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Sammanfattning
Sommaren 2018 startade många skogsbränder på grund av blixtnedslag. Den här
rapporten beskriver en studie där skogsbränder matchas med blixturladdningar från
SMHIs blixtlokaliseringssystem. Med syfte att undersöka om det går att dra några
slutsatser av vilka blixturladdningar, utifrån polaritet och styrka, som startar
skogsbränder.
När det är torrt i skogen och en blixturladdning slår ned är det inte säkert att
skogsbranden startar i direkt samband med nedslaget. Om det regnat lätt och är fuktigt i
det övre marklagret så kan en blixturladdning antända och ge glödhärdar djupare ned i
torrare lager. En glödhärd kan pyra många dagar för att sedan, när det övre marklagret
torkat upp, starta en skogsbrand med öppna lågor. Därför har även tidsaspekten beaktas i
studien.
Blixtlokaliseringssystemet har ett median fel på 500 m vid normaldrift för
positioneringen. Därför har för varje skogsbrand ett avstånd på ±500 m, ±600 m, ±700 m,
±800 m, ±900 m, ±1000 m, ±1100 m och ±1200 m i både x- och y-riktning analyserats
separat. Med målet att hitta det avstånd där flest antal skogsbränder kan matchas med:
1) endast en blixturladdning samt 2) en eller flera blixturladdningar. Av alla skogsbränder
orsakade av blixtnedslag så är det mellan 30-40 procent av dem som matchar en
blixturladdning och 70-80 procent av skogsbränderna som matchar med en eller flera
blixturladdningar. Att inte alla skogsbränder kan matchas beror troligtvis på en
kombination av osäkerheter i rapporteringen av skogsbränderna och i
blixtlokaliseringssystemet. Osäkerheterna i rapporteringen av skogsbränderna är både i
positionering samt om orsaken verkligen var blixtnedslag. I blixtlokaliseringssystemet
består osäkerheterna av positionering och registring av urladdningar.
Från den här studien går det inte att dra någon slutsats vilka blixturladdningar, utifrån
polaritet och styrka, som startar skogsbränder. Majoriteten av blixturladdningar som
startar skogsbränder är negativa men det är också de negativa blixturladdningarna som är
vanligast förekommande.
De flesta skogsbränder startar samma dag som blixturladdningen sker men flera
skogsbränder startar också efter ett par dagar, enstaka skogsbränder startar efter 6-7 dygn
efter blixturladdningen.

Summary
In summer 2018 many lightning strikes caused forest fires. This report describes a study
were forest fires have been matched with lightning discharges from the SMHI lightning
detection system. The aim has been to investigate which lightning discharges, based on
polarity and strength, that causes forest fires.
When lightning strikes and the forest is dry it can sometimes take time for a forest fire to
start. If there has been light rain the surface may be damp, and the lightning can instead
lead to an ember in the deeper drier ground. This ember can smoulder for several days
and, when the surface dries out, ignite and start a forest fire with open flames. Therefore
the time aspect also has been taken into account in this study.
The lightning detection system has a median error of 500 m in the positing of lightning
discharge. Therefore the distances ±500 m, ±600 m, ±700 m, ±800 m, ±900 m, ±1000 m,
±1100 m and ±1200 m in both x- and y-direction for every forest fire have been analysed
separate. The goal have been to find the distance were most forest fire can be matched
with: 1) only one lightning discharge and 2) one or several lightning discharges.
Of all forest fires caused by lightning strikes only 30-40 percent of them can be matched
with one lightning discharge. 70-80 percent of the forest fires can be matched with one or
several lightning discharges. The reason why not all forest fires are matched probably
depends on a combination of uncertainty from the reported forest fires and the lightning
detection system. The uncertainty in the reporting of forest fires is both in the position
and if it really was caused by a lightning strike. In the lightning detection system the
uncertainty is both in the position and the registration of lightning discharges.
From this study, no clear conclusion can be made on which lightning discharges from
polarity and strength that causes forest fires. The majority of lightning discharges that
causes forest fires are negative but those are also the most common.
Most of the forest fires starts the same day as the lightning discharge, but several also
occurs a couple of days later, and single forest fires also as long as 6-7 days after the
lightning discharge.

Förord
Denna studie har utförts på uppdrag av MSB (överenskommelse gällande utveckling och
anpassning av beslutsstödsystem för brandriskprognoser i vegetation, SMHI dnr
2020/2130/10.4).
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1 Bakgrund
Sommaren 2018 var varm och solig i hela landet. I större delen av Götaland och Svealand
var det den varmaste sommaren som uppmätts. Det medförde också många dagar med
hög brandrisk och många skogsbränder.
Blixtnedslag är sedan tidigare kända för att starta skogsbränder. Enligt statistik från
räddningstjänsternas insatser 2018, som samlas in av MSB, var det 931 skogsbränder av
totalt 7946 som orsakades av blixtnedslag (MSB, 2019). Enbart under juli månad var det
540 skogsbränder som startade på grund av blixtnedslag. Det stora datamaterialet gör det
därmed möjligt att undersöka om det går att dra några slutsatser av vilka
blixturladdningar som startar skogsbränder.
När det är torrt i skogen och en blixturladdning slår ned är det inte säkert att
skogsbranden startar i direkt samband med nedslaget. Om det regnat lätt och är fuktigt i
det övre marklagret så kan en blixturladdning antända och ge glödhärdar djupare ned i
torrare lager. En glödhärd kan pyra många dagar för att sedan, när det övre marklagret
torkat upp, starta en skogsbrand med öppna lågor. Därför måste även tidsaspekten tas
hänsyn till.

10

Figur 1. Skogsbränder orsakade av blixtnedslag, översta raden: april och maj
tillsammans, juni, juli. Nedersta raden: augusti samt för september och oktober
tillsammans. (samtliga kartor, källa Bakgrundskarta: Lantmäteriet och källa
skogsbränder: MSB).
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I Figur 2 presenteras fördelningen av skogsbränder över landet under juli månad. Ur den
framgår det att flest antal bränder, 81 stycken, startade den 14 juli, följt av 72 den 13 juli.
Hur dessa fördelades geografiskt över landet visas till vänster i Figur 3.

Figur 2. Antal skogsbränder för hela landet dygn för dygn under juli månad 2018.

Figur 3. Till vänster, skogsbränder (källa: MSB) den 13 juli (röda) samt den 14 juli
(svarta). Till höger, samtliga blixturladdningar den 13 och 14 juli.
(Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet).
Flera skogsbränder som blev bland de största 2018 orsakade av blixtnedslag uppstod den
14 juli till exempel Ljusdals-bränderna, Enskogen (4326 ha), Ängra (3797 ha) och
Nötberget (872 ha) (Granström, 2020).
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2 Syfte
Syftet och målet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att dra några
slutsatser om vilka blixturladdningar, utifrån polaritet och strömstyrka, som startar
skogsbränder.
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3 Blixtar och blixturladdningar
Det som kallas ”blixt” består i själva verket av en eller flera blixturladdningar, men då de
sker inom loppet av mindre än 1 sekund hinner inte det mänskliga ögat uppfatta dem som
enskilda händelser utan samlar ihop dem som fenomenet ”blixt”.
Blixtlokaliseringssystemet sensorer kan däremot registrera de enskilda
blixturladdningarna (Isaksson och Wern, 2010).
Blixturladdningar förekommer både mellan moln och mark samt från moln till moln. Det
är blixturladdningarna mellan moln och mark som kan starta skogsbränder.
De negativa blixtarna är vanligast och utgår från molnets nedre, negativa del. Vid ett
nedslag förs då negativ laddning från molnet ner till marken. Positiva nedslag utgår oftast
från molnets översida. Positiva blixtar är starkare än de negativa, då avståndet mellan
moln och mark kräver större spänningsskillnad för att ge en urladdning (SMHI, 2020).

3.1. Osäkerheterna i nuvarande blixtlokaliseringssystem
Exempel på osäkerheter i nuvarande blixtlokaliseringssystem (Isaksson och Wern, 2010):
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•

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.

•

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.

•

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.

4 Metodik
MSB samlar in data för samtliga insatser av kommunala räddningstjänster i landet och
lagrar den i en nationell insatsdatabas, IDA (MSB, 2019). För varje larm som en
räddningstjänst åkt på framgår typ av händelse, orsak, beskrivning, tidpunkt, position
mm. En utsökning ur databasen har gjorts av MSB för skogsbränder orsakade av
blixtnedslag under 2018. Ur den framgår att den första skogsbranden inträffade den 22
april och den sista 21 oktober, totalt 931 skogsbränder, som orsakades av blixtnedslag.
Datamängden innehåller: år, datum, tid SOS-alarm, kommun, x, y, brandobjekt (t ex
produktiv skogsmark/hygge)
”Tid SOS-alarm” saknas i vissa fall och talar om när SOS fått första larmet om
skogsbranden och inte när skogsbranden startade. Därför har ”tid SOS-alarm” inte
använts i studien, istället har endast ”datum” använts.
Säkerheten i skogsbrandens position varierar och även om det verkligen var ett
blixtnedslag som orsakat skogsbranden.
Blixtdata har hämtats från den 15 april - 21 oktober för Götaland, Svealand, Södra
Norrland och Norra Norrland.
Datamängden innehåller:
datum, tid, markurladdning/mellan moln, polaritet/styrka samt olika slags
kvalitetsstämplar.
Endast blixturladdningar till mark har ingått och ingen av kvalitetsstämplarna har
använts. Blixturladdningar över sjö och hav har också exkluderats.
I tabellen nedan visas förhållandet mellan totalt antal urladdningar och endast
urladdningar till mark för samtliga landsdelar.
Tabell 1. Antal blixturladdning per landsdel som har ingått i studien.
Landsdel

Antal blixturladdningar till mark
15/4- 21/10 2018

Totalt antal
blixturladdningar 15/421/10 2018

Götaland

38452

75081

Svealand

51696

89945

Södra Norrland

33810

62292

Norra Norrland

47915

84831

Som tidigare nämnts så är medianen av positioneringsfelet mindre än 500 m av
blixtlokaliseringssystemet vid normal drift, men beroende på tex blixturladdningens
position i förhållande till sensorerna kan avvikelsen vara betydligt större (Isaksson och
Wern, 2010).
Därför har ett avstånd på ±500 m till ±1200 m testas både i x- och y- riktning för att
analysera en skogsbrand och söka ut vilka blixturladdningar de senaste 7 dygnen som
finns inom aktuellt område. För vissa skogsbränder finns det bara en blixturladdning som
matchar, dessa har analyserats separat, och för andra finns en mängd blixturladdningar
som matchar. Även avstånd större än ±1200 m har testat men det ledde inte till att flera
skogsbränder kunde matchas.
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Målet är att fånga så många bränder som möjligt där man med säkerhet vet vilken
blixturladdning som har orsakat skogsbranden.
Det som har analyserats är:
1)

de skogsbränder som enbart matchar med en blixturladdning för ±500 m, ±600 m,
±700 m, ±800 m, ±900 m, ±1000 m ±1100 m och ±1200 m.

2)

de skogsbränder som matchar med en eller flera blixturladdningar för ±500 m,
±600 m, ±700 m, ±800 m, ±900 m, ±1000 m, ±1100 m och ±1200 m. För dessa har
den närmst belägna blixturladdningen i förhållande till skogsbranden använts för
respektive avstånd. Dock vet man inte då vilken blixturladdning som startade den
aktuella skogsbranden.
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5 Resultat
I tabell 2 presenteras antal skogsbränder som kan matchas med endast en blixturladdning
för de olika avstånden och inom parentes antalet skogsbränder som kan matchas med en
eller flera blixturladdningar. Av totalt antal skogsbränder, kolumn 2 i Tabell 2, är det
mellan 30-40 % av alla skogsbränder som matchar en blixturladdning och 70-80 % av
skogsbränderna som matchar med en eller flera blixturladdningar. Orsaken till att inte alla
skogsbränder kan matchas beror troligtvis på en kombination av osäkerheterna som finns
både i rapporteringen av skogsbränderna och i blixtlokaliseringssystemet.
Tabell 2. Resultat för att matcha skogsbränder med blixturladdningar för respektive
landsdel och för de olika avstånden.
Avstånd/ Antal ±500 m ±600 m ±700 m ±800 m ±900 m ±1000 m ±1110m ±1200 m
Landsdel skogsbränder
Götaland 416

126
(178)

141
(207)

144
(227)

145
(245)

149
(260)

144
(271)

143
(284)

132
(292)

Svealand 303

119
(166)

132
(190)

124
(200)

118
(211)

118
(218)

109
(224)

106
(227)

104
(232)

Södra
143
Norrland

47
(60)

56
(73)

62
(82)

64
(86)

62
(91)

63
(97)

57
(99)

55
(102)

Norra
68
Norrland

23
(26)

20
(26)

23
(31)

25
(35)

22
(36)

20
(36)

19
(38)

18
(39)

I Tabell 2 framgår det att flest skogsbränder som matchas med endast en blixturladdning
är störst med ±900 m för Götaland, ±600 m för Svealand och ±800 m för Södra Norrland
samt Norra Norrland (blåa rutor i Tabell 2). Samt att flest antal skogsbränder som kan
matchas med en eller flera blixturladdningar är för samtliga landsdelar störst för ±1200 m
(orange rutor i Tabell 2).
De två olika analyserna 1) och 2) finns framtagna för samtliga avstånd men här
presenteras bara de som gav bäst resultat, dvs de blåa och orange rutorna i Tabell 2.
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5.1. Resultat för de skogsbränder som enbart matchar med en
blixturladdning, analys 1

Figur 4. Frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar och styrka utifrån de som
fick flest antal skogsbränder som matchade med en blixturladdning. På y-axeln
visas antalet och på x-axeln strömstyrkan och polariteten för respektive
landsdel, observera olika y-axlar.
Ur Figur 4 syns tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat bränder är
negativa.
•

För Götaland är 114 av 149 blixturladdningar negativa (77 %).

•

För Svealand är 120 av 132 blixturladdningar negativa (91 %).

•

För Södra Norrland är det 61 av 64 blixturladdningar negativa (95 %).

•

För Norra Norrland är det 23 av 25 blixturladdningar negativa (92 %).

I Figur 5 visas antal dygn mellan skogsbrand och blixturladdning för respektive landsdel.
Där framgår att majoriteten av blixturladdningarna som startade skogsbränderna skedde
samma dag. Men även förhållandevis många skogsbränder som startade efter 1 eller 2
dygn men därefter avtar antalet markant.
En skogsbrand i Götaland och en i Södra Norrland startade 6 dygn efter
blixturladdningen. En skogsbrand i Götaland och en i Norra Norrland startade 7 dygn
efter blixturladdningen.
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5.2. Resultat för de skogsbränder som matchar med en eller flera
blixturladdningar, analys 2

Flest antal skogsbränder som matchar med med en eller flera blixturladdningar, för
samtliga landsdelar var störst för ±1200 m, då har den närmst belägna blixturladdningen i
förhållande till skogsbranden använts.
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Figur 6. Samtliga figurer visar frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar och
styrka utifrån de som fick flest antal skogsbränder som matchade med en eller
flera blixturladdningar. På y-axeln visas antalet och på x-axeln strömstyrkan
och polariteten för respektive landsdel, observera olika y-axlar.
I Figur 6 ser man även här tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat
skogsbränder är negativa trots att man inte med säkerhet vet att det är den närmsta
blixturladdningen under de senaste 7 dygnen som orsakade skogsbranden.
•

För Götaland är 244 av 292 blixturladdningar negativa (84 %).

•

För Svealand är 213 av 232 blixturladdningar negativa (92 %).

•

För Södra Norrland är det 98 av 102 blixturladdningar negativa (96 %).

•

För Norra Norrland är det 36 av 39 blixturladdningar negativa (92 %).

I Bilaga 1 finns motsvarande analys för åren 2014-2017.
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5.3. Kartor för samtliga skogsbränder per landsdel för hela den
studerande perioden

Här presenteras de två olika varianterna, analys 1, skogsbränder som enbart matchar med
en blixturladdning och analys 2, skogsbränder som matchar med en eller flera
blixturladdning i samma kartor.

Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 7. Resultat för Götaland. Svarta punkter är samtliga skogsbränder, gröna
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±1200 m, där flest matchades med
en eller flera blixturladdningar (överlappar de svarta punkterna). De orange
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±900 m, där flest matchades med
enbart en blixturladdning (överlappar både svarta och gröna punkter).
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Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 8. Resultat för Svealand. Svarta punkter är samtliga skogsbränder, gröna
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±1200 m, där flest matchades med
en eller flera blixturladdningar (överlappar de svarta punkterna). De orange
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±600 m, där flest matchades med
enbart en blixturladdning (överlappar både svarta och gröna punkterna).

Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 9. Resultat för Södra Norrland. Svarta punkter är samtliga skogsbränder, gröna
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±1200 m, där flest matchades med
en eller flera blixturladdningar (överlappar de svarta punkterna). De orange
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±800 m, där flest matchades med
enbart en blixturladdning (överlappar både svarta och gröna punkterna).
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Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 10. Resultat för Norra Norrland. Svarta punkter är samtliga skogsbränder, gröna
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±1200 m, där flest matchades med
en eller flera blixturladdningar (överlappar de svarta punkterna). De orange
punkterna är de skogsbränder för avståndet, ±800 m, där flest matchades med
enbart en blixturladdning (överlappar både svarta och gröna punkterna).
I Figur 11 ges ett exempel på en skogsbrand som inte kan matchas med någon
blixturladdning. Skogsbranden startade den 13 juli 3 mil söder om Sveg (svart punkt), de
närmsta blixturladdningarna (röda kors) öster om branden är från 10 juni respektive 21
juli, blixturladdningarna väster om skogsbranden är också från den 21 juli samt de söder
om skogsbranden från den 1 juni.

Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 11. Skogsbrand (svart punkt) som startade den 13 juli 3 mil söder om Sveg där
ingen blixturladdning (röda kors) kunde matchas. Blixturladdningarna är från
perioden 15 april- 21 oktober.
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I Figur 12 ges ytterligare ett exempel på en skogsbrand som inte kan matchas med någon
blixturladdning. Skogsbranden startade den 4 juni (svart punkt) 1.5 mil väster om
Köping. De närmsta blixturladdningarna (röda kors) både söder, nordost och nordväst om
skogsbranden inträffade den 23 och 27 juli.

Bakgrundskarta källa: Lantmäteriet
Skogsbränder källa: MSB

Figur 12. Skogsbranden (svart punkt) startade den 4 juni 1.5 mil väster om Köping där
ingen blixturladdning (röda kors) kunde matchas. Blixturladdningarna är från
15 april- 21 oktober.
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6 Slutsats
Resultatet visar att av alla skogsbränder orsakade av blixtnedslag så är det bara mellan
30-40 % av skogsbränderna som matchas med en blixturladdning samt 70-80 % som kan
matchas med en eller flera blixturladdningar för 2018. Orsaken till att inte alla
skogsbränder kan matchas beror troligtvis på en kombination av osäkerheter i
rapporteringen av skogsbränderna och i blixtlokaliseringssystemet. Osäkerheterna i
rapporteringen av skogsbränderna består både i positionering samt om orsaken verkligen
var blixtnedslag. I blixtlokaliseringssystemet består osäkerheterna både i positionering
och registring av urladdningar.
Av de matchade blixturladdningar som startar skogsbränder är omkring 80 % i Götaland
och över 90 % i Svealand, Södra Norrland och Norra Norrland negativa, oavsett om en
eller flera blixturladdningar matchas. Men då majoriteten av alla blixturladdningar också
är negativa närmare bestämt 85 % under den studerade perioden. Det går därmed inte att
dra någon slutsats från den här studien om vilka blixturladdningar, utifrån polaritet och
styrka, som startar skogsbränder.
De flesta skogsbränder startar samma dag som blixturladdningen sker men flera
skogsbränder startar också efter ett par dagar, enstaka skogsbränder startar efter 6-7 dygn
efter blixturladdningen.
För 2014 var det 447 skogsbränder med korrekta koordinater som startade på grund av
blixtnedslag, för 2015 var det 24 stycken, för 2016 167 stycken och för 2017 38 stycken
enligt MSB:s insatsdatabas. För dessa år var det lägre andel av skogsbränderna som
matchades för både en samt en eller flera blixtladdningar, men även för dessa
blixturladdning så var resultat det samma som för 2018.
Det som däremot skulle kunna ge ett mer tydligt svar på vilka blixturladdningar som
startar skogsbränder är att studera hur lång tid blixturladdningen varar, en sådan studie
kommer förhoppningsvis göras en dag.

25

7 Referenser
Granström, A., 2020: Brandsommaren 2018: Vad hände och varför? MSB1496.
Isaksson, L. och Wern, L., 2010: Åska i Sverige 2002-2009, SMHI Meteorologi nr 141.
MSB, 2019: MSB:s statistik- och analysverktyg IDA, https://ida.msb.se
SMHI, 2020: SMHIs kunskapsbank meteorologi- blixtar,
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/blixtar-1.662

26

Bilaga 1
Även för 2014-2017 har MSB gjort en utsökning från deras nationell insatsdatabas, IDA
(MSB, 2019) för skogsbränder orsakade av blixtnedslag.

1 Analys av 2014 års skogsbränder orsakade av blixtnedslag
Under 2014 uppgraderas SMHIs blixtlokaliseringssystem så därför kan osäkerheten vara
större under vissa perioder under 2014.
Första skogsbranden orsakad av blixtnedslag för 2014 inträffade 22 maj och den sista 12
oktober, totalt 447 stycken skogsbränder med korrekta koordinater.
Tabell 1. Antal blixturladdningar till mark mellan 22 maj - 12 oktober 2014 per landsdel.
Blixturladdningar över hav och sjö är bortsorterat.
Landsdel

blixturladdningar 2014

Götaland

102048

Svealand

67667

Södra Norrland

57365

Norra Norrland

69703

1.1

Resultat 2014

I tabellen nedan visas antal skogsbränder som kan matchas med endast en blixturladdning
för de olika avstånden. Inom parentes visas antalet där en skogsbrand kan matchas med
en eller flera blixturladdningar, då har den närmst belägna blixturladdningen i förhållande
till skogsbranden använts.
Tabell 2. Resultat för att matcha skogsbränder med blixturladdningar för respektive
landsdel och för de olika avstånden.
Avstånd/ Antal ±500 m ±600 m ±700 m ±800 m ±900 m ±1000 m ±1110m ±1200 m
Landsdel skogsbränder

Götaland 147

38 (58)

46 (73)

47 (80)

44 (84)

38 (85)

35 (86)

32 (89)

33 (94)

Svealand 166

34 (45)

36 (53)

39 (61)

41 (71)

44 (81)

42 (86)

38 (89)

36 (94)

Södra
68
Norrland

14 (23)

13 (25)

14 (27)

15 (29)

16 (31)

17 (34)

12 (34)

13 (36)

Norra
66
Norrland

11 (13)

17 (19)

16 (21)

13 (22)

14 (23)

13 (25)

14 (28)

12 (29)

Då framgår det att flest skogsbränder som matchas med endast en blixturladdning är
störst med ±700 m för Götaland, ±900 m för Svealand, ±1000 m för Södra Norrland och
för Norra Norrland ±600 m (blå rutor i Tabell 2).
Samt att flest antal skogsbränder som kan matchas med en eller flera blixturladdningar är
för Götaland och Svealand störst för ±1200 m (orange rutor i Tabell 2).
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1.1.1

Resultat för de skogsbränder som enbart matchar med en blixturladdning,
analys 1

Figur 1. Samtliga figurer visar frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar och
styrka utifrån de som fick flest antal skogsbränder som matchade med en
blixturladdning. På y-axeln visas antalet och på x-axeln strömstyrkan och
polariteten för respektive landsdel, observera olika y-axlar.
Man ser tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat bränder är negativa.
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•

För Götaland är 42 av 47 blixturladdningar negativa (89 %).

•

För Svealand är 35 av 44 blixturladdningar negativa (80 %).

•

För Södra Norrland är 14 av 17 blixturladdningar negativa (82 %).

•

För Norra Norrland är 14 av 17 blixturladdningar negativa (82 %).

1.1.2

Resultat för de skogsbränder som matchar med en eller flera
blixturladdning, analys 2

Figur 2. Samtliga figurer visar frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar och
styrka utifrån de som fick flest antal skogsbränder som matchade med en eller flera
blixturladdningar. På y-axeln visas antalet och på x-axeln strömstyrkan och
polariteten för respektive landsdel, observera olika y-axlar.
Man ser även här tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat skogsbränder
är negativa trots att man inte med säkerhet vet att det är den närmsta blixturladdningen
under de senaste 7 dygnen som orsakade skogsbranden.
•

För Götaland är 88 av 94 blixturladdningar negativa (94 %).

•

För Svealand är 78 av 94 blixturladdningar negativa (83 %).

•

För Södra Norrland är 30 av 36 blixturladdningar negativa (83 %).

•

För Norra Norrland är 25 av 29 blixturladdningar negativa (86 %).

29

2

Analys av 2015 års skogsbränder orsakade av blixtnedslag

Första skogsbranden orsakad av blixtnedslag under 2015 inträffade 11 april och den sista
11 september, totalt 24 stycken skogsbränder med korrekta koordinater.
Tabell 3. Antal blixturladdningar till mark mellan 11 april - 11 september 2015 per
landsdel. Blixturladdningar över hav och sjö är bortsorterat.
Landsdel

blixturladdningar 2015

Götaland

11431

Svealand

10739

Södra Norrland

4493

Norra Norrland

4293

2.1

Resultat 2015

I tabellen nedan visas antal skogsbränder som kan matchas med endast en blixturladdning
för de olika avstånden. Inom parentes visas antalet där en skogsbrand kan matchas med
en eller flera blixturladdningar, då har den närmst belägna blixturladdningen i förhållande
till skogsbranden använts.
Tabell 4. Resultat för att matcha skogsbränder med blixturladdningar för respektive
landsdel och för de olika avstånden.
Avstånd/ Antal ±500 m ±600 m ±700 m ±800 m ±900 m ±1000 m ±1110m ±1200 m
Landsdel skogsbränder

Götaland 18

3 (3)

4 (4)

4 (4)

3 (4)

6 (7)

5 (7)

5 (8)

5 (8)

Svealand 5

2 (2)

2 (2)

1 (2)

2 (3)

2 (3)

4 (4)

3 (4)

3 (4)

Södra
0
Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Norra
1
Norrland

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Då framgår det att flest skogsbränder som matchas med endast en blixturladdning är
störst med ±900 m för Götaland, ±1000 m för Svealand (blåa rutor i Tabell 4).
Samt att flest antal skogsbränder som kan matchas med en eller flera blixturladdningar är
för Götaland och Svealand störst för ±1200 m (orange rutor i Tabell 4).
För Södra Norrland förekom det inga skogsbränder alls och i Norra Norrland endast en
skogsbrand orsakad av blixtnedslag men den skogsbranden matchar inte med någon
blixturladdning.
Eftersom det är så få skogsbränder för 2015, 24 stycken och att endast 10 av dem matchar
med en blixturladdning och 12 av dem matchar med en eller flera blixturladdning så
presenteras inga diagram utan endast i text.
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Resultat för de skogsbränder som enbart matchar med en blixturladdning, analys 1
•

För Götaland är 4 av 6 blixturladdningar negativa (67 %).

•

För Svealand är 3 av 4 blixturladdningar negativa (75 %).

Resultat för de skogsbränder som matchar med med en eller flera blixturladdningar,
analys 2
•

För Götaland är 6 av 8 blixturladdningar negativa (75 %).

•

För Svealand är 4 av 4 blixturladdningar negativa (100 %)
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3

Analys av 2016 års skogsbränder orsakade av blixtnedslag

Första skogsbranden orsakad av blixtnedslag under 2016 inträffade 19 april och den sista
23 september, totalt 167 stycken skogsbränder med korrekta koordinater.
Tabell 5. Antal blixturladdningar till mark mellan 19 april - 23 september 2016 per
landsdel. Blixturladdningar över hav och sjö är bortsorterat.
Landsdel

blixturladdningar 2016

Götaland

21418

Svealand

24515

Södra Norrland

25496

Norra Norrland

37886

3.1

Resultat 2016

I tabellen nedan visas antal skogsbränder som kan matchas med endast en blixturladdning
för de olika avstånden. Inom parentes visas antalet där en skogsbrand kan matchas med
en eller flera blixturladdningar, då har den närmst belägna blixturladdningen i förhållande
till skogsbranden använts.
Tabell 6. Resultat för att matcha skogsbränder med blixturladdningar för respektive
landsdel och för de olika avstånden.
Avstånd/ Antal ±500 m ±600 m ±700 m ±800 m ±900 m ±1000 m ±1110m ±1200 m
Landsdel skogsbränder

Götaland 73

19 (20)

22 (23)

21 (29)

30 (39)

26 (39)

23 (43)

22 (44)

18 (45)

Svealand 54

19 (27)

20 (28)

21 (30)

20 (30)

20 (30)

19 (31)

18 (31)

16 (32)

Södra
31
Norrland

9 (10)

8 (10)

8 (10)

7 (10)

7 (10)

7 (10)

7 (10)

7 (10)

Norra
9
Norrland

2 (3)

1 (3)

2 (4)

3 (5)

3 (5)

3 (5)

4 (6)

4 (6)

Då framgår det att flest skogsbränder som matchas med endast en blixturladdning är
störst med ±800 m för Götaland, ±700 m för Svealand, ±500 m för Södra Norrland och
±1100 m för Norra Norrland (blåa rutor i Tabell 6).
Samt att flest antal skogsbränder som kan matchas med en eller flera blixturladdningar är
för samtliga landsdelar störst för ±1200 m (orange rutor i Tabell 6).
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3.1.1

Resultat för de skogsbränder som enbart matchar med en blixturladdning,
analys 1

Figur 3. Samtliga figurer visar frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar och
styrka utifrån de som fick flest antal skogsbränder som matchade med en eller flera
blixturladdning. På y-axeln visas antalet och på x-axeln strömstyrkan och
polariteten för respektive landsdel, observera olika y-axlar.

Man ser tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat bränder är negativa.
•

För Götaland är 28 av 30 blixturladdningar negativa (93 %).

•

För Svealand är 21 av 21 blixturladdningar negativa (100 %).

•

För Södra Norrland är 8 av 9 blixturladdningar negativa (89 %).

•

För Norra Norrland är 4 av 4 blixturladdningar negativa (100 %).
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3.1.2

Resultat för de skogsbränder som matchar med en eller flera
blixturladdningar, analys 2

Figur 4. Samtliga figurer visar frekvensfördelningen över antalet blixturladdningar
och styrka utifrån de som fick flest antal skogsbränder som matchade med en eller
flera blixturladdningar. På y-axeln visas antalet och på x-axeln strömstyrkan och
polariteten för respektive landsdel, observera olika y-axlar.
Man ser även här tydligt att majoriteten av de blixturladdningar som startat skogsbränder
är negativa trots att man inte med säkerhet vet att det är den närmsta blixturladdningen
under de senaste 7 dygnen som orsakade skogsbranden.
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•

För Götaland är 39 av 45 blixturladdningar negativa (87 %).

•

För Svealand är 32 av 32 blixturladdningar negativa (100 %).

•

För Södra Norrland är 9 av 10 blixturladdningar negativa (90 %).

•

För Norra Norrland är 6 av 6 blixturladdningar negativa (100 %).

4

Analys av 2017 års skogsbränder orsakade av blixtnedslag

Första skogsbranden orsakad av blixtnedslag under 2017 inträffade 28 maj och den sista 2
september, totalt 38 stycken skogsbränder med korrekta koordinater.
Tabell 7. Antal blixturladdningar till mark mellan 28 maj - 2 september 2017 per
landsdel. Blixturladdningar över hav och sjö är bortsorterat.
Landsdel

blixturladdningar 2017

Götaland

8388

Svealand

6655

Södra Norrland

5410

Norra Norrland

8538

4.1

Resultat 2017

I tabellen nedan visas antal skogsbränder som kan matchas med endast en blixturladdning
för de olika avstånden. Inom parentes visas antalet där en skogsbrand kan matchas med
en eller flera blixturladdningar, då har den närmst belägna blixturladdningen i förhållande
till skogsbranden använts.
Tabell 8. Resultat för att matcha skogsbränder med blixturladdningar för respektive
landsdel och för de olika avstånden.
Avstånd/ Antal ±500 m ±600 m ±700 m ±800 m ±900 m ±1000 m ±1110m ±1200 m
Landsdel skogsbränder

Götaland 12

1 (2)

1 (2)

1 (2)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Svealand 16

6 (7)

7 (8)

8 (9)

8 (9)

6 (9)

6 (10)

6 (10)

7 (11)

Södra
7
Norrland

2 (2)

4 (4)

5 (5)

5 (5)

5 (5)

5 (5)

5 (5)

5 (5)

Norra
3
Norrland

0 (0)

0 (0)

1 (1)

0 (1)

0 (1)

1 (2)

1 (2)

0 (2)

Då framgår det att flest skogsbränder som matchas med endast en blixturladdning är
störst med ±800 m för Götaland, ±700 m för Svealand och för Södra Norrland samt
±1000 m för Norra Norrland (blåa rutor i Tabell 8).
Samt att flest antal skogsbränder som kan matchas med en eller flera blixturladdningar är
för samtliga landsdelar störst för ±1200 m (orange rutor i Tabell 8).
Eftersom det är så få skogsbränder för 2017, 38 stycken och att endast 16 av dem som
matchar med en blixturladdning samt 21 som matchar med en eller flera blixturladdning
så presenteras inga diagram utan endast i text.
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Resultat för de skogsbränder som enbart matchar med en blixturladdning, analys 1
•

För Götaland är 1 av 2 blixturladdningar negativa (50 %).

•

För Svealand är 5 av 8 blixturladdningar negativa (63 %).

•

För Södra Norrland är 3 av 5 blixturladdningar negativa (60 %).

•

För Norra Norrland är 1 av 1 blixturladdningar negativa (100 %).

Resultat för de skogsbränder som matchar med en eller flera blixturladdningar,
analys 2
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•

För Götaland är 2 av 3 blixturladdningar negativa (67 %).

•

För Svealand är 8 av 11 blixturladdningar negativa (73 %).

•

För Södra Norrland är 3 av 5 blixturladdningar negativa (60 %).

•

För Norra Norrland är 2 av 2 blixturladdningar negativa (100 %).

SMHI Publikationer

SMHI publicerar sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationella läsare
och skrivs oftast på Engelska. I de övriga serierna används oftast Svenska men även Engelska.
Seriernas namn
RMK (Report Meteorology and Climatology)
RH (Report Hydrology)
RO (Report Oceanography)
METEOROLOGI
HYDROLOGI
OCEANOGRAFI
KLIMATOLOGI

Publiseras sedan
1974
1990
1986
1985
1985
1985
2009

I serien METEOROLOGI har tidigare utgivits:

1985
1.

Hagmarker, A. (1985)
Satellitmeteorologi

2.

Fredriksson, U., Persson, Ch., Laurin,
S. (1985) U
Helsingborgsluft

3.

Persson, Ch, Wern, L. (1985) U
Spridnings- och
depositionsberäkningar för
avfallsförbränningsanläggningar i
Sofielund och Högdalen

11. Laurin, S., Bringfelt, B. (1985) U
Spridningsmodell för kväveoxider i
gatumiljö
12. Persson, Ch., Wern, L. (1985) U
Spridnings- och depositionsberäkningar
för avfallsförbränningsanläggning i
Sofielund
13. Persson, Ch., Wern, L. (1985) U
Spridnings- och depositionsberäkningar
för avfallsförbränningsanläggning i
Högdalen

4.

Kindell, S. (1985) U
Spridningsberäkningar för SUPRAs
anläggningar i Köping

5.

Andersson, C., Kvick, T. (1985) U
Vindmätningar på tre platser på
Gotland.
Utvärdering nr 1

6.

Kindell, S. (1985) U
Spridningsberäkningar för Ericsson,
Ingelstafabriken

16. Kindell, S. Wern, L. (1985) U
Luftvårdsstudie avseende
industrikombinatet i Nynäshamn
(koncentrations- och luktberäkningar)

7.

Fredriksson, U. (1985)U
Spridningsberäkningar för olika
plymlyft vid avfallsvärmeverket
Sävenäs

17. Laurin, S., Persson, Ch. (1985) U
Beräknad formaldehydspridning och
deposition från SWEDSPANs
spånskivefabrik

8.

Fredriksson, U., Persson, Ch. (1985)
U
NOx- och NO2-beräkningar vid
Vasaterminalen i Stockholm

18. Persson, Ch., Wern, L. (1985) U
Luftvårdsstudie avseende industrikombinatet i Nynäshamn – depositionsberäkningar av koldamm

9.

Wern, L. (1985) U
Spridningsberäkningar för ASEA
transformers i Ludvika

19. Fredriksson, U. (1985) U
Luktberäkningar för Bofors Plast i
Ljungby, II

10. Axelsson, G., Eklind, R. (1985)
Ovädret på Östersjön 23 juli 1985

14. Vedin, H., Andersson, C. (1985) U
Extrema köldperioder i Stockholm
15. Krieg, R., Omstedt, G. (1985) U
Spridningsberäkningar för Volvos
planerade bilfabrik i Uddevalla

20. Wern, L., Omstedt, G. (1985) U
Spridningsberäkningar för Volvos
planerade bilfabrik i Uddevalla energi-centralen
21. Krieg, R., Omstedt, G. (1985) U
Spridningsberäkningar för Volvos
planerade bilfabrik i Uddevalla kompletterande beräkningar för
fabrikerna
22. Karlsson, K.-G. (1985)
Information från Meteosat forskningsrön och operationell
tillämpning
23. Fredriksson, U. (1985) U
Spridningsberäkningar för AB
Åkerlund & Rausings fabrik i Lund
24. Tage Andersson, Ola Persson och
Bengt Lindström (1985)
Radarmeteorologi
25. Ahlström, B., Salomonsson, G.
(1985)
Resultat av 5-dygnsprognos till
ledning för isbrytarverksamhet
vintern 1984-85
26. Wern, L. (1985) U
Avesta stadsmodell
27. Hultberg, H. (1985)
Statistisk prognos av yttemperatur
1986
1.

Krieg, R., Johansson, L., Andersson,
C. (1986) U
Vindmätningar i höga master,
kvartals-rapport 3/1985

2.

Olsson, L.-E., Kindell, S. (1986) U
Air pollution impact assessment for
the SABAH timber, pulp and paper
complex

3.

Ivarsson, K.-I. (1986)
Resultat av byggväderprognoser säsongen 1984/85

4.

Persson, Ch., Robertson, L. (1986) U
Spridnings- och
depositionsberäkningar för en
sopförbränningsanläggning i Skövde

5.

Laurin, S. (1986) U
Bilavgaser vid intagsplan –
Eskilstuna

6.

Robertson, L. (1986) U
Koncentrations- och depositionsberäkningar för en sopförbränningsanläggning vid Ryaverken i Borås

7.

Laurin, S. (1986) U
Luften i Avesta - föroreningsbidrag från
trafiken

8.

Robertson, L., Ring, S. (1986)
Spridningsberäkningar för bromcyan

9.

Wern, L. (1986) U
Extrema byvindar i Orrefors

10. Robertson, L. (1986) U
Koncentrations- och depositionsberäkningar för Halmstads avfallsförbränningsanläggning vid Kristinehed
11. Törnevik, H., Ugnell (1986) U
Belastningsprognoser
12. Joelsson, R. (1986)
Något om användningen av numeriska
prognoser på SMHI (i princip rapporten till
ECMWF)
13. Krieg, R., Andersson, C. (1986) U
Vindmätningar i höga master, kvartalsrapport 4/1985
14. Dahlgren, L. (1986) U
Solmätning vid SMHI
15. Wern, L. (1986) U
Spridningsberäkningar för ett kraftvärmeverk i Sundbyberg
16. Kindell, S. (1986) U
Spridningsberäkningar för Uddevallas
fjärrvärmecentral i Hovhult
17. Häggkvist, K., Persson, Ch., Robertson, L
(1986) U
Spridningsberäkningar rörande gasutsläpp
från ett antal källor inom SSAB Luleåverken
18. Krieg, R., Wern, L. (1986) U
En klimatstudie för Arlanda stad
19. Vedin, H. (1986)
Extrem arealnederbörd i Sverige
20. Wern, L. (1986) U
Spridningsberäkningar för lösningsmedel i
Tibro

21. Krieg, R., Andersson, C. (1986) U
Vindmätningar i höga master kvartals-rapport 1/1986
22. Kvick, T. (1986) U
Beräkning av vindenergitillgången på
några platser i Halland och Bohuslän
23. Krieg, R., Andersson, C. (1986) U
Vindmätningar i höga master kvartals-rapport 2/1986
24. Persson, Ch. (SMHI), Rodhe, H. U
(MISU), De Geer, L.-E. (FOA)
(1986)
Tjernobylolyckan - En meteorologisk
analys av hur radioaktivitet spreds till
Sverige
25. Fredriksson, U. (1986) U
Spridningsberäkningar för Spendrups
bryggeri, Grängesberg
26. Krieg, R. (1986) U
Beräkningar av vindenergitillgången
på några platser i Skåne
27. Wern, L., Ring, S. (1986) U
Spridningsberäkningar, SSAB
28. Wern, L., Ring, S. (1986) U
Spridningsberäkningar för ny ugn,
SSAB II
29. Wern, L. (1986) U
Spridningsberäkningar för Volvo
Hallsbergverken
30. Fredriksson, U. (1986) U
SO2-halter från Hammarbyverket
kring ny arena vid Johanneshov
31. Persson, Ch., Robertson, L.,
Häggkvist, K. (1986) U
Spridningsberäkningar, SSAB Luleå-verken
32. Kindell, S., Ring, S. (1986) U
Spridningsberäkningar för SAABs
planerade bilfabrik i Malmö
33. Wern, L. (1986) U
Spridningsberäkningar för
svavelsyrafabrik i Falun
34. Wern, L., Ring, S. (1986) U
Spridningsberäkningar för
Västhamns-verket HKV1 i
Helsingborg
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