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Abstract 

Forest fires caused by forestry machinery 

Several large wildfires in Sweden are caused by forestry machinery in operation, but 

there is no overview or characterization of machine-caused fires. Combining dispatch 

data, weather, fire danger and interviews with forestry entrepreneurs we gain a deeper 

understanding of spatial/temporal/weather distributions of these fires as well as their 

characteristics and underlying mechanisms. The average annual number of machine-

caused ignitions in Sweden is estimated to 330-480 (2.0±0.4 ignitions per 1000 ha 

clear-felled land) of which 34.5 lead to fire-fighter dispatch. These constitute 2.2% of all 

forest fires and 40% of area burnt. Soil scarification causes most ignitions and the main 

mechanism is likely high-inertia contact between discs and large stones, causing sparks 

igniting dry humus/moss. This counters reports suggesting that such metal fragments 

cannot fulfil ignition requirements. We found a strong spatial relationship between 

forestry machinery ignitions and the abundance of large stones, represented by a 

boulder-index generated from 13500 nation-wide site inventories. Further, 75% of the 

dispatches occurred on days with relative humidity <45%, Duff Moisture Code >26 and 

Fire Weather Index >12. 75% of the total area burned when Fire Weather Index >20. 

Cancelling operations in stony terrain during high-risk weather situations can largely 

avoid the problem. 
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Förord 
Denna rapport presenterar en kartläggning av skogsbränder orsakade av skogsmaskiner 

i Sverige under tiden 1998 till 2015. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB) publicerade 2015 en inledande översikt av räddningstjänstens insatser 

(Strömgren, 2015). Med den som grund presenteras här en vetenskaplig 

sammanställning över dessa bränders karakteristik med avseende på geografi, tid, väder- 

och torkförhållanden, markförhållanden, maskintyp samt åtgärder för hur de bekämpas. 

Det är den första studien i sitt slag, både i Sverige och internationellt. Resultaten utgör 

en grund till de pågående diskussionerna om skogsbruk och brandrisk.      

Författarna önskar tacka alla som ställt upp på intervjuer, Neil Cory på 

Riksskogstaxeringen för hjälp med interpolation av klasstilldelning av ytstuktur samt 

Özum Durgun, RISE, för hjälp med GIS-analys. Mattias Strömgren på MSB uppskattas 

för kommentarer samt för att tillsammans med Joakim Ekberg och Mikael Malmqvist 

tagit fram underlag för inledande översikt och data över räddningstjänstens insatser. 

Detta projekt finansierades av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond genom Kungliga 

Skogs-och Lantbruksakademien (KSLA), FORMAS, SLU och Research Institutes of 

Sweden (RISE), som tacksamt erkännes. 

Alla figurer i rapporten har axeletiketter och förklaringsrutor på engelska.   
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Sammanfattning 
Det är känt att flera av de stora skogsbränderna i Sverige under de senaste decennierna 

orsakats av skogsmaskiner i arbete. Hittills finns dock ingen översikt om problemets 

omfattning, och karakteristika för dessa bränder. I den här studien använder vi 

räddningstjänsternas insatsdatabas, analyserade väder- och brandrisk-data under 18 år 

samt intervjuer med skogsentreprenörer för att få en djupare förståelse av förekomsten 

av maskintända bränder och mekanismerna bakom. Antalet antändningar från 

skogsmaskiner uppskattas till 330-480 (2.0±0.4 antändningar per 1000 ha avverkad 

areal), av vilka 34.5 leder till att räddningstjänsten rycker ut. Dessa utgör 2.2% av alla 

skogsbränder (produktiv skogsmark, kalhygge samt annan trädbeklädd mark)  och 40% 

av all bränd areal. Markberedning orsakar mångfaldigt fler bränder än skotning och den 

vanligaste antändningsmekanismen är troligtvis harvtänder i kontakt med stora stenar. 

Vi fann ett starkt regionalt samband mellan förekomsten av stora stenar och 

antändningsfrekvens. 75% av alla utryckningar gjordes under dagar med luftfuktighet 

under 45%, DMC-värde >26 samt FWI-värde >12. Dessutom, 75% av arean brann i 

bränder som startat då FWI var större än 20. Det bör vara möjligt att med enkla medel 

kraftigt reducera antalet maskintända bränder, främst genom att undvika körning på 

stenig mark under dagar med hög brandrisk, men detta kräver utbildning och ett höjt 

riskmedvetande bland entreprenörer och skogsägare.  
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1 Inledning 
Räddningstjänsten i Sverige rycker i genomsnitt ut på 4 800 vegetationsbränder varje år 

(Sjöström & Granström, 2018). Hälften av dessa är gräsbränder och den andra hälften 

uppstår på skogsmark, inklusive kalhyggen. Brändernas orsak är i huvudsak antropogen, 

och blixtnedslag står för färre än 10 %. Antropogena bränder har en mängd orsaker, men 

tre av de tio största bränderna i Sverige under de senaste 20 åren har bedömts ha 

orsakats av arbete med skogsmaskiner. Den största branden (Västmanland, 2014) 

startades under markberedningsarbete och omfattade ca 14 000 ha. Den näst största, 

1900 ha, orsakades av arbete med en skotare (Bodträskfors, 2006). Även branden i 

Hassela (2008) då 800 ha mark brann, startades av en skotare. Efter dessa händelser, 

speciellt efter branden i Västmanland, har frågan om brandrisk varit aktuell bland 

skogsentreprenörer i samband med skogsarbete i allmänhet och vid markberedning i 

synnerhet (ATL, 2016; MSB, 2014). 

En antändning i vegetationen skapad av en skogsmaskin i arbete kallas i denna rapport 

för Forestry Machine Ignitions (FMI). Det finns flera potentiella mekanismer till FMI, 

exempelvis kan delar av motorn eller avgassystemet vara tillräckligt varma för att vid 

direktkontakt tända organiskt material som ligger på eller vid dessa ytor. Detta har 

dokumenterats för mindre maskiner som ATV, där bl.a. katalysatorn kan nå tillräckligt 

höga temperaturer för att orsaka antändning (Baxter, 2002). För stora skogsmaskiner är 

denna risk sannolikt något mindre eftersom motorn och avgassystemet är mer 

separerade från marknära bränsle. En annan risk är att själva maskinen fattar eld som 

sedan sprider sig i den omgivande terrängen. Moderna skogsmaskiner har emellertid 

oftast ett sprinklersystem installerat för släckning av bränder i motorrummet, vilket bör 

minska risk för spridning vid motorbrand. En tredje möjlighet för maskinerna att 

antända organiskt bränsle är via kontakten mellan stål och sten, vilket kan leda till två 

olika typer av antändning.  

När stål forceras mot sten kan stålflisor karvas bort, och dessa flisor eller spån kan vara 

tillräckligt varma för att orsaka tändning (Hadden & Scott, 2011; Cui et al, 2015). En 

annan möjlighet är att kontakten resulterar i gnistor, dvs. snabb ytoxidation av avskavda 

små metallfragment. Närmsta analogin för detta är den gamla metoden att slå eld med 

stål och flinta, där fnöske användes som receptor för gnistorna. Nästan inga uppgifter 

finns tillgängliga, varken i Sverige eller internationellt, om förekomsten och 

distributionen av FMI, men skogsbranschen känner till och beaktar ofta riskerna. Till 

exempel är det vanligt att operatörerna har en utsedd brandvakt som går till fots efter 

markberedare på dagar då brandfaran anses hög (MSB, 2014). 

Större delen av Sveriges skogsmark används för industriellt skogsbruk vilket innebär 

trafik där tunga maskiner kör över stora skogsarealer. Slutavverkning sker på ungefär 

200 000 ha årligen (knappt 1 % av den produktiva skogsarealen) med hjälp av skördare 

som fäller träden, avlägsnar dem och skär stammarna i önskad längd. Därefter 

transporterar skotare det fällda virket till närmaste skogsväg. Avverkning och skotning 

sker året runt, vilket innebär att endast en mindre fraktion sker under den potentiella 

brandrisksäsongen. Plantering eller sådd görs mestadels inom ett år efter avverkning och 

för att öka chanserna för att plantorna ska överleva markbereds den avverkade marken 

rutinmässigt. År 2013 markbereddes 174 000 ha, vilket motsvarade 86 % av den totala 

slutavverkade arealen i Sverige (Skogsstyrelsen, 2014). Två dominerande tekniker 



6 

© RISE Research Institutes of Sweden 

används vid markberedning: harvning och högläggning1. Båda teknikerna bygger på att 

skogstraktorer drar ett markberedningsaggregat efter sig. 

Fläckmarkberedare/Högläggare har tänder som med jämna mellanrum bryter in i jorden 

för att skapa ytor av exponerad mineraljord. Denna teknik kräver en ganska låg grad av 

stenighet för att fungera bra. Den mer vanliga Harvningen (Figur 1) är lämplig även på 

mycket stenig mark. Två (ibland tre eller fyra) roterande skivor med ett antal spetsiga 

tänder avlägsnar humus och exponerar mineraljord i kontinuerliga remsor (Örlander et 

al, 1990). Eftersom harvning gör sammanhängande spår i markytan erhålls ett ökat antal 

planteringspunkter, samtidigt som den påverkade ytan mark blir större (ca 54 % mot 

35 % för högläggare (Lundmark et al, 1986). Markberedning kan inte utföras vid tjäle 

eller då det finns ett snötäcke, vilket begränsar verksamheten till perioden april-oktober 

i de flesta delar av landet. Markberedning har varit allmän i det svenska skogsbruket 

sedan slutet av 1960-talet/början av 1970-talet. Tidigare var det vanligt med bränning, 

för att underlätta föryngringen (Johansson et al. 2012). 

 

Figur 1. Typisk markberedare (Tigercat 1075B monterad med en Bracke harv). Notera stålbanden 
på gummihjulen. Stålband används alltid under markberedning, men på skotare tas banden ofta 
bort när brandrisken anses vara hög. 

 

 

Denna studie syftar till att bättre definiera rumsliga och tidsmässiga fördelningar på 

skogsmaskinsorsakade antändningar (FMI), med hjälp av ett dataset på 576 FMI-

orsakade bränder. Genom att matcha tändningarna med vädervariabler och 
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brandriskindex under antändningsdagen har vi försökt identifiera riskscenariot kring 

FMI. I tillägg analyserade vi det spatiala sambandet mellan stenighet i terrängen och 

FMI-antändning. Dessutom intervjuades skogsentreprenörer för att få information om 

mer specifika omständigheter kring antändningar och om deras rutiner kring brandrisk 

och initiala släckinsatser i händelse av brand. 
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2 Metod 

2.1 Insatsdatabas och brandriskväder 

Den nationella databasen för räddningstjänstens insatser (Indikatorer Data Analys, IDA) 

(MSB, 2017) har ingen tydlig identifierare för bränder som orsakas av skogsmaskiner. 

Detsamma gäller för den europeiska branddatabasen av EFFIS (Camia et al, 2013). 

Således finns det inget enkelt sätt att extrahera FMI. Under 18 år mellan 1998 och 2015 

rapporterades 79 333 insatser till vegetationsbränder. Eftersom det inte finns någon unik 

kod som anger FMI gjordes en sökning i IDA på alla incidenter som hade texten 

"skogsmask*" eller "markbered*" i alternativen för fri text under rubrikerna 

"Olycksorsaker" eller "Olycksförloppet och insatsens genomförande". Denna sökmetod 

är identisk med den som användes i en inledande översikt från MSB, 2015 (Strömgren, 

2015). De 537 identifierade incidenterna undersöktes därefter för att utesluta incidenter 

där skogsmaskin nämndes utan att ha orsakat tändningen, exempelvis anlagd brand eller 

lägereldar som spritt sig till en skogsmaskin. 469 incidenter kvarstod efter denna 

gallring. I insatsrapporterna hade dessa FMI-bränder tilldelats totalt 11 olika 

antändningsorsaker (några av dem uppenbarligen felrapporterade), dominerad av 

"Övriga gnistor", 54 % (Tabell 1). Eftersom ”Övriga gistor” utgjorde majoriteten av 

incidenterna gicks alla incidenter från denna kategori mellan 1998 och 2015 igenom 

manuellt. Detta resulterade i ytterligare 82 FMI-bränder där det var tydligt från 

insatsrapporten att de orsakats av skogsmaskiner. Därutöver identifierades 25 incidenter 

genom en partiell genomgång av orsakskategorin ”Annat”2, vilket summerar totala 

antalet insatser till 576. 

Från insatsrapporterna togs information angående brandens koordinater, tidpunkt för 

larm, tid mellan larm till SOS och påbörjad släckinsats, resursanvändning, men även 

kvalitativa aspekter av antändningen eller händelsens utveckling. Ett litet antal 

incidentrapporter observerades där koordinaterna saknades eller var klart felaktiga. I 

dessa fall extraherades de sannolika koordinaterna utifrån information i de fria 

textavsnitten, där platsnamn eller fastighetsadresser ofta nämndes. 

För att analysera de väder- och torkförhållanden som är förknippade med FMI i 

förhållande till skogsbränder generellt, matchades FMI-insatserna med lokalt väder och 

brandrisk vid antändningsdagen. I Sverige används det kanadensiska Forest Fire 

Weather Index (FWI) sedan 1996 (Stocks et al, 1989). Denna studie använder 

återanalyserade observationsdata som tillhandahållits av SMHI, beräknade på ett 11 x 11 

km-nät med hjälp av MESAN-interpoleringsteknik (Häggmark et al, 2000). 

Datauppsättningen tillhandahåller standardvädervariabler (vindhastighet, temperatur 

och relativ fuktighet) vid 13.00 (sommartid), 24 timmars nederbörd, samt alla FWI-

systemets index. Datasetet täcker åren 1999 – 2014, med undantag för år 2007 där ett 

systematiskt, irreparabelt fel gör data otillförlitliga.  

Av alla FMI-bränder kunde 82 % matchas med vädersituation och brandindex vid dagen 

för antändning. Väderdata matchades dessutom med alla inrapporterade skogsbränder 

där den brända marken i huvudsak var skogsmark eller kalhyggen (alltså inte 

gräsbränder). Totalt sett separeras bränder alltså i tre kategorier: 1) FMI (n=473), 2) små 

                                                        
2 Ca 75 % av insatserna i orsakskategorin ”Annat” genomgicks.  
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skogsbränder, mindre än 0.5 ha (oavsett brandorsak, n=20 503) och 3) skogsbränder 

större än 0.5 ha (oavsett brandorsak, n=2 565). 

För att undersöka brandstorlekens beroende av FWI-index grupperades alla incidenter i 

steg av fem enheter på FWI-skalan (utom första gruppen som utgör FWI = 0 – 2.5). För 

varje grupp beräknades FMI-brändernas median- och totalarea.  

2.2 Stenighetsindex 

Geografisk information över stenighet i Sverige extraherades baserat på data från 

Riksskogstaxeringen (Riksskogstaxeringen, 2017). Under perioden 2002 - 2006 samlade 

Riksskogstaxeringen in data kring en variabel benämnd "ytstruktur" för att indikera 

framkomlighet i skog, huvudsakligen beroende av mängden stora stenar på markytan. 

På 13 500 cirkulära ytor med en radie av 20 m räknades potentiella trafikhinder i form 

av stenar, klippor eller gropar i storleksklass 20 cm, 40 cm, 60 cm och 80+ cm för att 

klassificera ytorna i en av fem klasser på en relativ skala. För att bedömas som klass 3 

eller högre skulle ytan bestå av >50 stenar (eller gropar) på 40 cm, >5 stenar på 60 cm 

och ett fåtal på 80 cm eller mer, inom ytan på 1256 m2 (Fältinstruktion, 2006). Varje yta 

försågs med en klass (1 – 5).  

Dessa data har aldrig tidigare sammanställts för hela landet men ett glidande medelvärde 

skapades genom avståndsviktning (Inverse Distance Weighting med 20 km radie). 

Indexet diskretiserades i fem steg baserat på andelen av terrängen som tillhörde klass 3 

eller högre: 0 - 10 %, 10 - 20 %, 20 - 30 %, 30 - 40 % samt >40 %. För varje koordinat 

hos FMI-bränderna identifierades detta stenighetsindex. Därefter beräknades antalet 

FMI-bränder per areaenhet inom varje stenighetssteg. Detta gjordes dels för ett mindre 

område (Gävleborgs och Västernorrlands län, 42 599 km2), där den klimatiska 

variationen är liten (Sjöström & Granström, opublicerat) samt för landet som helhet 

exklusive området med fjällnära skog samt Skåne, Öland och Gotland. I fjällområdet 

bedrivs inte rationellt skogsbruk och Öland, Gotland och större delen av Skåne har 

berggrund av mjuk kalksten, i motsats till merparten av övriga landet. Denna analys 

täckte 562 av de 576 FMI-bränderna.  

   

2.3 Intervjuer med skogsentreprenörer 

Intervjuer genomfördes för att få information om arbetsrutiner och historiska FMI. 

Djupintervjuer gjordes med både företrädare för och förare hos en stor skogsentreprenör 

med verksamhet i centrala Sverige. Företaget bedriver arbete med skördare, skotare och 

markberedare. För markberedning använder de nästan uteslutande harvning. Under 

2017 markberedde de ungefär 6 660 ha, vilket motsvarar strax under 4 % av all 

markberedd areal i Sverige. 

Intervjuerna fokuserade på företagets egenförda statistik de senaste åren, historiska 

trender samt rutiner och försiktighetsåtgärder som vidtagits med avseende på 

antändningsrisk. Information om specifika FMI som inträffat under de senaste två 

säsongerna samlades från operatörerna, båda antändningar som släcktes av 

operatörerna själva utan larm och antändningar som krävde hjälp av räddningstjänst. 
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Därtill genomfördes telefonintervjuer med sex mindre markberedningsentreprenörer 

fördelade över hela landet, för att få ytterligare information om FMI och arbetsrutiner 

för att sänka antändningsriskerna. Totalt sett står de små entreprenörerna och det stora 

företaget för 7-8 % av all markberedd areal i Sverige.  

Slutligen genomfördes telefonintervjuer med 25 andra skogsentreprenörer som i 

huvudsak arbetar med skotning eller skörd, mestadels fördelade runt omkring södra 

Sverige. 

3 Resultat 

3.1 Statistik från insatsdatabasen 

Totala antalet identifierade FMI-insatser var 576, det vill säga 32 FMI-insatser per år i 
genomsnitt, men med en tiofaldig variation mellan åren (Figur 2a). Över hela 18-
årsperioden ses ingen tydlig trend.  

De 32 årliga bränderna representerar en lägre gräns eftersom ett antal FMI-utryckningar 
sannolikt är dolda; både bränder som insatsledaren identifierat som FMI men som inte 
uppfyllde vårt sökkriterium och FMI som insatsledaren inte kunde identifiera. Denna 
senare kategori går inte att uppskatta, men däremot de som undgick sökkriterierna. Vi 
antar att orsaksfördelningen bland alla bränder som insatsledare identifierat som FMI 
är likadan som orsaksfördelningen för de bränder som vi hittade i fritextsökningen 
(Tabell 1). Eftersom vi identifierade ytterligare 82 FMI-bränder genom att manuellt läsa 
igenom alla rapporter från orsakskategorin ”Övriga gnistor” kan vi uppskatta antalet 
incidenter som inte hittats i databasen till 45, då vi subtraherat de 25 som identifierades 
genom att partiellt gå igenom olycksorsaken ”Annat”. Alltså uppskattas antalet FMI som 
räddningstjänsten ryckt ut på till 621 stycken, eller 34.5 per år. Detta motsvarar 1.6 % av 
alla insatser räddningstjänsterna gör rörande bränder i skogsmark.  
 
Tabell 1. Orsakskategorier angivna på insatsrapporterna för FMI-bränderna från fritextsökningen 
i insatsdatabasen. 

Orsakskategori Andel 

Övriga gnistor 54 % 

Annat 25 % 

Friktion 10 % 

Okänd 7 % 

Värmeöverföring 2 % 

Teknisk fel 0.9 % 

Återantändning 0.6 % 

Blixtnedslag 0.6 % 

Explosion 0.2 % 

Hantverkare 0.2 % 

Anlagd med uppsåt 0.2 % 
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Givet antagandet att skogsbränderna i orsakskategorin ”Okänd” består av samma andel 
FMI gömmer sig även 16.5 insatser per år bland bränder av okänt ursprung, vilket ökar 
totala antalet insatser till 51 per år. Vi tror dock att andelen FMI är lägre bland bränderna 
med okänt ursprung eftersom pågående arbete med skogsmaskiner gör 
orsakssambandet lättare att identifiera. Alltså, totala antalet årliga FMI-insatser är 
möjligen större än 34.5 men troligtvis mindre än 51. 

  

  

Figur 2. Fördelning av de 576 identifierade FMI-relaterade utryckningarna över (a) år, 
(b) tid på året, uppdelat på halva månader (före 16:e eller efter 15:e), (c) tid på dygnet 
då räddningstjänsten larmades (angiven i sommartid) och (d) bränd areal. För 
areafördelningen så visas också alla skogsbränder som referens. 
 

Antalet FMI-relaterade bränder per år korrelerar inte tydligt med det generella antalet 

vegetationsbränder per år. Det finns emellertid en svag korrelation (R2 = 0.22) mellan 

FMI-bränder och skogsbränder större än 0.5 ha (Figur 3).  

Den säsongsmässiga fördelningen av FMI toppar i juni och perioden 1 maj-31 juli täcker 

76 % av insatserna (Figur 2b). Antalet kulminerar den första halvan av juni, med en 

tydlig minskning under andra hälften av samma månad. Därefter ökar frekvensen igen 

fram till slutet av juli. Dygnsfördelningen för larmen är som störst mellan 15.00 och 

16.00 (sommartid) med 74 % av larmen inkomna någon gång mellan 12.00 och 19.00 

(Figur 2c) och 48 % av larmen mellan 14.00 och 18.00. 

Storleksfördelningen av både FMI-incidenter och övriga skogsbränder dominerades 

kraftigt av bränder under en hektar (10 000 m2, (Figur 2d). FMI-bränderna är dock i 

allmänhet större än övriga skogsbränder, med en medianarea på 700 m2 jämfört med 50 
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m2 för skogsbränder i allmänhet. Den totala ytan av FMI-bränderna är 971 ha per år men 

om den stora Västmanlandbranden 2014 undantas återstår 260 ha per år, 15 % av all 

brunnen skogsmarksareal.  

  

Figur 3. Korrelation över åren mellan FMI-incidenter och skogsbränder större än 0.5 ha.  

Tid från larm till att räddningstjänst ankommer till närmast tillgängliga plats för ett 
fordon (oftast en släckbil) var i genomsnitt 31 min (median 27 min). Tiden från larm till 
skadebegränsande effekt (vatten på elden) var 47 minuter (median 38 minuter). 
Mediantiden mellan ankomst och skadebegränsande effekt var bara 10 minuter (Figur 
4). Både utryckningstiden och tiden tills skadebegränsande effekt är längre för FMI-
bränder än för bränder i allmänhet. 
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Figur 4. Kumulativ fördelning över tid från dess att larm inkommer till SOS till dess att 
första brandbil anländer till närmast tillgängliga väg (heldragen linje) samt till dess att 
släckningsinsats påbörjats (streckad linje). Det inflikade diagrammet visar den 
kumulativa distributionen av tid mellan räddningstjänstens ankomst och påbörjad 
släckinsats. 

 
Medianstorleken på bränderna ökade kraftigt med ökad tid från larm till 

skadebergänsande effekt (Figur 5), med en tiofaldig arealökning om denna tid ökas från 

30 till 90 minuter (103 till 104 m2).  
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Figur 5. Medianarean mot tiden mellan larm och ankomst till närmsta väg. Datat är 
grupperat i intervallsteg om 20 minuter från 10 till 90 samt allt över 100 minuter. 

 
Som förväntat finns en korrelation mellan resurser i form av persontimmar från 

räddningstjänsten och brandarealen (Figur 6). Medianarean för FMI bränder, 700 m2, 

krävde typiskt 26 persontimmar av räddningstjänstens resurser och i genomsnitt 

används 2 846 timmar per år i direkta brandbekämpande åtgärder för FMI-insatser; 

branden i Västmanland är inte inkluderad i dessa beräkningar.  

Storleken på insatsstyrkorna varierar. I en tredjedel av fallen användes enbart en 

brandbil (som typisk är en släckbil med fyra till fem brandmän). 43 % av fallen krävde 

två eller fler brandbilar (oftast en släckbil och en tankbil). I majoriteten av fallen har 

enbart brandbilarnas eget vatten använts. Andra vattendrag, såsom sjöar eller åar, har 

använts i strax över 30 % av insatserna. Helikopterassistans kallades in i 4.6 % av 

incidenterna. 

Brandens slutgiltiga area och personalresurserna som användes uppvisade ett positivt 

samband. (Figur 6). FMI-bränderna med medianarean 700 m2 tog ca 27 persontimmar 

i anspråk.  
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Figur 6. Korrelation mellan total arbetstid för räddningstränst och avbrunnen markareal. Notera 
logskala på båda axlarna. Linjen representerar linjär anpassning av data i logskala, alltså ett 

potensförhållande mellan persontid (timmar) och area (m2) som 𝑡 = 4 × 𝐴0.3. 

 

Efter att ha gått igenom insatsrapporterna, klassificerades antändningarna i fyra 

kategorier (Tabell 2), där en överväldigande andel av antändningarna bedömdes bero på 

normal användning av maskinen. I vissa fall var själva antändningsscenariot svårt att 

peka ut exakt, men det fanns alltjämt starka tecken på att antändningen härrörde från 

maskinanvändningen. En annan liten andel berodde på onormala maskinfel, såsom 

överhettad motor, eller batteri som antänts. Slutligen kategoriserades övriga scenarier in 

i ”Annan brandorsak (skogsmaskin)”. I denna kategori inryms bl.a. brandtillbud då 

maskiner har reparerats.  

Tabell 2. Antändnings-scenarier extraherade från fritexten i FMI-insatsrapporterna.  

Antändning relaterad till Andel (%) 

Arbete med skogsmaskin 91 

Ospecificerad användning av 

skogsmaskin 
4 

Tekniskt fel på skogsmaskin 3 

Annan brandorsak (skogsmaskin) 2 

 

FMI-bränderna är inte jämnt fördelade över landet (Figur 7). Ovanför gränsen för 

fjällnära skog, i nordvästra Sverige, bedrivs inte mycket skogsbruk. Men även i andra 
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områden, där skogsbruk förekommer, finns områden med väldigt få antändningar, t.ex. 

Öland, Gotland och Skåne (markerat med (1) i Figur 7). Dessutom har antalet 

inrapporterade antändningar varit få nordost om Vänern (2), i regionen nordväst om 

Sundsvall (3), samt Västerbottens kustland. Ett par täta kluster av FMI-bränder kan 

däremot hittas söder om (3), norr och öster om (2), samt söder om Växjö, nordost om 

(1). 

 

Figur 7. Geografisk fördelning av FMI varpå räddningstjänsten kallats ut, 1998 - 2015. Det grå 
området representerar områden ovanför gränsen för fjällnära skog, där omfattningen av 
skogsbruk är liten.  

 

3.2 Stenighetsindex  

Stenighetsindexet, som beskriver hur stor del av skogsmarken som är mycket stenig 

(tillhör ytstrukturklass 3 eller högre, kapitel 2.2) varierar kraftigt över landet (Figur 8) 

och överensstämmer i stort sett med antändningstätheten (Figur 7). För landet som 

helhet (exklusive fjäll, Skåne samt Öland och Gotland) ökande FMI-frekvensen med 

varje steg i stenighetsindexet (Tabell 3Tabell 3 och Figur 9). Samma samband 

observerades för den klimatneutrala regionen bestående av Gävleborgs och 

Västernorrlands län, även om enbart 127 incidenter var lokaliserade där. Sannolikheten 

för en FMI (som leder till insats av räddningstjänst) inom ett område med 30-40 % stenig 
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mark ökade med en faktor 2.0 jämfört med ett område med 10-20 % stenig mark. 

Motsvarande ökning för Gävleborgs och Västernorrlands län var en faktor 2.2.  

 

Figur 8. Geografisk fördelning över stenighetsindexet (områden ovan gränsen för fjällnära skog 
exkluderad - gråmarkerad). Färgskalan indikerar andelen i procent av marken som har en 
ytstrukturklass 3 eller högre.  

Tabell 3. FMI-frekvens på och förekomst av olika stenighetsindex för Sverige (förutom 
Fjällen, Skåne, Öland, Gotland) och det relativt klimathomogena området bestående av 
Gävleborgs och Västernorrlands län. 

Stenighets-

index (%) 

Sverige (exkl. Fjäll, Skåne, Öland, 

Gotland). 562 incidenter, 345 000 km2 

Gävleborgs och Västernorrlands län. 

128 incidenter, 42 600 km2 

FMI  Area (km2)  
Incidenter per år 

och 1000 km2* 
FMI  Area (km2) 

Incidenter per år 

och 1000 km2* 

0-10 57 81 607 0.39 5 2 892 0.77 

10-20  105 95 503 0.61 8 8 490 0.52 

20-30 118 69 853 0.94 24 11 254 1.04 

30-40  133 49 041 1.51 31 9 371 1.60 

40-100  149 48 973 1.69 60 10 592 2.78 
1 Årligt antal incidenter på mark av stenighetsindex i per area av det stenighetsindex.  
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Figur 9. Samband mellan årligt antal incidenter per 104 km2 för all mark tillhörande ett visst 
stenighetsindex. Stenighetsindexet (Boulder index) beskrivs som andelen av mark tillhörande 
ytstruktur 3 eller högre (kapitel 2.2). Sambandet beskrivs både för landet som helhet (cirklar) och 
för ett mindre dataset från Gävleborgs och Västernorrlands län där variationerna i klimat anses små 
(kvadrater).  

 

3.2 Väder- och FWI-korrelationer  

Trots att majoriteten av de maskinorsakade bränderna har liten area (Figur 2) är deras 

fördelning avseende FWI-värden markant högre jämfört med små skogsbränder 

generellt (<5 000 m2) (Figur 10a). Fördelningen speglar istället stora (≥5 000 m2) 

skogsbränder, med undantag för att förekomsten vid mycket höga riskdagar (FWI>23) 

är lägre för FMI-bränder. Medianvärdet för FWI var 17 för både FMI och stora 

skogsbränder medan det var 13 för små bränder.  
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Figur 10. Kumulativ fördelning av (a) FWI-index (b) DMC-index och (c) DC-index för FMI-bränder 
samt för små (<0.5 ha) och stora (≥0.5 ha) skogsbränder. Fördelningen av FMI bränder baseras på 
473 väderkorrelerade bränder.  
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Liknande trender observeras med avseende på DMC-index (som indikerar fuktigheten i 

humuslagret). FMI-bränderna har samma medianvärde som de stora skogsbränderna 

(strax över DMC=38) men har samtidigt en smalare fördelning (Figur 10b). Fuktigheten 

i riktigt långsamt torkande komponenter, som djupa humuslager och grov död ved 

representeras av DC-index. Fördelningen med avseende på DC var lika för alla 

kategorier, förutom vid mycket låga index där FMI-bränder var underrepresenterade.  

Vad gäller de specifika vädervariablerna på antändningsdagen speglar FMI-bränderna 

återigen de stora skogsbränderna med avseende på relativ fuktighet (Rh), med ett 

medianvärde på Rh=37 %. Åttio procent av alla FMI-bränder inträffade vid ett Rh<47 %. 

De inträffade däremot vid högre dagstemperaturer (kl. 13.00) och lägre vindhastigheter 

än skogsbränder i allmänhet (Figur 11b-c). 

Det var inget tydligt samband mellan FWI-värde och brandareal (Figur 12). Vid 

gruppering av FWI i steg om fem steg däremot medianarean för varje kategori upp till 

FWI=15 varefter ingen tydlig trend kan identifieras. Totalarean steg på likartat sätt, men 

med allra störst summerad areal i den högsta FWI-klassen.  
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Figur 11. Kumulativ fördelning över (a) relativ fuktighet, (b) lufttemperatur och (c) vindhastighet 
kl. 13.00 (sommartid) för FMI-bränder samt för små (<0.5 ha) och stora (≥0.5 ha) skogsbränder. 
Fördelningen av FMI bränder baseras på 473 väderkorrelerade bränder. 
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Figur 12. Förhållande mellan brandarea (observera log-skalan) och FWI-värde för FMI-bränderna. 
Även median- och totalarean för varje FWI-grupp om fem steg visas. Notera att 
Västmanlandbranden 2014 är exkluderad från dessa data. Alla incidenter med area <10 m2 har 
lagts längst ner i figuren. 
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3.3 Intervjuer 

Skotare och markberedare kör långa sträckor över kalhyggen. Alla maskiner har GPS-

spårning och enligt våra informanter sker markberedning med en genomsnittlig 

hastighet av 2.5 km/h. Det typiska avståndet mellan spåren är 2.5 meter, vilket resulterar 

i 4 km harvspår och 4 km hjulspår per ha hyggesmark (2.7 km hjulspår om tre 

harvtallrikar används). Maskinerna körs vanligen i tvåskift, från 07.00 till 23.00. Skotare 

kör i regel 5-7 km per ha, beroende på kalhyggets form och storlek och avstånd till 

närmaste väg. 

Den stora entreprenadfirman hade register över alla antändningar under de senaste 

åren. Under 2017, vilket utgjorde ett år med låg brandrisk i företagets operativa område, 

rapporterades 14 händelser av operatörerna. Två av dessa 14 incidenter orsakades vid 

skotning och 12 vid markberedning. Samtliga hade uppskattade index-värden som låg 

under 25:e percentilen i FWI-och DMC-fördelningarna som gällde för insatsbränderna 

(Figur 10). Alla utom en av bränderna hanterades av maskinförarna eller av brandvakt. 

Respondenterna uppskattade att 5-10 % av FMI-bränderna under de senaste åren skett 

vid skotning, och resten vid markberedning. Förarna kunde bara hänvisa till ett enda 

exempel på antändning av en skördare under en period av fyra decennier.  

I de flesta fall då markberedare varit involverade upptäcktes branden utanför 

harvtallrikarnas spår, vilket indikerar att hjulband, eller ännu troligare, harvtallrikarna 

är en mer frekvent orsak till brand än bukplåtar.  

Alla exponerade delar av maskinerna utsätts för kraftig nötning. Harvtänderna behövde 

bytas eller förstärkas med regelbundna intervall. Dessutom, trots en frigångshöjd på ca 

65 cm, behövdes nya bukplåtar svetsas på under maskinen efter ca 8000 timmar 

(motsvarande ca 10 000 ha av markberedd mark).  

Informanterna namngav också vissa regioner där de ofta hade problem med FMI och 

angav att orsaken till detta var markens stenighet. En maskinförare uppskattade att han 

hade orsakat ca två FMI per år i snitt över en period av 30 år, men att de flesta av dessa 

bränder släckts utan att räddningstjänsten behövde kallas in. 

Under de senaste åren har markberedare utrustats med kameror som filmar bakåt och 

visar på skärmar vid förarplatsen så att denne kan upptäcka läckande slangar eller andra 

funktionsfel, men också ha uppsikt över den nyligen beredda marken bakom maskinen. 

Intervjurespondenterna uppgav att de efter mörkrets inbrott ofta observerar gnistor då 

skivorna kommer i kontakt med stenar. Vi kvantifierade maskinförarnas uppgifter med 

hjälp av en videosekvens av markberedning med harv över stenig mark efter mörkrets 

inbrott vilket möjliggjorde lättare visualisering av gnistor (Youtube, 2016) Under fyra 

timmars arbete observerades 48 synliga gnistor, varav minst två var stora och levde länge 

nog för att ses studsa på marken. Några av dessa var ensamma gnistor, medan andra 

bättre beskrivs som kortvariga duschar av gnistor. Brandrisken var vid tillfället låg och 

ingen antändning inträffade.  

Ingen av de mindre entreprenörerna förde någon statistik över incidenter. Några 

underströk vikten av att snabbt meddela antändningar till markägaren för att överflytta 

ansvar vid eventuell senare återantändning, medan andra var mindre noggranna. 

Strategier för att undvika bränder varierade kraftigt mellan entreprenörfirmorna liksom 

deras egen erfarenhet av bränder.  Vissa angav att antändningar var mycket ovanliga 
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medan andra uppgav att antändningsrisken var stor. En av de mindre entreprenörerna 

angav, i likhet med en av förarna på den stora firman, att en vanlig strategi var att minska 

rotationshastigheten på harvarna vilket leder till lägre marktryck, något som enligt dem 

minskade gnistfrekvensen från harvtänderna. Generellt sett stoppades inte arbetet vid 

dagar med hög brandrisk. I vissa fall rapporterades att arbetet hade upphört under några 

timmar på eftermiddagen för att sedan återtas på kvällen. Den större firman hade ibland 

möjlighet att omfördela arbetet till objekt med lägre antändningsrisk, exempelvis 

fuktigare eller mindre stenig mark. De små entreprenörerna hade ingen eller mycket 

liten erfarenhet av brandvakter under arbetet och detta hade heller inte föreslagits från 

markägarhåll.  

Baserat på rapporteringen från alla respondenterna (18 - 25 antändningar från 

markberedare per år) kan antalet FMI och utryckningar från räddningstjänsten per 

areaenhet markberedd mark uppskattas. Den kombinerade uppskattningen var 1.75 ± 

0.25 antändningar per 1000 ha av markberedd mark. Extrapolerat till all markberedd 

area i Sverige uppskattas sammantaget 300 ± 50 antändningar årligen. Motsvarande 

siffror för antalet utryckningar av räddningstjänsten på grund av markberedning är 0.15 

± 0.02 per 1000 ha markberedd mark och totalt sett 26.5 ± 4.5 årligen för landet som 

helhet.  

Genom att kombinera resultatet från insatsdatabasen på 34.5 FMI-utryckningar per år 

(inklusive skotare och skördare) och andelen av respondenternas antändningar som 

ledde till larm till räddningstjänsten (8.8 %) erhålls en uppskattning på 330 – 480 FMI 

per år i hela Sverige. 

Tabell 4. Uppskattat antal antändningar och utryckningar p.g.a. markberedning och 
skogsmaskiner i allmänhet. 

 
Antal antändningar 

per år 

Antal utryckningar 

per år 

Markberedning 250 – 350 22 – 31 

Skogsmaskiner generellt* 330 – 480 32 – 37 

* Dessa siffror tar inte mörkertalet från bränder av okänd orsak i beaktning. En övre gräns för dessa antas 

utgöra en ökning med 48 % av de siffror som presenteras i tabellen.  

 

Intervjuerna med entreprenörer som i huvudsak arbetade med skördare eller skotare 

visade återigen att markberedning är den dominerande orsaken till FMI. Trots detta 

kunde 36 FMI samlas in från de 25 entreprenörerna, vilka hade en genomsnittlig 

erfarenhet på ca 25 år. Operatörerna antog att 15 st (42%) av dessa härrörde från 

hjulkedjor som glider på stenar och sex stycken (17 %) från skav mellan underrede och 

stenar. För skördare nämndes även antändningar från smuts i fickor på maskinen, 

trasiga sågkedjor eller varma motordelar i kontakt med brännbart material, samt 

antändningar utan tydlig orsak. 
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3.3.1 Exempel på återberättade incidenter 

Ett urval av de återberättade incidenterna från förare i intervjustudien presenteras 

nedan.  

• 19 juni 2017, Jämtland. Under skotning märktes tydligt hur banden gled på en 

stor sten, Ingen rök noteras vid tillfället men upptäcks när maskinen återvände 

på nästa spår. Branden släcktes av föraren.  

• 24 maj, 2017, utanför Gävle. Tom skotare kördes in i skogen för att parkeras 

över natten. Inget ovanligt noterades. Flera timmar senare upptäckte en 

förbipasserande lastbilsförare rök inne i skogen och larmar räddningstjänst. 

Branden hade startat från hjulspåren och blossat upp till synliga flammor. 

Räddningstjänsten släckte ner branden. 

• 2014, Mellansverige. Under markberedning drogs harven hastigt över en 

mossbeklädd sten. Antändning observerades strax därefter i mossan på stenen. 

Släcktes enkelt av föraren.  

• 2011 - 2015, Östergötland. En förare av ett markberedningsekipage tände fem 

bränder under fem år. Alla antändningar var mellan 14.00 och 18.00 och mellan 

maj och juni. Fyra av dem härrörde tydligt från harvtänder i kontakt med sten 

eftersom tydliga spår kunde ses rakt genom brandens startpunkt. Bränslet var 

mossa eller lav. En incident var av mer otydligt ursprung men kan ha startat av 

banden mot sten eftersom föraren hörde ett tydligt ”knäpp” när kedjorna gled. 

Alla bränder upptäcktes genom att se bakåt, alltså innan maskinen återvände i 

nästa spår. I två fall larmades räddningstjänsten. Båda dessa var under kontroll 

när räddningstjänst anlände men starka vindar gjorde att spridningsrisk rådde. 

I de övriga tre fallen var spridningsrisken försumbar pga att bränslet inte var 

kontinuerligt fördelat och brist på vind. Bränderna som räddningstjänsten 

larmades på var ca 100 m2 och de som föraren släckte själv mellan 300 – 400 

m2. 

• Omkring 2013, Mellansverige. En markberedningsförare märkte hur 

boogieplåten skavde mot en sten. På väg tillbaka i nästa spår upptäcktes en 

glödbrand. Släcktes av föraren. 

• Omkring tio år sedan, mellan Småland och Östergötland. Markberedning 

genomfördes under väldigt torra förhållanden. Markägare insisterar att arbetet 

måste genomföras den dagen. Brand startades av harvtänder mot sten. Släcktes 

av föraren.  

• Augusti 1989 nära Söderhamn. Harvning i stenig terräng startade åtta bränder 

under en månad varav flera krävde assistans av räddningstjänsten.  

• Okänt år. Under markberedning upptäcktes en glödbrand på en plats som hade 

markberetts samma dag. I mitten av glödhärden låg en långsmal stålflisa som 

hade skavts loss tidigare under dagen, jmf. Cui et al, 2015. 

• Okänt år, Småland. En brand släcktes av räddningstjänst på ett kalhygge som 

hade markberetts en vecka tidigare. Kalhygget låg mycket avsides i ett område 

där få människor rör sig. Inget regn hade fallit sedan markberedningen. 

Branden spreds från kalhygget till ett bestånd med ungskog.  

• Okänt år, Laxå. Avgasröret på en skördare kommer i kontakt med en stubbe och 

leder till antändning. Föraren släcker med hjälp av maskinens sprinklersystem.  
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• Okänt år, en torr sommar i Blekinge. Sågkedjan på en skördare värmer upp en 

torr stubbe. Föraren släcker med hjälp av vattenflaska.  

• Okänt år, Västerbotten. Sågkedjan på en skördare tog i sten och ledde till 

omedelbar antändning. Släcktes direkt av föraren. 

4 Diskussion och slutsatser 
Resultaten visar att skogsmaskiner årligen orsakar ett betydande antal skogsbränder 

(FMI), även om avsaknaden av en FMI-kod i insatsrapporterna som ligger till grund för 

databasen gör uppskattningen av det egentliga antalet FMI-insatser osäker. 

Uppskattningen på i genomsnitt 34.5 (±2.5) FMI-insatser årligen är baserad på 

genomläsning av en stor del av insatsrapporterna och borde vara tillförlitligt. Men 

andelen av räddningstjänstens insatser i orsakskategorin ”Okänd” som även de är FMI 

är svårare att uppskatta. Antagandet att samma andel FMI av dessa bränder med okänd 

orsak (2%) skulle utöka antalet FMI-insatser med 16.5 årligen (vilket summerar upp 

totala genomsnittet till 51/år). Detta är med stor sannolikhet en för hög uppskattning 

eftersom FMI-bränder ofta upptäcks nära i tiden från antändning, när maskin och förare 

fortfarande är på plats. Några bränder med rejält fördröjd upptäckt återfanns emellertid 

bland de bekräftade FMI-bränderna och ett antal sent larmade är sannolikt gömda i 

orsakskategorin ”Okänd”.  

FMI-insatserna från räddningstjänsten utgör uppenbarligen bara en bråkdel av det 

totala antalet FMI. Intervjuerna visar att de flesta antändningar bekämpas och slås ner 

av förarna eller deras medarbetare genom att använda skumsläckare, vattenbehållare 

eller handredskap. Informanterna uppskattar att mindre än en på tio antändningar leder 

till ett larm och påföljande insats. Vi tror att detta är orsaken till den lägre andelen av 

bränder som har väldigt liten area bland FMI-insatserna jämfört med övriga 

skogsbränder. De flesta glöd-, lättavgränsade eller långsamt växande FMI-bränder kan 

kontrolleras av föraren utan något larm till räddningstjänsten.    

Med avseende på brandriskkopplingen borde därmed populationen av larmade FMI 

spegla antändningsbenägenheten i sig, men också förarens förmåga att kontrollera 

branden under olika väder- och torkbetingelser samt förarens beteende. Exempelvis var 

det en lägre andel FMI-insatser jämfört med andra skogsbränder vid låga DMC-värden, 

något som indikerar att uttorkad humus är en nyckelparameter för FMI. Samtidigt 

undviker entreprenörerna ofta de värst utsatta områdena under svår torka, vilket 

troligtvis leder till en smalare fördelning av DMC-värde jämfört med skogsbränder i 

allmänhet. På samma sätt speglar antagligen de lägre vindhastigheterna associerande 

med FMI-insatser en riskhantering bland förarna.  

Den exakta antändningsmekanismen för FMI-bränder är inte entydig. Markberedare 

antänder klart fler bränder än skotare, trots att de senare färdas en något längre sträcka 

per avverkad areal, men detta förhållande torde dock kompenseras av att skotning sker 

året runt medan markberedning är begränsad till frostfri säsong och därmed 

sammanfaller med brandsäsongen. Båda maskintyperna kan producera gnistor i 

kontakten mellan stål och sten, från hjulband eller bukplåtar, men markberedare orsakar 

även rikligt med gnistor från harvtänderna och vi drar slutsatsen att detta är den 

vanligaste antändningsmekanismen.  
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Gnistbildning från kontakt mellan stål och sten gynnas av relativt mjukt stål och hård 

sten (Philips, 1996). Stålet i harvar, hjulband och bukplåtar är utvalt för att tåla nötning 

men samtidigt inte för hårt eftersom detta kan orsaka brott (ur diskussion med 

entreprenörer). Den återkommande ersättningen av dessa delar vittnar om det påtagliga 

slitaget de genomgår.  

Det mesta av den Fennoskandiska urbergsskölden (SGU, 2018) är täckt av stenig morän 

bestående av magmatiska bergarter och kontakten mellan stål och sten är närmast 

konstant då maskinen färdas på morän. Likväl är det förekomsten av stora block som 

verkar vara en avgörande faktor för antändning, vilket framgår av det geografiska 

sambandet mellan stenighetsindex och antändningstäthet. Stora block skulle kunna öka 

antändningsrisken via tre mekanismer: 1) högre vridmoment för stenarna vilket leder 

vill kraftigare stöt med harvtänderna, 2) större risk för hjulband att glida och 3) större 

risk för kontakt med bukplåtarna som skyddar maskinens underrede.  

En ytterligare faktor som sannolikt bidrar till regional variation i FMI är berggrundens 

hårdhet. Hårda mineraler sliter bort mer och större stålfragment samtidigt som de också 

korrelerar med stenighet. Granit tenderar exempelvis att bilda morän med större stenar 

än gnejs, även om blockrik mark dessutom beror på topografin och avisningsmönstret 

efter senaste nedisningen (Lundqvist, 1977). Vi gör inga försök att separera olika 

bergarter men noterar att antändningarna är få i områden med kalkstensrik berggrund 

såsom Skåne.  

Gnistor har en hög temperatur men är samtidigt väldigt kortlivade och för att kunna 

resultera i antändning måste det organiska materialet vara receptivt. 

Laboratoriexperiment visar att torrt pulveraktigt material är idealiskt för att initiera 

pyrbränder vid kontakt med heta metallpartiklar (Fernandez-Pello et al, 2015). Våra 

informanter nämnde ofta att de observerat pyr- och glödbränder som senare övergått till 

bränder med synliga lågor och det är troligt att detta är det vanligaste händelseförloppet, 

även om övergången från glöd till flammor kan vara snabb om omständigheterna är 

gynnsamma. Torr humus torde vara det mest receptiva materialet på ett kalhygge och 

påverkan på förnan under avverkning och skotning leder till exponering av humus mot 

direkt solljus, något som leder till snabb uttorkning. Med ökad torka ökar 

antändningarna som belyses av fördelningen av DMC-index för FMI-insatser. Därtill var 

antändningarna koncentrerade till tidig eftermiddag, när ytan på solexponerad humus 

borde vara varmast och torrast. Denna period på dygnet sammanfaller också ofta med 

de starkaste vindarna, liksom att det ytbränsle som kan sprida flammande eld då är som 

torrast, vilket leder till ökad risk att elden löper ifrån den personal som finns på plats och 

därmed kräver insats av räddningstjänsten.   

Eftersom riktigt låga DC-värden förekommer främst under tidig brandsäsong speglar 

detta förmodligen bristen på FMI-bränder tidigt på säsongen då brandrisken kan vara 

hög utan att det är riktigt torrt i markerna. 

Klimatvariationer inom landet förväntas också påverka geografisk fördelning av FMI, 

såsom tidigare visats för blixtantändningar (Granström, 1993). Sydöstra Sverige hade 

fem gånger högre blixtantändningsfrekvens än norra delen av landet. Stenigheten verkar 

dock vara mer betydelsefull än befintliga klimatgradienter; sambandet mellan 

stenighetsindex och FMI var starkt även för den klimatneutrala delen (Gävleborgs och 

Västernorrlands län) som analyserades separat. Ökningen i antändningsfrekvens med en 

faktor 2,2 från stenighetsindex 30% till 40% liksom även från 10% till 20%  motsvarar 



28 

© RISE Research Institutes of Sweden 

en ökning av brandriskindex från FWI = 15 till FWI = 23 för samma region, en ökning 

som i Sverige kategoriseras som från ”normal” till ”mycket stor” brandrisk.  

Majoriteten av FMI leder aldrig till larm eller räddningsinsats och av de som 

räddningstjänsten rycker ut på så är de flesta snabbt bekämpade, troligtvis främst på 

grund av god tillgänglighet till följd av Sveriges jämförelsevist täta nät av skogsbilvägar; 

Det är få avverkningsobjekt som inte har vägaccess in till området. De kända FMI-

insatserna utgör, trots detta, 20 % av den årligt brända arealen under de 18 åren i studien 

om Västmanlandbranden 2014 undantas, medan de i antal bara utgör 1.6 % (areaandelen 

inklusive Västmanlandbranden är 49 %)3. De orsakar därtill avsevärda kostnader i form 

av förlorat virkesvärde och resurser för brandbekämpning. Ingen ekonomisk analys har 

gjorts, vare sig för FMI eller skogsbränder i allmänhet men även de allra enklaste 

utryckningarna tar minst 4 timmar av arbete i anspråk4 för den kommunala 

räddningstjänsten och bland FMI-bränderna med den minsta percentilen av bränd area 

är medeltalet persontimmar 17,6. FMI-insatserna i vårt material omfattar i medeltal 

3000 persontimmar årligen, när insatsen i Västmanland borträknas.  

Våra resultat tyder på en hög potential för en begränsning av FMI-problemet. Först och 

främst bör indexen i brandrisksystemet tas i beaktande. Dagar med FWI > 20 omfattade 

exempelvis mer än 33 % av alla antändningarna men utgör bara i medeltal 4-5 dagar om 

året i mellersta Sverige (Sjöström & Granström, opublicerat). Ett enkelt men kostsamt 

alternativ är därmed att avbryta allt arbete när olika index överskrider vissa nivåer, något 

som säkerligen effektivt skulle undanröja de värsta incidenterna. En sådan 

rekommendation skulle naturligtvis kräva djupare brandkunskap bland entreprenörer 

och skogsförvaltare för att få gehör. För tillfället finns ingen laglig grund att förbjuda 

skogsbruksaktiviteter vid högrisksituationer. Andra försiktighetsåtgärder skulle kunna 

vara att en låda med effektiva brandbekämpningsverktyg alltid finns med på maskinerna 

samt att undvika blockrika områden. Den mest kostnadseffektiva metoden för att 

reducera problemet bör dock vara att träna förarna i grundläggande skogsbrandkunskap 

och brandbekämpning.  Detta skulle hjälpa dem att identifiera risksituationer och därtill 

öka chanserna för omedelbar släckning om antändning sker.  

 

  

 

                                                        
3 FMI utgör 15 % av arean för alla markbränder som helhet men 20 % av arean för alla skogsbränder 
(definierade som bränder där majoriteten av ytan är skog eller kalhygge).  
4 4 timmar motsvarar medeltiden i persontimmar från räddningstjänsten bland den minsta percentilen  
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