: De slutsatser som kommuniceras utifrån analysen, med
brandbeteendeprognos.
Vårda förtroendet
Erfarenheten från arbetet i F-samverkan under 2018 är att brandriskprognoserna kan få stor
spridning och användas i flera olika sammanhang. Det är därför viktigt att de som arbetar med
underlagen är väl införstådda med att underlagen har högt förtroende och att arbetet måste
vårdas ömt. Underlagen kan ligga till grund för kostsamma men viktiga beslut hos högre
beslutsfattare. Det är också viktigt att tänka på att berörda organisationers
kommunikationsfunktioner kan behöva använda underlagen vid kontakter med media och
allmänhet.
Framgångsfaktorer
Följande framgångsfaktorer kunde dras från arbetet under sommaren 2018:
-

-

-

Kombinera brandbefälskompetens med brandbeteendekompetens. Båda behövs för att
göra en brandriskprognos komplett och för att kunna målgruppsanpassa resultaten.
Ha en bestämd arbetsordning och ha avstämningar via mail, telefon eller annat sätt
under tiden en brandriskprognos utformas.
Var dock inte rädd för att börja och utveckla prognoserna allt eftersom, ”trampa stigen
under resans gång”, och be om feedback från högre beslutsfattare om något ska
justeras/kompletteras/tas bort.
Om flera personer skriver; låt en person vara utsedd att sammanställa till färdigt
format och att det material som skickas in enkelt kan infogas med klipp-och-klistrametoden i ordbehandlaren.
Ha alltid målsättningen att arbeta med analysen direkt på morgonen och ha klara och
utskickade brandriskprognoser i god tid innan t ex fasta telefonkonferenser.
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Förberedelser
Innan ett regelbundet arbete med att producera brandriskprognoser tar vid är det viktigt att
säkerställa några viktiga delar för att arbetet ska bli framgångsrikt:









Om arbetet förväntas pågå under längre tid måste personal med tillräcklig kompetens
finnas tillgänglig för att säkerställa en jämn nivå på arbetet. Med fördel kan denna
personalinventering göras under april-maj samtidigt som ordinarie sommarsemester
planeras. Det är då viktigt att samköra semesterplaneringarna mellan de organisationer
som förväntas delta i arbetet med brandriskprognoserna.
Personalen som avdelas till uppgiften kan behöva ha avlastning i ordinarie arbete
eftersom arbetet med prognoserna kan bli tidskrävande. Som exempel från sommaren
2018 kan nämnas att ett kvalificerat underlag tar ca 10 persontimmar per vecka om tre
underlag per vecka ska arbetas fram.
Hellre en mindre grupp som hålls kontinuerlig än en större med byten av personal. Det
är också att föredra att eventuella byten inom analysgruppen sker överlappande.
Färdiga dagar för utskick behöver definieras tidigt. Exempelvis att brandriskprognoser
ska göras måndag, onsdag och fredag, och att dessa ska ha 2-dagarsprognos samt
utblick för ytterligare 3 dagar. Lämpligen kan detta formuleras av räddningschef eller
stabschef i ett övergripande mål/inriktning med arbetet.
Sändlistor ska tidigt vara klarlagda så det inte råder tvekan om vart prognoserna ska
skickas samt publiceras (WIS, interna anslagstavlor osv).

Insamling av bakgrundsfakta
Det centrala i att producera brandriskprognoser är att samla in bakgrundsfakta från
definierade källor och inte variera dessa för mycket under arbetet. Minst två källor ska
användas för väderprognoser för jämförelser (t ex SMHI och YR) och dessa kan också
kompletteras med särskilda vindprognoser som Windy. Det går även att använda andra
vädertjänster och om prognoserna varierar i exempelvis nederbördsmängder är det lämpligt att
konsultera vakthavande meteorolog på SMHI. En erfarenhet är att inte lita för mycket på
prognoser om nederbörd mer än 3 dagar framåt, särskilt inte vid långvariga högtryck.
I normalfallet bör inte brandriskprognoser innehålla allt för mycket bakgrundsdata utan
istället fokusera på resultatet och konsekvenserna av brandriskanalysen. Källorna för
bakgrundsdata kan istället på ett standardiserat sätt anges i ett avslutande stycke, till exempel
med länkar till de datakällor som normalt används (SMHI/MSB brandriskprognoser,
vädertjänster på nätet, etc.).
Att kopiera in skärmbilder, kartor med bakgrundsvärden och tabeller som ändå med lätthet
kan nås via länkar riskerar att ta onödig tid, samtidigt som dokumentet blir stort och får ett
format som kan vara svårt att läsa i handhållna enheter med liten skärm.
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Tidsåtgång
En enskild brandriskprognos på 2-3 sidor kan ta 2-3 persontimmar att producera. Variationen
ligger i hur van författaren är i att skriva, jämföra värden och hur vädret utvecklas. Mer
varierande väder ställer högre krav på analyserna eftersom jämförelser kan behöva göras
mellan flera vädertjänster, fler avstämningar kan behöva göras med meteorologer på SMHI
etc. En mer omfattande brandriskprognos eller där högre beslutsfattare begär mer omfattande
brandbeteendeanalyser kan ta ca 1 persontimme mer per prognos.
En enklare brandriskprognos utan mer detaljerat brandbeteende tar erfarenhetsmässigt
däremot ca 1-2 persontimmar att producera medan mer komplexa förhållanden som nämnt
kan kräva 3 upp till 4 persontimmar. Räkna därför med att ca 10 % av arbetstiden för en
individ åtgår under en arbetsvecka (exklusive föredragningar vid exempelvis
telefonkonferenser) om tre prognoser ska göras per vecka.

Att utforma ett underlag
Nedan redovisas hur en brandriskprognos kan byggas upp utifrån de underlag som
producerades i F-samverkan under 2018. Slutligen finns även ett exempel på ett underlag för
att ge ett konkret exempel på hur språk och stil kan användas.
Målgrupp
En brandriskprognos kan ha flera målgrupper; vissa ska läsa för ren information, vissa för att
använda som underlag för t ex taktiska förstärkningar, vissa ska enbart läsa sammanfattning
och slutsatser. Det är därför viktigt att lägga olika tonvikt på olika delar, men samtidigt vara
tillräckligt kort och koncis.





Sammanfattningen och väderredovisningen ska kunna läsas av alla personer som
behöver få en snabb uppfattning om läget i stort, exempelvis högre beslutsfattare inom
polisen eller i en kommun.
Brandriskvärden samt brandbeteendeprognoser kan riktas mot högre
räddningstjänstbefäl som förväntas behöva använda detta som underlag för taktiska
och strategiska beslut. Målgruppen här är även beslutsfattare som förväntas producera
underlag för begäran om resurser eller resursförstärkningar på kort och lång sikt utan
att skogsbrand inträffat.
Slutsatserna bör delas upp i flera olika punkter för ökad tydlighet. Vissa punkter kan
därför riktas till målgruppen för brandriskvärdena men vissa punkter kan även riktas
mot andra beslutsfattare, t ex behov av fortsatt stabsbemanning, särskild organisation
etc. Om slutsatserna eller förslagen till beslut blir många kan de delas upp för
respektive målgrupp.

Olika variablers viktning och tonvikt i brandriskprognosen
I en brandriskprognos för skogsbrand är det naturligt att redovisa flera olika värden samtidigt
om inte analysarbetet är för komplext. Att vara konsekvent är viktigt, åtminstone under en
innevarande vecka. Det kan t ex vara viktigt att ha med BUI och ISI i flera underlag efter
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varandra under en period av lång torka för att beskriva förändringen, medan DMC och HBVö
kan vara mer intressanta att redovisa under/efter en period av mer ihållande nederbörd
eftersom detta kan ligga till grund för hävande av ett eldningsförbud.
Det är därför viktigt att bestämma vilka variabler som är mest intressanta i ett visst underlag
eller under en viss period, men också vilka som inte är av intresse. Är FFMC kring 92-93 mer
eller mindre konstant är det kanske snarare viktigare att beskriva uttorkningen i DMC- och
DC-skikten samt hur detta påverkar brandspridning och eftersläckningsarbete eftersom
antändningsrisken på ytan är konstant på en extrem nivå. Vid sådana förhållanden är det också
lämpligt att redovisa BUI, ISI och risken för vindbyar, eftersom dessa värden är användbara
för att avgöra om riskerna för växlingar i brandintensitet och brandbeteende främst ligger i
ökad upptorkning på djupet eller påverkan från vind.
Behovet av skisser, tabeller och kartor
Som vid alla prognoser som rör väder och data som gäller för olika punkter i ett definierat
större geografiskt område är det ofta nyttigt att använda skisser, tabeller och kartbilder för att
illustrera fakta och slutsatser. Det är dock viktigt att tänka på balansen mellan text och
illustration eftersom ett analysunderlag inte bör överstiga 3 sidor. Det är därför bättre att
illustrera det som för ett givet underlag bedöms viktigt än att alltid illustrera ett visst värde.
Vissa data lämpar sig bättre att illustrera grafiskt om de förändras över tid. I exemplet nedan
syns till exempel att under fredagen är det risk för bränder i intensitetsklass 3, under lördag att
brandintensiteten förväntas vara lägre men att eventuella vindbyar riskerar att ”lyfta” punkten
upp i intensitetsklass; mellan lördag och söndag får vi förmodligen regn som går lite på djupet
(BUI sjunker), men från och med måndag så torkar ytan upp på nytt (stigande ISI).
Det blir också lätt att se vilka dagar kraftiga vindbyar (som snabbt höjer ISI) riskerar att vara
en stor risk för personal i fält, det vill säga när man från början ligger vertikalt nära en högre
intensitetsklass.
Observera att diagrammen skiljer sig mellan olika skogstyper så det är viktigt att matcha sin
egen skogstyp mot rätt diagram.
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Figur 1: Exempel på diagram över intensitetsklasser med veckodagar inritade. (Källa: Government of Canada
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/24358, hämtad 2019-06-04)
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Figur 2: Förklaring till intensitetsklasserna. (Källa: Government of Canada, https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/downloadpdf/24358, hämtad 2019-06-04)

Att hantera geografiska skillnader för brandriskprognosen
I en del län förekommer en tydlig klimatskillnad mellan olika länsdelar, något som i sin tur
påverkar både biologi (vilka bränsletyper som förekommer, till exempel utbredning av
mossar, löv- och barrskogar) och väder (nederbörd, RH och därmed även FWI-värden).
I exempelvis Jönköpings län är vädret generellt sett torrare öster om E4 och fuktigare väster
om E4. Detta har betydelse för hur en brandriskprognos utformas eftersom det kan bli två
eller flera helt olika prognoser på brandbeteenden som behöver redovisas. Ibland kan vissa
”ytterligheter” också förekomma i någon del av den geografiska ytan som analysen omfattar.
Även dessa kan då behöva redovisas, om inte annat så för jämförelse med den övriga ytan.
Brandbeteendeanalyser
Denna del kan betraktas som den kanske viktigaste delen i den prognos som
brandriskprognosen utgör. I sin enklaste form kan brandbeteendeanalysen bestå av en
sammanställning av spridningshastigheter baserat på tumregeln om att fronten rör sig 3 % av
vindhastigheten (vilket inte tar hänsyn till vegetationsvariation eller höjdskillnader); om det
blåser 3 meter/sekund (=10 km/h) är framdriften på brandfronten 300 m/h eller 5 m/min med
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tumregeln. (Källa: MSB, https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28833.pdf, hämtad 2019-0604)
Den kan också baseras på den modell som användes i F-samverkan under 2018, Alaska Fire
& Fuels. Fördelen med den modellen är att det går att använda olika vegetationstyper och att
modellen tillåter egna intervall av tid för modellens utbredning av branden. Detta kan komma
till nytta baserat på beprövad erfarenhet som säger att en brandman, under skapliga
förhållanden, kan hålla ca 25 m begränsningslinje med regelbunden avlösning.
Förutom de rena värdena är det viktigt att komplettera med egna ord om vad som faktiskt kan
ske i skogen vid ett givet scenario. Detta kan formuleras som nedanstående exempel:
-

Vissa träd kan flamma upp men beteende i huvudsak som låg löpbrand.
I östra delen är ISI 4-7 vilket innebär ytbrand utan större risk för att det klättrar
i träden.
I västra delen är ISI över 10 så där kan brand klättra upp i kronor om vinden
tilltar.
Stor risk för kraftiga byvindar och därmed snabba glödkast. Vid vindbyar på 10
m/s kan fronten snabbt hoppa 40 m på någon minut!

Spridningarna redovisas lämpligast i tabellform efter fasta tidsintervall. Dessa bygger i
modellen på att inget görs åt branden och är alltid fingervisningar, men ger ett gott underlag
för att bedöma om fronten är hanterbar med befintliga larmplaner (markpersonal) eller om
larmplanerna ska förstärkas (t ex med helikopter eller fler styrkor). Exempel på tabellering
ges nedan:
För västra delen av länet får vi FFMC på max ca 89 och ett BUI på 80-140. Vinden
blir ca 7 km/h (2-3 m/s) onsdag-torsdag men ökar till ca 5 km/h på fredag.
Spridningshastighet front: ca 1-4 m/min.
Omfattningen av en skogsbrand blir ungefär:
20 min Areal 0,02-0,07 ha. Omkrets 40-100 m
30 min. Areal 0,04-0,2 ha. Omkrets 80-200 m
60 min. Areal 0,3-1,2 ha.
Omkrets ca 200-400 m
Brandspridningsvärdena signalerar att branden kommer att röra sig som markbrand
utan större risk för uppflammande träd.
Observera att det kan vara viktigt att betona med understrykning eller annat sätt för olika
geografiska områden som analyseras och att tidpunkten är från antändning.
De ovan föreslagna tidsintervallen 20, 30 och 60 minuter bygger på erfarenheter från Kanada,
som visar att efter en punktformad antändning har flamfrontens hastighet i vindriktningen (vid
konstanta vindförhållanden) nått ca 90 % av sin maximala hastighet efter 20 minuter och nära
nog sin fulla hastighet efter 30 minuter. Om antändningen inte varit punktformad utan linjär
och vinkelrät mot vindriktningen (till exempel ett låst tåghjul som antänder längs en järnväg)
kan brandfronten kan nå sin fulla hastighet redan inom några minuter.
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Efter antändning ska upptäckt, utalarmering, framkörning och släckinsats genomföras och 20
minuter ska därför ses som minstavärde, men hänsyn måste alltid tas till lokala förhållanden. I
vissa delar av en region kanske 40 minuters tid efter antändning är dimensionerande tid, i
andra delar är det i genomsnitt 30 minuter, men skillnaden i utbredning/frontlängd kan bli
väldigt stor under en period av extremtorka. Det är därför mycket viktigt att göra flera
körningar och titta i olika tidsintervall.
Förutom brandspridningshastigheten vid markytan kan även brandbeteende på djupet vara
viktigt att redovisa i ord för att ge underlag för insatsernas tidsåtgång samt efterbevakning.
Exempel:
-

Torkan i de djupa marklagren gör att det nu är extra viktigt att säkra
ytterkanterna och påpeka för markägare att särskilt efterbevaka dessa.
Marken är nu mycket torr på djupet och i de delar av länet där torråska drog
fram igår finns risk att glödbränder bitit sig fast utan att de är synliga för
brandflyget. Den kraftigt tilltagande vinden i övermorgon kan komma att föra
upp dessa glödbränder till ytan och de kan då spridas snabbt.

Hantering av väderosäkerheter
Det är naturligt att väderprognoser är behäftade med osäkerheter och detta ska tas hänsyn till i
analysunderlagen. Det är därför lämpligt att inte precisera värden för exakt utan hellre ange
dessa i intervall. Det ligger som alltid på författarens ansvar att värdera och lägga fram ett
dokument som tillräckligt bra utgör underlag för beslut. Vid stora variationer i värden där det
inte går att ta fram ett entydigt resultat från t ex brandspridningsmodellering så behöver detta
påpekas särskilt.
Ett exempel kan vara om prognosen för vindhastigheten skiljer sig mycket åt vilket får direkta
effekter på hur snabbt branden växer. Ett annat är att nederbörd kan förekomma i slutet på en
tiodagarsprognos men två dagar innan utlovat regn så förekommer det inte alls i prognosen. I
dessa fall är det värt att konsultera jourhavande meteorolog för att få osäkerheten i prognosen
redovisad muntligen. Ofta kan dock inte meteorologen ge jättemycket mer exakta svar än vad
som går att få via fliken ”sannolikheter” (för närvarande i betaversion) på SMHI:s webbplats.
Språklig stil och gradering
Under arbetet 2018 uppkom flera gånger sådana värden som är så extrema att de var svåra att
förklara i ord för personer som inte är insatta i brandrisksystemet. För att hålla en konsekvent
hantering av språket är det därför lämpligt att ha en gradering och ta med sammanvägningen i
slutsatserna, särskilt vid längre perioder av brandrisk 5E. Nedan finns ett förslag till
formulering i stegrande ordning:
1. Värdet är högt
2. Värdet är mycket högt
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3. Värdet är extremt högt
4. Värdet är högre än vid branden i XXXX år 20yy
Jämförelse nr 4 kan dock enbart vara av värde om mottagaren kan relatera till den, men den
går ofta att kombinera med nr 3. Observera att den huvudsakliga mottagaren oavsett vilket
måste kunna förstå och relatera till formuleringarna.
Det är också betydelsefullt att beskriva om värdena ger situationer som är så farliga att direkta
släckinsatser inte ska inledas, några exempel nedan:
1. Värdena är höga men markinsatser bedöms för närvarande genomförbara med
vanliga skyddsåtgärder under de närmaste dagarna.
(t ex vid huvudsakligt brandbeteende låg löpbrand)
2. Värdena är mycket höga och markinsatser bedöms genomförbara endast om
reträttvägarna är säkrade och angrepp sker med vinden i ryggen mot flankerna.
Vattenbombande resurser är nödvändigt.
(vid prognos om hög löpbrand och/eller risk för snabba glödkast)
3. Värdena är extremt höga och släckning bör inledningsvis enbart ske med flygande
resurser för att inte riskera markpersonalens säkerhet. Direkt angrepp får endast ske
om första enhet bedömer det möjligt utan risk för personal.
(vid stor risk för snabba kronbränder)
För att förtydliga extrema värden och prognosen går vissa särskilt farliga situationer/fenomen
att besvara i en fast tabell som kan se ut på följande sätt:
Fenomen
Kronbrand
30/30-crossoverrisk
Snabba glödkast
i front

Risk för
JA

Område
Väster om E4

JA

Hela länet

NEJ

Väster om E4

Kommentar
Här finns utrymme för egna ord
om respektive risk.

Formulering av slutsatser och förslag till beslut
Slutsatserna är viktiga för högre beslutsfattare eftersom dessa utgör de konkreta förslagen till
fortsatt arbete. Arbetet kan i sin tur bestå av bland annat tillsättning av mer stabspersonal,
förslag till planeringshorisont (dagar-veckor) utifrån väderprognoserna, förslag till
beredskapshöjningar med mera. Formuleringen av slutsatserna kan därför också kombineras
med förslag till beslut som egen rubrik, alternativt kan de läggas ihop i samma textmassa.
I formuleringen av slutsatser och förslag till beslut är det författarens ansvar att utforma dessa
proaktivt. Vissa åtgärder ska det kanske beslutas om på en samverkanskonferens redan samma
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eftermiddag, medan andra åtgärder kräver mer arbete. Beroende på när brandriskprognosen
skickas ut så krävs olika grad av proaktivitet:




Utskick måndag: prognos och utblick till fredag gör att åtgärder kan effektueras under
hela veckan.
Utskick onsdag: vissa åtgärder kan genomföras men inte nödvändigtvis allting innan
fredag eftermiddag. Viss planering kan behöva göras för kommande vecka.
Utskick fredag: åtgärderna bör fokusera på vad som ska göras från och med måndag
morgon samt vid behov under kommande vecka.

Omedelbara åtgärder kan givetvis behövas om analysen säger att förutsättningarna ändras.
Om prognosen under t ex måndagen är ihållande regn torsdag-fredag men att det inte regnat
vid tidpunkten för fredagens analysarbete så behöver fredagsanalysen ta höjd för det faktumet.
Slutsatserna i varje brandriskprognos måste därför bygga på en omprövning av den senaste
analysen med hänsyn till nya förutsättningar och vädermodelleringar.
Sändlistor, förändring av inriktning och intervaller
Som tidigare nämnts är det viktigt att ha fördefinierade sändlistor och ett beslut i stort eller i
vart fall en inriktning med arbetet från högre beslutsfattare. Inriktningen styr intervallen för
underlagen men en tumregel kan vara att göra minst två underlag per vecka vid brandrisk 5
och minst tre underlag per vecka när prognosen är brandrisk 5E för en period om 4 dagar eller
längre. Utskicken bör skickas ut senast kl 10.00 på sammanställningsdagen för att hinna få
effekt innan den kritiska tiden efter lunch. Intervallen kan utformas såhär vid brandrisk 5:



Måndagsanalys: redovisar förutsättningar och slutsatser fram till torsdag morgon.
Torsdagsanalys: redovisar fram till måndag morgon.

Vid 5E:
 Måndagsanalys: redovisar fram till onsdag morgon
 Onsdagsanalys: redovisar till fredag morgon
 Fredagsanalys: redovisar till måndag morgon.
Lämplig rubrikdisposition i dokumentet
Nedan listas en ordning som användes under 2018, men med något ordmässigt modifierade
rubriker. Det är lämpligt att så tidigt som möjligt i arbetet skapa en mall att utgå från eftersom
det sparar tid.
1. Sammanfattning av läget inklusive slutsatser
2. Om analysunderlaget (bakgrund till att det tas fram)
3. Väderdata
a. Väder (vind, temperatur, nederbörd, vid behov RH etc beroende på situation)
b. Brandriskvärden (från Brandrisk Skog och Mark)
4. Brandbeteendeprognos (för perioden)
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5.
6.
7.
8.

a. Dag 1
b. Dag 2
c. Osv.
Slutsatser
Förslag till beslut
Sändlista
Ev bilagor (om nödvändigt)

Dokumentation och bibliotek av referensdata
Förutom arbetet med att producera brandriskprognoserna är det viktigt att de sparas på en
central plats och/eller diarieförs i enlighet med organisationens egna rutiner.
Vid sidan om själva underlagen är det också bra att spara den data som samlas in och göra det
på ett strukturerat sätt. Det är användbart för att ha som jämförelser kommande år och blir en
del av organisationens egna ”minne”, ifall olika personer gör analysunderlag från sommar till
sommar. Det är då viktigt att försöka ta ut bestämda referenspunkter beroende på hur den
egna regionen beter sig vädermässigt, så att samma punkter jämförs över tid.
Det kan också vara av intresse att ta ut extremvärden som referenser, även om de inte finns i
den egna regionen, som nedanstående exempel (observera att det hette analysunderlag 2018).

Figur 3: Exempel från 2018 på hur analysunderlagen kan namnges för att kunna följa dem i kronologisk ordning (överst)
och hur datavärden kan sparas för referenser (nederst).
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Figur 4: Extremvärden i Trollhättan på FWI 72 & FFMC 95 den 8 augusti 2018 (skärmdump från brandrisksystemet).
Notera de vita fläckarna för BUI vid gränsen mot Norge där värdet gick över skalan.
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Bilaga: Exempel på brandriskprognos
(Text, färgmarkeringar etc är autentiska men namnet var analysunderlag under 2018)

Analysunderlag fredag 2018-08-03, skogsbrand
Sammanfattning av läget
Vindhastigheterna har justerats nedåt något för lördag-söndag men fortsatt höga hastigheter
i byarna. Detta ger prognos som visserligen är något lindrigare än onsdagens men
fortfarande mycket farliga värden som snabbt kan förändras om vinden ökar. Grannlänen till
Jönköping har generellt mycket farligare värden så att Jönköpings län har ”lägre värden”
bör betraktas som ett mindre undantag i helheten av södra Sverige. Läget är fortfarande
mycket farligt och genomförd beredskapshöjning ska inte förändras.

Om analysunderlaget
Inom Räddsam F, med stöd av länsstyrelsen, finns en analysgrupp för skogsbrandrisken.
Arbetets fokus ligger på att skapa underlag för myndigheternas gemensamma planering.
Med nuvarande väderläge (extremt torrt) är nuvarande inriktning från och med måndag 23 juli
att analysera väderläge och prognosticera brandbeteenden i form av bl a spridningsbeteende.

Väderdata till söndag 5 augusti
Väder
Avseende väder har vindhastigheterna i prognos för 4-5 augusti per idag justerats nedåt av
SMHI till ca 5-7 m/s men fortsatt västlig vind. Parallellprognos med windy.com ger likadan
vindhastighet för söndag 5 augusti men fortsatt mycket kraftig byvind kring 15 m/s från
söndag kl 10.00 till 22.00.
Nederbörd för lördag-söndag kan förväntas bli sporadisk och ca 1 mm vilket baserat på
tidigare prognoser även kan bli ingen nederbörd. Temperatur och RH för helgen förväntas
ligga kring 23-25 grader och RH 40-50%.
Brandriskvärden
I och med lägre vindhastighet har även ISI justerats ned till 9-11 för hela Jönköpings län inför
söndagen. Vindhastigheterna är dock förknippade med stora osäkerheter eftersom det
högtrycksbetonade vädret är svårt att förutspå. De kan lika gärna bli högre i den prognos som
skapas natten mot söndag.
De allra högsta värdena på DMC och BUI återfinns fortsatt i de östra delarna av länet där
prognosen fortfarande är DMC >100 och BUI >140 med BUI kring 190 allra längst mot
Kalmar län.
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Sammantaget är FWI-värdet i länet inför söndag kring 30-35 men 35-40 (lokalt 40-45) i
Nässjö, Vetlanda, Eksjö, Sävsjö kommuner.
Som jämförelse är kommer Skåne och Blekinge båda ha prognos för FWI kring 50-55
(obeskrivligt högt värde, avsevärt högre än Boden, Hassela och Västmanland) över hela sina
län på söndag och Västra Götaland har FWI ca 35-40.

Brandbeteendeprognos
Lördag 4 augusti
Värdena för lördag är något lägre än söndagens men påverkas starkt av vindhastigheten.
Byvindar ger högre värden i spridning och även risk för glödkast. Träd kan få toppbrand om
brand pågår i vindbyarna. Mest aggressivt beteende kan i så fall förväntas i de östligaste
delarna av länet även om det inte är ofarligt i övriga delar.
Söndag 5 augusti
För sydvästra delen av länet (Gislaved-Värnamo) får vi FFMC på max ca 90 och ett BUI på
105. Vinden blir ca 23 km/h.
Spridningshastighet: ca 11 m/min. Vissa träd kommer att fackla. Risk för glödkast.
Omfattningen av en skogsbrand blir ungefär efter 20-30-60 minuter:
20 min Areal 0,5 ha. Omkrets 300 m
30 min. Areal 1,5 ha. Omkrets 500 m
60 min. Areal 9 ha. Omkrets ca 1300 m
För norra och östra delarna av länet får vi FFMC på max ca 90 och ett BUI på 150. Vinden
blir ca 20 km/h.
Spridningshastighet: ca 9 m/min. Vissa träd kommer att fackla. Risk för glödkast.
Omfattningen av en skogsbrand blir ungefär efter 20-30-60 minuter:
20 min Areal 0,3 ha. Omkrets 200 m
30 min. Areal 0,9 ha. Omkrets 400 m
60 min. Areal 5 ha. Omkrets ca 900 m
Observera att ovanstående värden är att betrakta som fingervisning där spridningen starkt
påverkas av vindhastigheten (och i praktiken även byvinden som fortfarande är mycket hög)
och extremt höga värden på BUI lokalt.

Slutsatser


Värdena för vindhastigheten är justerade nedåt i nuvarande prognos för söndag vilket
har direkt påverkan på ISI och FWI som får lägre värden men fortfarande farliga.
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Vindbyarna är fortfarande mycket farliga och kommer möjliggöra oförutsägbar
spridning genom snabba kastbränder.



Tidigare prognoser har varit svårförutsägbara vilket gör att även denna
prognosjustering nedåt inte är tillförlitlig.



I stort sett är det enbart större delen av Jönköpings län som FWI-värdet är justerat
något nedåt för jämfört med prognos 180801. Övriga kringliggande län har fortsatt
mycket eller extremt höga värden på FWI för söndag.



På grund av att det inte regnar fortsätter DMC och DC att stiga långsiktigt vilket
innebär att det tillgängliga bränslet som funnits sedan maj månad fortsätter att öka i
andel från redan mycket höga nivåer.
Det i sin tur innebär att brandbeteendet enbart ”lindras” av låga vindhastigheter och
högre relativ luftfuktighet som främst beror på lägre temperaturer och eventuella mm
regn.

Förslag till beslut


Den beredskap för stab, ledning och helikoptrar som är upplagd ska fortsätta minst till
tisdag morgon på grund av att värdena också kan förändras till högre vindhastighet för
söndag, måndagen kan bli lika blåsig som söndagen samt att grannlänens prognoser
inte är förändrade nämnvärt för söndag.

På uppdrag av RCB, 2018-08-03

Johan Rönmark, Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö
Johan Rova, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sändlista
Räddningstjänster i Räddsam F och Länsstyrelsen i Jönköpings län fvbf till övriga berörda
aktörer

Bilaga
Tidigare analysunderlag per 2018-08-01
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