
VERKTYGET 
 Flera prognostillfällen per dygn 
 Användarvänligt verktyg som fungerar lika bra på  

surfplattan som vid skrivbordet 
 Tillägg underlättar samråd 
 Tillägg ger högre lokal precision i brandriskprognosen 
 
 

Brandrisk - Skogsbruk 

EN KOMPONENT I DIGTALISERING AV 
AVVERKNINGSPROCESSEN 
Förändringar i vårt klimat - mer extremväder, där tex längre 
torrperioder ingår, bidrar till fler situationer med hög 
brandrisk i skog och mark. Detta medför i sin tur ett ökat 
behov av beslutsunderlag som säkerställer att rätt beslut 
fattas, liksom att rätt åtgärder används, för att säkerställa 
virkesflödet till industrin utan att riskera eller orsaka 
förödande skogsbränder. 
 
Brandrisk-skogsbruk kompletterar MSBs officiella 
brandriskprognos med ytterligare tre prognostillfällen per 
dygn, och stöttar entreprenören och produktionsansvarig i de 
besluts som fattas relativt förhöjd brandrisk. 

 
Bra beslut leder till en optimerad produktion – att ekonomin 
säkerställs. Det ökar också konfidensen i besluten, och gör 
dessa jämförbara, något som även det effektiviserar 
arbetsprocessen.  
 
 
 
  

VÅR VETENSKAPLIGA EXPERTIS GÖR DET MÖJLIGT 
Grunden i våra tjänster är SMHIs vetenskapliga expertis inom 
hydrologi, meteorologi och klimatologi. SMHI använder  
avancerade beräkningsmodeller tillsammans med vår långa 
erfarenhet av att jobba med stora datamängder.   
 
Brandrisk-skogsbruk är en hydrologisk prognos som baserat 
på hydrologiska och meteorologiska aspekter beräknar risken 
för skogsbrand.  
 

Boka en demo idag så berättar vi mer, och visar 
hur Brandrisk – skogsbruk kan användas i er 
verksamhet. 

Brandrisk-skogsbruk är en digital tjänst 
(beslutsunderlag) framtaget för entreprenören och 
produktionsledaren. 
Brandrisk-skogsbruk stöttar i besluten kopplade till 
att hantera den svåra situation som brandrisk utgör. 
Genom flera brandriskprognoser per dygn 
underlättas beslut om tex nattkörningar.  

BRA BESLUTSUNDERLAG GER BÄTTRE BESLUT 
Aktuella prognoser när beslut fattas gör besluten bättre då 
mängden antaganden i dessa minskar, detta medför också en 
ökad trygghet i besluten för individen.  

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER 
Digitala samråd, ett stöd för att effektivisera, säkerställa och 
ensa samrådsprocessen inom företaget, med ökad kvalité. 
Tjänsten medför att allt underlag för samrådet sparas, samt 
att en automatisk övervakning av trakten med avseende på 
brandrisk skapas.  
 
Egna mätstationer avseende väderparametrar kan användas 
för att beräkna brandrisk, vilket medför att 
brandriskprognoser för den enskilda trakten kan upprättas.  



.  

För mer info kontakta  

Affärsområdeschef Skog och lantbruk 

Alexandra Birger Röör  011 – 4958600 

Alexandra.birger-roor@smhi.se 

 

Översikt över verksamhetsområdet 

Brandrisken visas översiktligt i kartan. Med hjälp 

av tidslisten i presentationens överkant är det 

möjligt att se brandriskens utveckling över tid i 

kartan. För att underlätta behovet av att initiera 

samråd visas också den officiella brandrisken från 

MSB. 

 

Genom att klicka på ett område i kartan kan man 

öppna en tabell som visar brandrisken i valt 

område sammanställt över hela perioden. Tabellen 

visar de olika parametrar som påverkar 

brandrisken och underlättar en djupare analys. 

 

Digitala samråd 

Digitala samråd är ett sätt att stötta entreprenör 

och skogsbolag i arbetet med samråd. Tjänsten 

gör att entreprenören kan initiera samrådet direkt i 

tjänsten, där även åtgärder kan föreslås. 

Mottagaren på skogsbolaget kan välja att kvittera 

entreprenörens förslag, eller införa ändringar som 

entreprenören sedan kan ta ställning till.  

Som skogsbolag finns möjlighet att definiera egna 

frågeställningar och åtgärder att koppla till 

genomförandet av samrådet. Hela samrådet, 

inklusive prognosen för hela perioden sparas när 

bägge parter godkänt samrådet. Tjänsten 

möjliggör också automatiskt larm om brandrisken i 

vald trakt förändras, liksom ett enkelt gränssnitt för 

att ha kontroll över flera aktuella samråd. 

 
Egna stationer 

Egna stationer innebär en möjlighet att 

komplettera prognosen med mätningar på valfri 

plats. Mätningarna matas in i tjänsten som sedan 

räknar ut en ny brandriskprognos baserat på 

mätningarna. 

 
Plattform 

Brandrisk natt levereras via SMHI Timbr. Det är en 

webbaserad plattform som går att använda på PC, 

platta och telefon.  


