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Sammanfattning
Sogeti är ett IT-konsultföretag med kontor i många länder. En av deras största 
klienter i Sundsvall är SCA Skog. Vid brandrisk deltar SCA tillsammans deras 
entreprenörer i samrådsmöten för att bestämma brandförebyggande åtgärder. 
SMHI:s brandprognoser och varningar är ett par av de underlag som avgör när 
ett samrådsmöte ska inledas. Problemet är att entreprenören idag inte får en au-
tomatisk indikation för brandrisk. Syftet med projektet blev därför att undersö-
ka SMHI:s tjänster och finna en automatisk lösning samt att hitta en gräns för 
när ett samrådsmöte bör inledas baserat på brandrisken inom ett område. Den 
lösning som tagits fram illustreras genom en Proof-of-Concept modell. Arbetet 
har utförts agilt i sprintar. En datainsamling har utförts mot SMHI för en mer 
detaljerad dokumentation och mot MSB för den rådata som ligger bakom 
brandprognoser så att detta kan inkluderas i lösningen. Projektet har resulterat i 
en applikation som stödjer indikation av risk baserat på geografiska positioner 
samt automatisk indikation av risk vid en användares position. En implementa-
tionsguide togs även fram för att underlätta en möjlig vidareutveckling av lös-
ningen. Undersökningen visar att brandprognoser ger en mer precis indikation 
på fara däremot bör varningar inte helt förbises då dessa kan indikera risk vid 
andra varningar än just brandrisk. Lösningen är enbart avsedd att ge entreprenö-
ren ett extra verktyg när denne ska ta ett beslut. Ansvaret ligger fortfarande hos 
entreprenören men en implementation möjliggör att beslut kan tas med gott un-
derlag.

Nyckelord: SMHI, Varningar, MSB, HBV, FWI, Brandprognoser, C#, Xama-
rin.Android.
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Abstract
Sogeti is an IT consulting company that’s active in large parts of the world. One
of their biggest clients in Sundsvall is SCA Skog. In case of fire risk, SCA parti-
cipates in consultation meetings with contractors to determine fire prevention 
measures. SMHI’s fire forecasts and warnings are a few of the bases that deter-
mine when a consultation meeting is to begin. The problem is that the contrac-
tor today does not receive an automatic indication of fire risk. The purpose of 
the project was therefore to investigate SMHI’s services and find a solution to 
the problem and to find a limit for when a consultation meeting should be initia-
ted based on the risk within an area. The solution presented is illustrated by a 
proof-of-concept model. The work has been carried agile in sprinting. Data has 
been taken from SMHI for a more detailed documentation over warnings and 
against MSB for the raw data that is behind fire forecasts so that those can be 
included in the solution. The project has resulted in an application that supports 
indication of risk based on a list of coordinates as well as automatic indication 
to the user’s position. An implementation guide was also created to facilitate a 
possible further development of the solution. The investigation shows that fire 
forecasts give a more precise indication of danger, but warnings should not be 
overlooked, as they indicate a risk of other warnings than fire risk. The solution 
is only intended to give the contractor an additional tool when making a deci-
sion. The responsibility remains with the contractor, but the tool will hopefully 
allow the right decision to be made. 

Keywords: SMHI,  Warnings,  MSB,  HBV,  FWI,  Fire  forecasts,  C#,  Xama-
rin.Android.
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Terminologi
De förkortningar som används i rapporten kan ses nedan.

Förkortningar

API Application Programming Interface

CAP Common Alert Protocol

FWI Fire Weather Index

GPS Global Positioning System

GRIB Gridded Binary

HBV Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning – Brandrisksmodell 
namngiven efter den avdelning som tog fram den

HTTP Hypertext Transfer Protocol

JSON JavaScript Object Notation

RegEx Regular Expression

SDK Software Development Kit

XML Extensible Markup Language
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1 Introduktion
Introduktionskapitlet ger insyn till det som legat till grund för arbetet samt de 
mål som efter avslutat projekt ska vara uppfyllda.

1.1 Bakgrund
Den 31 juli 2014, en skogsbrand[1][2] startar i Västmanlands län. Branden i frå-
ga spred sig över ett område på 14 000 hektar, kostnaden är uppskattad till en 
miljard kronor och än värre – en person miste sitt liv. Orsaken – en gnista från 
en skogsmaskin i området.

SCA Skog är ett företag som både förvaltar skogar och försörjer deras industrier
i norra Sverige med virke från egen skog samt genom virkesköp från privata 
skogsägare. Vid arbete i skog och mark med skogsmaskiner föreligger en risk 
att gnistor uppstår och detta i kombination med torka ger en risk för brand. SCA
och de entreprenörer anställts deltar aktivt i så kallade samrådsmöten där de 
kommer överens om de förebyggande åtgärder som krävs då risk för skogsbrän-
der är hög. Maskinförarens erfarenhet och uppfattning om situationen i terräng-
en är ett av de underlag som används för att besluta när det är nödvändigt att 
kalla till ett samrådsmöte. Prognoser från SMHI är ytterligare ett underlag som 
spelar in.

Arbetet i projektet har utförts hos Sogeti i Sundsvall som är et IT-konsult före-
tag som är aktiva i många länder. I Sundsvall är en av deras klienter SCA Skog.

1.1.1 Arbete i skog

Arbetet kan delas in i två delar: de som arbetar på plats i skogen med exempel-
vis  avverkning och  markberedning och de som arbetar med till exempel upp-
hämtning av avlägg och därigenom åker runt till olika platser för att utföra sitt
jobb. I figur 1 syns exempel på dels ett avlägg (vänster) samt avverkning (hö-
ger).

1

Figur 1: Avlägg och avverkning
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1.2 Problem
Entreprenören får idag ingen automatisk indikation då ett arbete utförs inom ett
område med förhöjd brandrisk.

1.3 Övergripande syfte
Projektets  övergripande syfte är att undersöka möjligheterna med att använda 
SMHI:s tjänster – brandprognoser och API för varningnar inom skogsnäringens 
brandförebyggande arbete i Sverige. En lösning på problemet ska illustreras ge-
nom en Proof-of-Concept modell.

1.4 Avgränsningar
Tiden för projektet är begränsad och därför måste en avgränsning göras. De un-
dersökningar som utförs kommer att  inrikta sig mot att  vara användbara för
skogsnäringen i Sverige. Därför kommer fokus ligga på SMHI:s API för var-
ningar samt de brandprognoser som ges ut på uppdrag av MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap).

Utgångspunkt blir SCA Skogs behov då detta är den största aktören[3] inom
området idag samt en klient till Sogeti. Arbetet har fokuserat på två typer av
entreprenörer.  De som sköter upphämtning av avlägg och de som arbetar på
plats i skog och mark med exempelvis markberedning eller avverkning.

1.5 Konkreta och verifierbara mål
I listan nedanför visas de konkreta och verifierbara mål som genom projektets
gång ska uppnås.
Mål:

1. Indikation av risk där en entreprenör ska befinna sig utifrån en lista med
avlägg, det vill säga platser där entreprenören ska befinna sig

2. Indikation för fara på plats riktad till de entreprenörer som arbetar ute,
det vill säga med till exempel markberedning eller avverkning

3. Gränsvärde för när ett samrådsmöte bör inledas
4. Framtagen implementationsguide för att underlätta en möjlig implemen-

tation eller vidareutveckling av lösningen
◦ Varningar

▪ Förklaring
▪ Användningsområden
▪ Föreslagen implementation

◦ Brandprognoser
▪ Förklaring
▪ Användningsområden
▪ Föreslagen implementation
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1.6 Översikt
Kapitel 2 ger läsaren den teoretiska bakgrund som behövs för att bygga en god
förståelse för kommande kapitel, 2.1 ger kunskap kring SMHI:s API och tjäns-
ter och 2.2-2.6 ger kunskap kring de termer och begrepp som förekommer i rap-
portens senare delar. Kapitel 3 går igenom den metodik genom vilket projektet
utförts där 3.1-3.5 går igenom metoder och arbetssätt och 3.5 visar de verktyg
som använts. Kapitel 4 ger en inblick i hur arbetet utförts, 4.1 ger en kort över-
blick på hur arbetet utförts, 4.2-4.5 redogör för hur Proof-of-Concept modellen
konstruerats och 4.6 redogör för hur implementationsguiden skapades. Kapitel
5 visar det som arbetet resulterat i där 5.1 ger en tillbakablick på målen, 5.2-5.3
redovisar Proof-of-Poncept modellen och 5.4 redovisar implementationsguiden.
I kapitel 6 utvärderas det resultat som uppnåtts samt etiska aspekter som bör tas
i åtanke.
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2 Teori
Teorikapitlet ger läsaren en bra förståelse för kommande kapitel.

2.1 SMHI
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) verkar i Sverige, är
en statlig myndighet och har ett uppdrag som expertorgan inom meteorologi,
hydrologi och klimatologi[4]. SMHI förser även allmänheten med varningar vid
farliga väderförhållanden, däribland brandrisk[5].

2.2 Öppna data
SMHI erbjuder öppna data via deras API:er. Idag finns totalt tio stycken att till-
gå och bland dessa tillhandahåller SMHI publika varningar genom  API War-
nings[6]. API:et ger utvecklare möjlighet att ta del av utgivna varningar genom
en simpel HTTP-förfrågan efter JSON eller XML. En utgiven varning följer ett
så kallat  CAP-format och detta står  för  Common Alert  Protocol vilket är  en
standard för utbyte av varningar och meddelanden över olika nätverk. En utgi-
ven varning betyder att en meteorolog har gjort bedömningen att det är en över
50 procent chans att varningen kommer att inträffa. Varningen uppdateras konti-
nuerligt efter att den utgetts tills dess att faran är över.[7]

2.2.1 CAP-format

Figur 2: Innehåll CAP-format

I figur 2 syns de fält som ett CAP-meddelande innehåller. Fält skrivna i fet stil
är obligatoriska medlemmar. Meddelandet kan delas upp i fyra delar där alert-
blocket innefattar allmän information som ID, datum och meddelandetyp. Info-
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blocket ger mer specifik information som tillhör varningen så som kategori, typ
och hur allvarlig varningen är.  Area-blocket ger områdesspecifik information
där varningen gäller. Vissa fält är markerade med en asterisk (*). Detta visar att
flera förekomster av fältet kan förekomma.[8]

Basstrukturen på ett CAP-meddelande kan ses nedan:

<alert>
   <info>
      <resource></resource>
      <area></area>
   </info>
</alert>

2.2.2 SMHI Varning

I figur 3 visas strukturen på en varning gällande Risk Gräsbrand där viktiga fält
är grönmarkerade och numrerade. En förklaring för varje fält kan ses nedan.
Detta är delvis baserat på den dokumentation som togs emot från SMHI. Läsa-
ren hänvisas till bilaga A för att se dokumentationen i sin helhet.

5

Figur 3: Format Varning Risk gräsbrand
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Förklaring av varningens fält:
1. Unikt id för varningen
2. Datum och tid då varningen utgavs
3. Datum och tid då varningen senast uppdaterades
4. Version av varningen, det vill säga hur många gånger som varningen bli-

vit uppdaterad
5. Typ av varning på engelska
6. Klassificering av varning på engelska
7. Typ av varning på svenska
8. Klassificering av varning på svenska
9. Varningens Id beroende av typ. Vid brandvarning är id alltid 0 för Risk

Gräsbrand (Se mappning av metadata kapitel XX)
10. Specifik beskrivning av vad varningen gäller
11. Området där varningen gäller i form av en distrikt-kod.

Figur  4 visar de fält som ett distrikt innehåller. Nedan förklaras de numrerade
fältens betydelse.

Förklaring av distriktets fält:
1. Distriktets unika id
2. Distriktets kategori, antingen land eller sea (hav).
3. Distriktets namn, det vill säga vad området heter.
4. En exakt beskrivning av området i form av en koordinat-polygon.

För varningar har Sverige delats in i 40 olika distrikt. Detta är delvis baserat på
den dokumentation som togs emot från SMHI och kan ses som helhet i bilaga
A.

Tabell 1: SMHI API HTTP-förfrågan

URL-Ändelse Betydelse Svarsformat

http://opendata-download-warnings.smhi.se/api/alerts.{ext} Alla utgivna varningar JSON eller XML

http://opendata-download-warnings.smhi.se/api/districts.{ext} Alla utgivna distrikt JSON eller XML

6

Figur 4: Format på distrikt
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API:et nås med en simpel  HTTP-förfrågan i tabell  1 syns de URL:er som an-
vänds för att hämta varningar och distrikt med dess betydelser. Den data som
hämtas kan vara antingen som JSON eller XML-format beroende på vilken än-
delse som avlutar URL:en. 

API:et är upplagt så att varje varning associeras med ett unikt distrikt[9]. I figur
5 syns hur en varning för Risk Skogsbrand kopplas till det tillhörande distriktet.

7

Figur 5: Koppling av varning med tillhörande distrikt
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2.2.3 Brandriskprognoser

År 2010 fick SMHI uppdrag av MSB att utveckla en ny webbapplikation. Detta
resulterade i Brandrisk Skog och Mark som blev klar år 2011 och kan ses i figur
6 .[10]

8

Figur 6: Brandrisk Skog och Mark

Figur 7: BRANDRISK Ute
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En mobilapplikation kallad BRANDRISK Ute togs också fram. Denna släpptes
år 2012 av MSB och är baserad på samma bakomliggande data som Brandrisk
Skog och Mark. Applikationen riktar sig till privatpersoner samt räddningstjäns-
ter som ett hjälpmedel vid riskbedömning.[11] Applikationen kan ses i figur 7.

Skogsbrandsrisken beräknas av SMHI genom två olika modeller. Detta ger så
kallade brandriskindex i områden – HBV och FWI. Båda modellerna beräknar
brandrisken på olika sätt: HBV-Index ger antändningsrisk och Fire Weather In-
dex (FWI) ger spridningsrisk. Gemensamt för båda är ett index över brandrisk i
en sexgradig skala. Sverige är idag uppdelat i cirka 4 000 rutor om 11 km2  där
varje rutas index beräknas separat.[10]

Beräkningarna för modellerna baseras på insamlad data från:
• Vägverket samt SMHI:s mätstationer (cirka 250 stycken)
• Satellitbilder
• Väderradar
• Meteorologiska modellberäkningar

2.2.4 FWI Spridningsrisk

Modellen är ursprungligen från Kanada där den i olika varianter har använts för
beräkning av brandrisk sedan år 1970.[12]

9

Figur 8: Illustration uträkning av FWI-Index[10]
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I figur  8 ses en illustration över FWI-modellen. Uträkningen kan delas in i de
tre steg som kan ses i figuren samt listas nedan:

1. Väderobservationer
◦ Temperatur
◦ Vindstyrka
◦ Relativ luftfuktighet
◦ Nederbörd

2. Bränslefuktighetskoder
◦ Fine Fuel Moisture Code (FFMC)
◦ Duff Moisture code (DMC)
◦ Drought Code (DC)

3. Brandbeteendeindex
◦ Initial Spread Index (ISI)
◦ Buildup Index (BUI)
◦ FWI

Väderobservationer är data som samlas in genom mätstationer på olika platser
runt om i landet.

Bränslefuktighetskoderna gäller för olika marklager och därför påverkas de av
olika väderförhållanden. 

Fine Fuel Moisture Code (FFMC) är en uträkning av fuktighet i det översta
marklagret med ett djup på cirka 5 cm. FFMC påverkas av temperatur, vindstyr-
ka, luftfuktighet och nederbörd. Den används oftast som ett antändningsindex
med en skala från 0 till 99 då en brand oftast startar och sprider sig i det övre
marklagret. Bränder startar ofta vid FFMC-värde på 70 eller högre.

Duff Moisture Code (DMC) ger fuktighet på ett djup av 5 till 10 cm. Då detta
ligger under marknivå påverkas detta inte av vind. Används ibland som hjälp
för att beräkna brandrisk vid blixtnedslag.

Drought Code (DC) är fuktighet i det djupaste lagret på 10 till 20 cm uträkning-
en påverkas enbart av nederbörd och temperatur.

Initial Spread Index (ISI) är en kombination av FFMC och vindstyrka för att be-
räkna ett spridningsindex.

Buildup Index (BUI) är en kombination av DMC och DC och ger en indikation
på hur mycket bränsle en brand har att tillgå.

Fire Weather Index (FWI) är en kombination av ISI och BUI vilket ger ett index
gällande brandrisk baserad på spridningsrisken och brandens tillgång till brän-
sle.

Detta enligt [12].

10
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Tabell 2: FWI-värden med tillhörande index och förklaring[10]

FWI-värde Brandriskindex

<1 1 – Mycket liten brandrisk

1-6 2 – Liten brandrisk

7-16 3 – Normal brandrisk

17-21 4 – Stor brandrisk

22-27 5 – Mycket stor brandrisk

>28 5E – Extremt stor brandrisk

I tabell 2 syns den skala som ett FWI-index följer där FWI-värde är det nummer
som uträkningen resulterar i.

2.2.5 HBV Skogsbrand

Den brandriskmodell[13] som SMHI använder  sig  av idag för  beräkning av
markfuktighet i skog har varit i  bruk sedan 2001. Skillnaden mot den gamla
modellen är att den inte bara beräknar fuktighet i det ytligaste skiktet utan även
i de undre skikten vilket leder till en säkrare prognos under vår och då neder-
börd förekommer under torka.

Modellen beskriver fuktighet i de marklager med den största inverkan på an-
tändning i skogsmarken. För beräkning av HBV-Skogsbrand[10] används indata
i form av dygnsnederbörd och dygnsmedeltemperatur.

Nedan syns de parametrar som spelar in vid beräkning av HBV-index:

• Maximal vattenmagasinering
◦ Hur mycket vatten som kan hållas kvar i marken

• Aktuell markfuktighet
• Vattentillförsel

◦ Regn och Snösmältning
• Avrinning
• Avdunstning

Tabell 3: Markfuktighetsvärden för HBV-skogsbrand med tillhörande index och förklaring[10]

HBV-värden (HBVS) HBV-index (HBVSI)

74 <= HBVS <= 100 1 – Mycket blött

59 <= HBVS < 73 2 – Blött 

43 <= HBVS < 59 3 – Måttligt blött

33 <= HBVS < 43 4 – Torrt 

28 <= HBVS < 33 5 – Mycket torrt

0 <= HBVS < 28 6 (5E) – Extremt torrt
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Markfuktigheten ges som ett procentvärde av den maximala vattenmagasine-
ringen i marken. Ett lågt värde resulterar i stor brandrisk. I tabell 3 syns samtli-
ga HBV-värden och respektive index med tillhörande förklaring.

2.2.6 Dataformat – GRIB Version 1

Den riskdata gällande HBV och FWI-index som SMHI levererar på uppdrag av
MSB är i ett så kallat GRIB-format. Detta står för Gridded Binary Format och
är ett binärt filformat som genereras vid skapandet av prognosmodeller[14].

I figur 9 syns en illustration över formatet och nedan förklaras kortfattat inne-
hållet i varje sektion av ett meddelande.

Förklaring av struktur:[15]
1. Indicator sektion

◦ Grib version
◦ Längd på meddelandet

2. Product definition sektion
◦ Utgivare av data
◦ Process som tagit fram data (exempelvis HBV och FWI)
◦ Område som data gäller

3. Grid Description sektion (frivillig)
◦ Beskrivning av ett meddelande som ej täcks av fördefinierade kodta-

beller
4. Bit Map sektion (frivillig)

◦ Ger en referens till en fördefinierad bit-map vilket kan ses som en
binär bild

5. Binary Data sektion
◦ Information som krävs för att kunna återskapa ursprunglig data
◦ Den data meddelandet innehåller

6. End (7777)
◦ Indikerar slut på meddelandet
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Typen av data i ett GRIB-meddelande identifieras av en GRIB-kod där 0 till
127 samt 255 är fördefinierade i standarden och 128 till 254 är fria att användas
för unika meddelanden av olika institut runt om i världen.[15]

2.3 Point-in-polygon (PIP) problem
Detta är ett välkänt problem som går ut på att finna ett sätt att avgöra om en
punkt i ett koordinatsystem befinner sig inom en polygon eller inte. För detta
finns flera lösningar och de mest välkända kallas  Ray crossing eller  Winding
number algorithms.[16]

2.4 Xamarin.Android
Xamarin[17] är en plattform för applikationsutveckling i C# och medför att den
kod som skrivs kan återanvändas på ett effektivt sätt. Med hjälp av Xamarin
kan kod återanvändas till mellan 75 och 100 procent för IOS och Android.

2.4.1 C#

C#[18] (uttalas C-sharp) är ett objektorienterat programspråk utvecklat av 
Microsoft och kan användas vid utveckling på .NET-ramverket. Det har syntax-
mässiga likheter med C, C++ och Java. Språket kan användas till att utveckla 
applikationer och kombinerat med Xamarin finns möjlighet att utveckla både 
IOS och Android applikationer.

2.4.2 Aktivitet

En aktivitet[19] i ett Android-sammanhang är det fönster som användaren ser.
En applikation består i grund och botten av flera aktiviteter som användaren kan
interagera med.

2.4.3 Fragment

Fragment[20] är en del av en vy. Kan ses som en modul som bygger aktiviteten.
Dessa underlättar utbytandet av komponenter i en app. Fragment erhåller en
egen livscykel. Trots detta är den bunden till den aktivitet som skapade den. När
aktiviteten dör förstörs även de fragment som associeras med den.

2.4.4 Tjänst

En tjänst[21] används ofta för att göra stora arbeten i bakgrunden. Exempel på
detta är att ladda hem en stor fil eller att göra ett jobb som tar lång tid. En tjänst
utför sitt arbete utan en interaktiv vy.

2.4.4.1 Bunden tjänst

För att direkt interagera med tjänsten kan applikationen utföra en bindning av
tjänsten. Tjänsten blir då en bunden tjänst[22] och fungerar som en server i en
klient-server  arkitektur  där  aktiviteten  direkt  kan  ta  del  av  de  metoder  som
tjänsten erhåller. För att göra detta krävs att tjänsten implementerar återanrops-
funktionen OnBind() vilken returnerar ett IBinder Objekt. Det krävs även en im-
plementation av en ServiceConnection som håller koll på anslutningen och ger
klienten den IBinder som krävs för att kommunicera med tjänsten.
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2.4.5 Adapter

En adapter[23][24] används för att  koppla listdata med användarens grafiska
gränssnitt. Adaptern hanterar data med bestämmer även hur varje element i lis-
tan ska visas för användaren.

2.4.6 Intent

Intent[25] i  android sammanhang används för att informera operativsystemet
om att någon form av uppgift ska utföras. Ett intent kan ofta delas in i två delar:
det som intentet är samt den data intentet behöver för att utföra uppgiften.

2.4.6.1 Pending intent

Pending Intent[26] används för att ge en annan applikation exempelvis en Noti-
fikationManager som visar ett meddelande tillåtelse använda de rättigheter som
tillhör den nuvarande applikationen till att exempelvis öppna en ny applikation
vid klick på notifikationen.

2.4.6.2 Broadcast receiver 

En Broadcast receiver[27] används för att lyssna efter meddelanden som skick-
ats från operativsystemet eller andra applikationer. Meddelanden skickas som
intents. En receiver måste registrera vilka intents som lyssnas efter exempelvis
att enbart ta emot sådana med namnet  locationservice.coords  detta medför att
receivern enbart kommer ta del av de meddelanden vilket det finns intresse för.

2.5 Node.js
En  exekveringsmiljö  för  utveckling  av  server-applikationer.[28] Node.js  är
asynkront och kommer med en inbyggt hanterare av så kallade paket som heter
Node Packet Manager (NPM). Denna ger tillgång till tusentals delade moduler
som kan inkluderas i projekt.[29]

2.5.1 Express.js

Ett Node.js-ramverk[30] som underlättar skapandet av API:er.

2.6 Google Play Services
Google  erbjuder  sina  egna  API:er  till  utvecklare  genom  Google  Play  Ser-
vices[31] för utnyttjande av dessa krävs att man inkluderar  Google Play Ser-
vices SDK (Software Development Kit) i projektet. Google erbjuder utvecklare
flera olika API:er att inkludera i projekt. Exempel på dessa är Maps[32] för att
visa kartor och Location för position genom GPS (Global Positioning System).
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3 Metod
Den metodik och de verktyg som under arbetets gång utnyttjas redovisas i det
här kapitlet.

3.1 Sprintbaserat
Arbetet har utförts i sprintar. Dessa varade i tre veckor vardera och under pro-
jektets utförande gjordes tre stycken. Varje sprint avslutades med en gemensam
redovisning av både det som åstadkommits och det som inte hunnits med. Detta
utvärderades sedan. Planering för varje sprint var viktig. En ursprunglig tids-
plan ritades upp vid projektets start och denna kom att ändras allt eftersom ar-
betet fortskred och nya upptäckter gjordes.

3.2 Kanban board

För att lägga upp arbetet på ett bra sätt har applikationen Trello[33] använts. I
figur  10 syns det grafiska gränssnittet. Nya uppgifter har hela tiden lagts till
som så kallade kort i To do och flyttats över till Doing då dessa utförs. Slutligen
läggs uppgiften i  Done då den anses avklarad eller i  Problem om det uppstår
problem som inte kan lösas direkt.

3.3 Grundläggande studie
Vid projektets start gjordes en grundläggande studie för att bilda en uppfattning
kring problemet. Denna involverade dels SMHI:s varningar men även kunska-
per kring C# och Xamarin.Android vilket var ett område som inte utforskats ti-
digare.
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3.4 Datainsamling
Extern data har mottagits från SMHI samt MSB under projektets gång. 

Nedan syns en lista med den data som mottogs.
Mottaget från SMHI:

• Metadata för varningar.
• Detaljrikare dokumentation över API Warnings.

Mottaget från MSB:
• Brandprognoser levererade från SMHI i GRIB-format samt tillhörande

kodtabeller.

API:et för varningar hade en väldigt tunn dokumentation och därför gjordes en
förfrågan mot  SMHI gällande  en  detaljrikare  dokumentation.  SMHI svarade
med metadata för samtliga meteorologiska, Oceanografiska samt Hydrologiska
varningar och under projektets gång har främst metadata för de Meteorologiska
varningarna studerats då dessa innefattar risk för brand. Den metadata som mot-
togs kan ses i bilaga B. Samtidigt som metadata togs emot så gavs även tillgång
till en mer detaljerad dokumentation över API:et. Denna gjorde att bättre slut-
satser kunde dras och kan som helhet ses i bilaga A.

MSB är de som äger den prognosdata för brandrisk som SMHI levererar. En
förfrågan om tillgång till detta gjordes mot MSB och de svarade med en sex-da-
gars prognos inkluderat HBV-, FWI- och Gräsbrandsprognoser från 19-26 april
i GRIB-format samt tillhörande GRIB-tabeller innehållande de koder som be-
hövs för identifiering av data. Detta möjliggjorde en implementation av brand-
prognoser i Proof-of-Concept modellen.

3.5 Krav från Sogeti
Från Sogeti ställdes två önskemål gällande de stöd som den slutliga Proof-of-
Concept modellen bör erhålla. Dessa togs fram genom samtal med de handleda-
re som tilldelats för arbetet och har använts då applikationen utvecklats. Dessa
kan ses nedan. 

Önskemål gällande lösning BRAND Fire Safety:
• Fara på platser där en användare kommer befinna sig.

• Utifrån lista med avlägg
• Indikation av fara på användarens plats.

• Utifrån användarens geografiska position
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3.6 Verktyg
För utförandet av projektet har användande av diverse verktyg krävts. Dessa re-
dovisas i punkterna nedan.

3.6.1 Utvecklingsmiljöer

Som språk till  Proof-of-Concept modellen gjordes valet  att använda C# med
Xamarin.Android och utvecklingsmiljö blev  Visual Studio Community[34] där
det grafiska gränssnitten kan ses i figur 11. Detta för att denna programvara be-
dömdes ha stöd för de verktyg som förväntades krävas inom projektet.
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Figur 11: Visual Studio Community

Figur 12: Cloud9 IDE
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För det restbaserade API:et gjordes valet att använda Node.js med Express där
utveckling gjordes på Cloud9 IDE[35].  Detta   är en molnbaserad utvecklings-
miljö med stöd för många språk, bland annat node.js och i projektet användes
det både till utveckling och domän för API:et som gav tillgång till de brandpro-
gnoser som mottogs från MSB. Miljön kan ses i figur 12.

3.6.2 GIMP 2.8

Gnu  Image  Manipulation  Program[36] är ett program för bildredigering och
har under projektets gång använts för att redigera många av de bilder som kan
ses genom rapporten. Programmet är ett open-source-alternativ[37] till Photos-
hop och bedömdes tillräckligt för att åstadkomma den enkla bildredigering som
inom projektet krävdes. I figur 13 syns det grafiska gränssnitten och bilden som
redigeras används i kapitel 1.1.1.
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3.6.3 WCT

Weather  and Climate Toolkit[38] (WCT) är  ett  program utgivet  av National
Centers for Environmental Information. Programmet erbjuder verktyg för läs-
ning och exportering av väderdata. Inom arbetet har detta använts för läsning
och konvertering av mottagna GRIB-filer. Programmets grafiska gränssnitt kan
ses i figur 14 där en prognos gällande FWI-spridningsrisk är öppnad.
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Figur 14: Weather and Climate Toolkit
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4 Konstruktion
Det här kapitlet redogör för hur projektet har utförts.

4.1 Arbetsflöde
Arbetet inom projektet har skett i sprintar. Fokus under den första sprinten har
legat på varningar och innefattade undersökningar kring dessa och en imple-
mentation av hämtning och bearbetning inom Proof-of-Concept modellen. I den
andra sprinten flyttades fokus till brandprognoser: HBV-, FWI- och Gräsbrand
då en implementation med enbart varningar ansågs otillräckliga för de mål som
satts upp vid arbetets start. Dessa undersöktes och ett restbaserat API utveckla-
des för inkludering av brandprognoser i lösningen. Den tredje sprinten kombi-
nerade arbetet som utförts i sprint ett och två och applikationen kunde färdig-
ställas efter den arkitektur som bestämdes. I kommande kapitel visas mer i de-
talj hur arbetet i sprintarna gått till.

4.2 Initialt arbete
Vid projektets start studerades den publika dokumentationen över SMHI:s var-
ningar och slutsatsen drogs att denna var otillräcklig. En förfrågan gjordes till
SMHI kring en mer noggrann dokumentation över varningar.  SMHI svarade
med samtliga metadata för samtliga varningar och en mer detaljerad dokumen-
tation över API:et. Detta gjorde att en större förståelse för API:ets uppbyggnad
kunde tas. Utifrån mottagen metadata syns att det totalt finns fem olika varning-
ar: Risk Gräsbrand, Risk Skogsbrand, Varning klass 1 Gräsbrand, Varning klass
1 Skogsbrand och Meddelande Brand. För att se den metadata som mottogs från
SMHI i sin helhet hänvisas läsaren till bilaga A.

Tabell 4: Likheter mellan varningar utifrån metadata

Fält Risk Gräsbrand Varning klass 1 gräsbrandsfara Risk Skogsbrand Varning klass 1 skogsbrandsfara Meddelande Brand

Priority 0 1 0 1 0

Alert_Category risk warning risk warning message

Certainty Possible Likely Possible Likely Likely

Severity Severe Moderate Severe Moderate Minor

Urgency Expected Immediate Expected Immediate Expected

Color #ab56ac #fdeb1b #ab56ac #fdeb1b #85d08b

Sortorder 0 2 1 3 4

Id 0 1 4 2 3

Value Risk Grass Fire Warning class 1 severe
risk of grass fire

Risk Forest fire Warning class 1 risk of forest
fire

Message Fire
warning

Local Risk Gräsbrand Varning klass 1 stor
gräsbrandsfara

Risk Skogsbrand Varning klass 1 skogsbrandsfara Meddelande Brand
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I tabell 4 ses hur värdena på de konstanta fälten i varje varnings metadata skiljer
sig åt. Utifrån detta kan man se att de olika typerna av brand är relativt lika.
Risk Gräsbrand och Risk Skogsbrand skiljer sig enbart åt när det kommer till
fälten: Sortorder, Id och Value. Detsamma gäller för Varning klass 1 gräsbrand-
fara respektive skogsbrandsfara.

I  figur  15 ses  en  kartläggning som gjordes  av  metadata  mot  en  varning de
streckade pilarna visar hur varningens fält går att knyta till den metadata som
mottogs från SMHI. Utifrån denna metadata kan vissa slutsatser dras – det finns
två  sätt  att  säkerställa  vad  en  varning  gäller:  system_event_level  eller
system_event_level_id. Det första sättet är via  system_event_level då denna är
satt till Risk Grass fire. Det andra sättet är via Identifieraren då denna för Risk
Gräsbrand är 0 då event är fire warning om detta ska användas krävs en mapp-
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Figur 15: Mappning av metadata mot utgiven varning
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ning av samtliga typer av varningar och dess associerade  identifierare. Läsaren
hänvisas till bilaga B för den omodifierade metadata som mottogs.

Efter att denna mappning gjorts klart påbörjades arbetet på applikationen. De
krav som ställdes på lösningen togs fram baserat önskemål Sogeti satt vid pro-
jektets start samt diskussioner med handledare.

4.2.1 Grundläggande metoder

Ett  viktigt  problem som behövde lösas  var  avgörandet  om en koordinat  låg
inom ett distrikt. För att spara tid användes redan skapad kod i C som sedan
översattes  till  C#.  Den  kod  som  lösningen  baserats  på  kan  ses  på
https://wrf.ecse.rpi.edu//Research/Short_Notes/pnpoly.html och  originalkoden
är skapad av W Randolph Franklin.

I figur 16 syns den originalkod i C som Point in Polygon lösningen i projektet
baserats på.

I figur 17 syns de slutliga metoderna som används för att kontrollera om en ko-
ordinat tillhör ett distrikt. Här har de pekare som används i original koden gjorts
om till en simpel lista  och istället för att ta in separata X och Y koordinater ges
varje punk som en PointF vilket är en datatyp från System.Drawing biblioteket.
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Figur 16: Originalkod i C

Figur 17: Point in Polygon lösning C#

https://wrf.ecse.rpi.edu//Research/Short_Notes/pnpoly.html
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De logiska beräkningarna som utförs har även flyttats till separata metoder för
att ge en mer lättläst kod.

Den basapplikation som togs fram och illustrerar de mer grundläggande meto-
derna så som hämtning och bearbetning av varningar samt distrikt kan ses i fi-
gur 18 denna illustrerar: hämtning alla distrikt (1), hämtning alla varningar (2),
varning inom användarens distrikt (3) och användarens position (4).
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Figur 19: Klasser som framtogs för version ett

Figur 18: Illustrerade basmetoder
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Logiken gjordes sedan om till ett klassbibliotek för enklare inkludering i sepa-
rata testprojekt. Biblioteket döptes till WarningLibrary. De klasser och datatyp-
er som denna innehåller kan ses i figur 19.

4.3 BRAND-API
Den rådata  innehållande FWI-,  HBV- och gräsbrandsriskindex som mottogs
från MSB var i ett så kallat GRIB-format. Kodtabeller mottogs även för att kun-
na tyda den data GRIB-filerna innehåller. Under arbetet används koderna: 142
FWI-index, 152 HBV-index samt 150 Gräsbrandsindex. För att se samtliga ko-
der som fanns att tillgå med deras betydelser hänvisas läsaren till bilaga C.  Mer
detaljer kring formatet kan läsas i kapitel 2.2.6.

För att på ett enkelt sätt inkludera riskdata inom lösningen gjordes valet att sätta
upp ett simpelt restbaserat API på en Node.js-server.

Tabell 5: Godkända API URL:er

URL Betydelse Response type

/fwi/:CoordLong/:CoordLat FWI-Index  för  punkten  som  ligger  närmast  den
angivna koordinaten

JSON

/hbv/:CoordLong/:CoordLat HBV-Index  för  punkten  som  ligger  närmast  den
angivna koordinaten

JSON

/grass/:CoordLong/:CoordLat Gräsbrand-Index  för  punkten  som  ligger  närmast
den angivna koordinaten

JSON

/allIndexes/:CoordLong/:CoordLat Samtliga  risk-värden  för  närmsta  punkten  till  den
angivna koordinaten

JSON

Det färdiga API:et ger stöd för hämtning av riskvärden genom de URL-ändelser
med tillhörande förklaringar som visas i tabell 5.

4.3.1 Konvertering

För att lättare behandla den data som mottogs gjordes försök att konvertera den-
na till ett mer lättarbetat format. Först testades en konvertering till GeoJson vil-
ket är ett format för utbyte av geografisk data men denna blev felformaterad i
och med att koordinaterna lagrades som heltal separerade av ’,’ i figur 20 syns
ett av de felformaterade JSON-objekten. Detta skapade problem då en parsning
till JSON-objekt gjordes på servern eftersom vissa koordinater hade inledande
nollor.
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Figur 20: Felformaterad JSON
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Beslutet togs att istället konvertera till  Well-Known Text för att sedan utifrån
texten skapa egna JSON-objekt.

Processen att konvertera GRIB till Well-Known Text kan ses i figur 21. Nedan-
för förklaras de numrerade stegen som togs:

1. Grib-fil med FWI-data väljs
2. Data med Grib-kod 142 (FWI-Index) laddas in
3. Väljer att exportera data
4. Väljer konvertering till Well-Known Text (Point Centroid)
5. Väljer att filtrera så att enbart värden mellan 0 och 1000 tas med. Detta

för att punkter ej belägna i Sverige har ett grundvärde på 9999 och ge-
nom filtrering tas enbart de punkter som är belägna inom landet.

6. Start av export till valt format.
7. Filen är nu konverterad till en textfil med punkter från 0 till 3996 och

kan användas av API:et.
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Figur 21: Konvertering av GRIB
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4.3.2 Server start

I figur 22 syns en del av den procedur som servern går igenom vid start vilket
involverar en hantering av den Well-Known text innehållande geografiska punk-
ter med riskindex som konverterades från GRIB-filerna. Det första som sker är
en inläsning av dokumentet med punktdata, inläsningen sker till en sträng.  Med
hjälp av regex omvandlas strängen till en array. Varje index representerar en rad
i dokumentet som i sin tur representerar en punkt på kartan med ett riskvärde.
Raderna itereras sedan igenom där eftersökt data extraheras från strängen. Uti-
från extraherade värden byggs JSON-objekt där varje objekt är en punkt på kar-
tan med riskvärde. Objekten lagras i en array på servern för åtkomst då en an-
vändare gör en HTTP-förfrågan.
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Figur 22: Flödesdiagram initiering vid start
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4.3.3 HTTP-förfrågan

Figur 23: HTTP-förfrågan

I figur 23 syns den process som sker då API:et tar emot en HTTP-förfrågan ef-
ter ett FWI-index. Varje punkt i arrayen innehållande FWI-objekt itereras över.
En uträkning sker där avståndet från punkten i arrayen beräknas mot den koor-
dinat användaren angivit. Varje gång ett mindre avstånd beräknats sparas denna
som det nuvarande lägsta avståndet. Proceduren fortsätter tills dess att alla ob-
jekt har jämförts och det  FWI-objekt som innehar det lägsta avståndet till an-
vändarens koordinat skickas som ett svar i JSON-format.
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Den JSON som servern ger som svar på en kallelse för FWI-index kan ses i fi-
gur 24. Denna kan delas in i olika fält: coordinates ger koordinaterna för punk-
ten, property ger FWI-indexet samt datum för vilket prognosen utgivits och Se-
archCoord ger de koordinater som användaren angav i sin förfrågan.

4.4 Proof-of-Concept Arkitektur
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Figur 25: Applikationens arkitektur

Figur 24: Svar i JSON-format på HTTP-förfrågan



Notifikationslösning för brandrisk – En undersökning av SMHI:s
brandprognoser och varningar
Martin Karttunen 2017-06-13

En arkitektur för det slutliga lösningen bestämdes. Då indikation av varning på
användares plats ska vara automatisk gjordes valet  att detta skulle skötas av
tjänster då dessa kan köras i bakgrunden och ge en automatisk indikation även
då applikationen inte används. Den slutliga arkitekturen som bestämdes kan ses
i figur 25. Två tjänster används i lösningen där Location Service har som enda
uppgift  att signalera då användarens position förändras och  Warning Service
hanterar interaktion med API:er samt informering av användare då denne befin-
ner sig inom ett farligt område.

4.5 Implementation av komponenter

Det här kapitlet förklarar kortfattat hur designen på applikationen uppnåddes
samt hur de komponenter som utnyttjas för visning av data implementerades. I
figur 26 visas en simpel mockup av utseendet hos den slutliga applikationen.

4.5.1 Huvudaktivitet

Applikationen har skapats på ett sådant sätt att all data förmedlas till använda-
ren genom fragment. Detta för att skapa en modulär design där det är enkelt att
byta ut och lägga till nya komponenter. Byte av applikationens fragment sker
genom de tre knappar som är belägna under fragmentbehållaren.
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Figur 26: Applikationens komponenter
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4.5.2 Fragment

I  applikationen har  tre  olika fragment  implementerats.  Dessa hanteras av en
fragmenthandler och förmedlar all data till användaren.  MapFragment är im-
plementerad som en Mapview vilket erhålls från Google Play Service bibliote-
ket. Denna implementerades för att ge användaren en grafisk bild av var avläg-
gen finns representerade. Koordinaterna som används för att illustrera avlägg är
för enkelhetens skull hårdkodade i applikationen. CoordinateFragment är gjord
som en enkel lista och ger samma koordinater som illustreras av MapFragment.
Dessa visas  för användaren genom en simpel  Listview.  RiskFragment är  det
fragment som visar användaren brandrisk vid varje avlägg. Brandrisken som vi-
sas tas emot genom en förfrågan till WarningService som hämtar dessa från det
egna API:et för brandprognoser. Risken visas för användaren genom en Listvi-
ew som fylls av en Adapter.

4.5.3 Tjänster

De två tjänster som används i  Proof-of-Concept modellen  har en central del i
lösningen då dessa hanterar den automatiserade indikationen på fara för använ-
daren. UML för tjänsterna kan ses i figur 27. LocationService utnyttjar Google
Play Services Location API för att hålla koll på användarens position och signa-
lera användarens koordinater till  den  Broadcast Receiver  som lyssnar i  War-
ningService. I  WarningService används det  WarningLibrary som framtogs vid
början av arbetet för hantering av varningar och distrikt. Hanteringen sker en-
bart efter det att LocationService signalerat en förändring hos användarens posi-
tion. 

4.5.4 Visning av varning

Det fönster som visas för användaren då denna klickar på notifikationen som in-
formerar användaren att denne befinner sig i ett riskområde är implementerad
genom ett pending intent vilket öppnar en aktivitet för visning av data. För att
aktiviteten ska kunna ta del av data som hör varningen till packas detta som en
lista i det Intent som startar aktiviteten. När informationen visas för användaren
ges även en föreslagen åtgärd gällande samrådsmöte. Denna baseras på FWI-
och HBV-index och åtgärden följer de intervall som kan ses i tabell 6.
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Figur 27: UML Tjänster
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Tabell 6: Åtgärdstabell samrådsmöte

Intervall Åtgärd

1-2 Ingen fara

>2-4 Möjligen nödvändigt med samrådsmöte

>4-6 Kalla till samrådsmöte snarast

4.5.5 Applikationens sekvenser

I figur 28 syns ett sekvensdiagram som illustrerar applikationens olika sekven-
ser vid användning. Momenten är numrerade och uppdelade i fyra steg. Dessa
förklaras mer i detalj i listan nedan.

Förklaring av de sekvenser som applikationen går igenom:
1. Varningstjänsten binds för att ge tillgång till dess inre metoder

1. En broadcastreceiver registreras av tjänsten. Detta för att kunna lyss-
na efter förändrade koordinater signalerade från LocationService

2. En initiering av Distriktshanteraren sker
3. HTTP-förfrågan mot SMHI:s API för att hämta distrikt
4. Distrikt i JSON-format tas emot från API:et
5. Initiering av Varningshanteraren
6. HTTP-förfrågan mot SMHI:s API för att hämta utgivna Varningar
7. Varningar i JSON-format tas emot från API:et
8. LocationService startas
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Figur 28: Sekvensdiagram över applikationen
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2. En kallelse till varningstjänsten sker för hämtning av riskindex baserat
på en lista innehållande de avläggskoordinater som eftersöks.
1. Varningstjänsten gör en HTTP-förfrågan till det egna API:et
2. Risk-index för de efterfrågade koordinaterna tas emot i JSON-for-

mat
3. De efterfrågade riskvärdena visas för användaren

3. LocationService signalerar att en koordinatförändring har skett för an-
vändaren som tas emot av mottagaren i varningstjänsten
1. Mottagaren kallar på en metod i varningstjänsten för kontroll av fö-

rekommande varning på platsen
2. En kontroll av vilket distrikt användaren befinner sig inom utförs
3. Svar i form av det distrikt användaren befinner sig inom tas emot
4. Kontroll om det finns utgivna varningar för distriktet
5.  Svar i form av de varningar som kunde upptäckas
6. Om varningar finns utgivna i området utförs en HTTP-förfrågan mot

det egna API:et för hämtning av brandindex
7. Svar i form av värdena i JSON-format
8. En notifikation byggs med den data som hämtats (varning samt risk-

värden)

4. Användaren klickar på notifikationen
1. En ny aktivitet öppnas och de framkomna riskvärdena visas för an-

vändaren

4.6 Skapande av implementationsguide
Den implementationsguide som togs fram var ett förslag från Sogeti och avser
att på ett enkelt sätt sammanfatta det viktiga som en utvecklare bör känna till
vid en möjlig implementation av det som projektet påbörjat. Läsaren hänvisas
till bilaga D för att läsa den kompletta implementationsguiden.

4.6.1 Innehåll

Implementationsguiden skapades efter de önskemål som framkom under samtal
med tilldelade handledare på Sogeti. Beslut togs att guiden bör rikta sig mot ut-
vecklare och att informationen som ges bör vara konkret och rakt på sak. Gui-
den tar inte upp information som inte finns att tillgå i rapporten utan avser en-
dast att ge den mest nödvändiga informationen på ett sammanfattat sätt.

En lista på önskemål som låg till grund kan ses nedan:
• Varningar

◦ Användningsområden
◦ Vad ligger bakom varningar
◦ Kortfattad förklaring av API:et

▪ Viktiga fält
▪ Fältens betydelse
▪ Format på varningar
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◦ Föreslaget tillvägagångssätt för implementation utifrån de erfarenhe-
ter som projektet har givit
▪ Punktlista

• Vad behöver man tänka på
• Vad måste implementeras och hur

• Brandprognoser
◦ Användningsområden
◦ Förklaring av format
◦ Föreslaget tillvägagångssätt för implementation

▪ Punktlista
• Vad bör tänkas på
• Vad måste implementeras och hur

4.6.1.1 Varningar

För att skriva den del av implementationsguiden som involverar varningar togs
fakta från olika delar av rapporten. Teori togs från kapitel 2.1-2.2.2 för att ge en
utvecklaren en stadig grund. Erfarenheter togs även från kapitel 4.2.1 för att ge
information kring hur en implementation skulle kunna utföras.

4.6.1.2 Brandprognoser

För att konstruera den del som hanterar brandprognoser användes teori från ka-
pitel  2.2.3-2.2.6. Detta för att ge en bakgrund och förklaring till formatet. För
implementation hänvisas läsaren i första hand till SMHI:s rekommendationer
för hantering då det inte fanns tid att på ett automatiserat sätt hantera formatet
under det här arbetet även om det verktyg som underprojektets gång användes
för konvertering av formatet omnämns.

4.6.2 Fördelsanalys

En simpel fördelsanalys gjordes för att ge en bättre bild över de fördelar och
nackdelar som finns hos varningar respektive brandprognoser. Denna har base-
rats på iakttagelser från implementationsguiden.
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5 Resultat
Resultatdelen av rapporten avser att ge lösningen på de fyra konkreta och verifi-
erbara mål som sattes vid arbetets start.

5.1 Projektets mål

Nedan ges en kort tillbakablick på de konkreta och verifierbara mål som även
kan ses i kapitel 1.5:

1. Indikation av risk där en entreprenör ska befinna sig utifrån en lista med
avlägg

2. Indikation för fara på plats riktad till de entreprenörer som arbetar ute,
det vill säga med till exempel markberedning eller avverkning

3. Lösning att utifrån risken kunna sätta ett gränsvärde för när ett samråds-
möte bör inledas

4. Implementationsguide för att underlätta en möjlig implementation eller
vidareutveckling
◦ Varningar

▪ Förklaring
▪ Användningsområden
▪ Föreslagen implementation

◦ Brandprognoser
▪ Förklaring
▪ Användningsområden
▪ Föreslagen implementation

I följande punkter redovisas de resultat som avses uppfylla dessa mål. Resulta-
ten som uppnåtts utvärderas sedan i kapitel 6.
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5.2 Proof-of-Concept Modell
Den applikation som utvecklats avser att uppfylla mål 1, 2 och 3.

5.2.1 Mål 1 – Huvudapplikation, Risk vid avlägg

I figur 29 syns huvudapplikationens vyer. Dessa består av en: kartvy (vänster),
avläggsvy (mitten) samt en riskvy (höger). Huvudapplikationen avser illustrera
en möjlig lösning på målet att uppnå indikation på fara utifrån en lista på av-
lägg. Kartvyn visar de platser där en entreprenör ska befinna sig, avläggsvyn ger
motsvarande punkter i koordinatform och  riskvyn ger tillhörande risk vid var
och en av platserna. Risken vid ett avlägg presenteras som ett FWI-, HBV- och
Gräsbrandsindex med tillhörande betydelse.

Detta uppfyller det mål som sattes kring att lösningen bör kunna avgöra specifik
risk vid en framtida plats som entreprenören ska befinna sig vid för upphämt-
ning av avlägg.
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Figur 29: Huvudapplikationens vyer
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5.2.2 Mål 2 och 3 – Automatisk indikation av risk i ett område

I figur 30 syns den indikation som användaren får då denna befinner sig inom
ett område med förhöjd risk i bilden syns: ikonen (vänster), notifikationen (mit-
ten) och slutligen den vy som möter användaren vid klick på notifikationen (hö-
ger). 

Genom ikonen får användaren en tydlig indikation på fara inom området. Uti-
från notifikationen ges en kortfattad förklaring av vad  varningen gäller. När an-
vändaren klickar på notifikationen visas fakta kring varningen. Innehållet med
förklaring kan ses i listan nedan:

Warning information:
• Warning type: Typ av varning
• Warning ID: Varningens unika id
• Affected area: Distriktet som varningen gäller
• Message: Förklaring av varningen
• Issued Date: Det datum varningen gavs ut
• Version: Hur många gånger varningen uppdaterats
• Last update: Det datum och tid då varningen senast uppdaterades

Utöver detta får användaren även en mer specifik status för platsen där denne
befinner sig i form av FWI-, HBV- och Gräsbrandsindex hämtade från det API
som sattes upp som en del av projektet samt en föreslagen åtgärd kring kallande
till samrådsmöte som visas under Measure. Den föreslagna åtgärden ges av ett
medelvärde av FWI- och HBV index. De olika värden och de åtgärder dessa re-
sulterar i kan ses i tabell 7 nedan.
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Figur 30: Automatisk indikation brandfara
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Tabell 7: Åtgärder vid fara

Intervall Åtgärd

1-2 Ingen fara

>2-4 Möjligen nödvändigt med samrådsmöte

>4-6 Kalla till samrådsmöte snarast

Detta uppfyller det mål som sattes att en lösning bör kunna ge en indikation för
en användare då denna befinner sig på ett område där en utgiven varning gäller
samt målet att kunna ge ett gränssnitt för när ett samrådsmöte bör inledas.

5.3 Mål 4 – Implementationsguide
Implementationsguiden är ett resultat av den datainsamling och utredning som
gjordes både som en del av teorin och konstruktionskapitlet. Guiden är upplagd
i två delar där den första ger den information som krävs för en utvecklare att
förstå varningar och den andra det som en utvecklare bör tänka på när det kom-
mer till brandprognoser.

I det här kapitlet sammanfattas guidens innehåll. Läsaren hänvisas till bilaga D
för den fulla versionen.

5.3.1 Varningar

Den del av guiden som involverar varningar ger utvecklaren en förståelse dels
för en varnings uppbyggnad och även det som denne bör tänka på vid imple-
mentering. Detta delas in i en lista med de steg som genom projektet tagits vid
implementering av varningar.

5.3.2 Brandprognoser

Den  andra  delen  av  guiden  avser  att  ge  utvecklaren  en  basförståelse  kring
brandprognoser. Detta involverar: GRIB-format, de GRIB-koder som associeras
med varje prognos samt hur de index som tillhör varje prognos bör tolkas. Im-
plementeringen har skrivits med hänvisning till SMHI:s rekommenderade till-
vägagångssätt för hantering av GRIB då detta låg utöver den tidsgräns som satts
i projektet dock omnämns det verktyg som under projektet används för konver-
tering av GRIB-data.

5.3.3 Fördelsanalys, SMHI API – SMHI Brandprognoser

Utifrån  implementationsguiden sammanfattas  de  fördelar  och  nackdelar  som
tillhör de varningar respektive brandprognoser som under projektets gång be-
handlats.
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SMHI – API Warnings
Fördelar:

• Lättare implementation
◦ Enbart hantering av JSON eller XML

• Utgivet av meteorolog
◦ Hög sanningshalt

• Möjliggör för samtliga varningar inte bara brandrisk
Nackdelar:

• Svag publik dokumentation
• Dålig precision

◦ Varningar omfattar ofta stora områden

SMHI Brandprognoser
Fördelar:

• Specifikt 
◦ Områden omfattar 11 km2

◦ Möjliggör platsinformation
• Prognos kommande sex dagar

◦ Möjliggör planering framåt
• Värden har en skala 1 till 6 beroende på risk

◦ Simpelt att bestämma ett gränsvärde för handling
Nackdelar:

• Sanningshalt ej garanterad
◦ Baserad på datamodell inte översedd av meteorolog

• Kräver bearbetning av rådata
◦ GRIB-format

▪ Programvara för läsning och avkodning
▪ Översätta roterade koordinater
▪ Kodtabell över gällande GRIB-koder
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6 Slutsatser
I det här kapitlet utvärderas det resultat som framkommit efter avslutat projekt.

6.1 Utvärdering Proof-of-Concept Modell
I den här delen utvärderas den applikation som utvecklades för att demonstrera
hur varningar och prognoser kan ge en indikation för entreprenörerna: de som
jobbar med avlägg och de som arbetar på plats i skogen.

Den applikation som utvecklades är inte tänkt att användas av SCA Skog i sitt
nuvarande skick då den enbart är tänkt att demonstrera hur en möjlig lösning på
problemen skulle kunna skapas.

Utvecklingen av applikationen hade kunnat utföras på olika sätt. Sogeti ställde
inget krav på utvecklingsmiljö. Valet att utveckla en Xamarin.Android applika-
tion gjordes eftersom det nuvarande systemet där en vidareutveckling av lös-
ningen möjligen kommer implementeras bygger på C# samt en nyfikenhet på
Android-utveckling som inte utforskats tidigare. Detta medförde dock en större
inlärningskurva som hade kunnat undvikas om lösningen istället implemente-
rats inom ett språk som jag har större erfarenhet av exempelvis JavaScript vilket
möjligen gett mer tid över till tester och utvärdering.

6.1.1 Uppfyllda mål

Genom Proof-of-Concept modellen uppfylls tre av de mål som sattes vid pro-
jektets start dessa visas nedan:

• Indikation av risk baserat på användarens avlägg
• Automatisk indikation av risk baserat på användarens position
• Gränsvärde för när ett samrådsmöte bör inledas

6.2 Utvärdering implementationsguide
Den implementationsguide som framtogs för att förenkla en möjlig implemen-
tation eller vidareutveckling av det som under arbetet använts utvärderas i det
här kapitlet.

Guiden bör ses mer som en crash course inom de båda prognostyperna och av-
ser inte att säga exakt hur varningar och brandprognoser skall implementeras
utan snarare att ge den information som vid en implementation kan ses som ex-
tra viktiga för en utvecklare att vara medveten om.

6.2.1 Varningar

Anses uppfylla de delmål som sattes.
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6.2.2 Brandprognoser

Anses uppfylla de delmål som sattes. Implementationen hade kunnat skrivits
bättre då denna just nu hänvisar till SMHI:s rekommenderade steg för hantering
av  GRIB. Detta gjordes på grund av tidsbrist och en riktig implementation av
GRIB-hantering ansågs ligga utanför ramarna för arbetet. Detta skulle kunna
anses som tillräckligt för att helt avskriva den delen från guiden dock tog jag
beslutet att istället ta med det som framkommit genom arbetet och hänvisa till
SMHI gällande implementation.

6.3 Varningar och brandprognoser
Ett tidigt problem var att ge entreprenören en möjlighet att göra en bedömning
av risk på platser baserat på de avlägg föraren skall hämta upp. För att imple-
mentera detta krävdes ett mer specifikt sätt än en varning då dessa ofta gäller
för stora områden. Exempelvis hela Västernorrland på cirka 21 000 km2  vilket
medför att med stor sannolikhet samtliga avlägg är påverkade av samma var-
ning. 

Istället gjordes valet att visa detta genom brandriskprognoser då detta ger risk
för ett område på 11 km2 vilket markant ökar precisionen och ger entreprenören
en möjlighet att välja en plats med lägre risk. Då brandprognoser levereras ges
även prognoser över de fem kommande dagarna. Detta skulle kunna ge en möj-
lighet att även implementera ett sätt för entreprenören att kolla status på samma
platser för nästa dag för att på så sätt ta ett beslut om vilka områden som ser far-
liga ut idag och ta dessa nästa dag om situationen då ser mindre riskfylld ut.

Indikationen för farligt område på en plats som användaren befinner sig på ut-
nyttjar SMHI:s varningar för att bedöma området som farligt, användaren får
utöver det ett mer specifikt riskindex för det närliggande området. Detta ger
entreprenören ett extra verktyg för att själv bedöma om platsen är lämplig för
arbete eftersom en varning kan ges ut även om den verkliga risken ser olika ut
beroende på var i distriktet entreprenören befinner sig.

Brandprognoser möjliggör även att på ett enkelt sätt bestämma ett gränsvärde
för när ett samrådsmöte bör inledas då dessa tacksamt kommer i en sex-gradig
skala och både HBV- och FWI-index ger risk för stor brandrisk vid 4-6.

Trots de fördelar som finns med brandprognoser anser jag inte att varningar helt
bör förbises då dessa är översedda och utgivna av en meteorolog som gjort be-
dömningen att det finns fara i området. En varning behöver heller inte gälla en-
bart brand utan medför att en indikation kan ges ut för samtliga av SMHI:s var-
ningar, exempelvis en ankommande storm som medför fara i form av fallande
träd. Varningar är även väldigt enkla att implementera jämfört med prognoser
då dessa kräver lite bearbetning och kommer i formatet JSON eller XML.

Det är även viktigt att tänka på att det sätt jag använt varningar för inom det här
projektet inte riktigt är det som dessa är ämnade för. En varning finns för att ge
en publik indikation på att fara kan förekomma inom området. De är inte till för
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att ge specifik platsinformation och detta är brandprognoser mycket mer lämpa-
de för.

6.4 Vidareutveckling av lösning
Arbetet har visat  på hur riskindex och varningar skulle kunna underlätta det
brandförebyggande arbetet inom skogsnäringen. Dock återstår en del arbete in-
nan detta möjligen kan släppas till entreprenörerna, speciellt då det kommer till
brandprognoserna.

Nästa steg:

• Riktig implementering
◦ Skapa tillgång till leveranser av riskdata från SMHI genom tillåtelse

från MSB.
◦ En  automatiserad  behandling  av  den  riskdata  som  levereras  av

SMHI. Det av SMHI rekommenderade sättet är genom en Fortran-,
Python-, eller en C-applikation och verktyget Eccodes med GRIB-
API.

◦ Ytterligare utvärdering och tester av lösning
◦ Samtal med arbetare kring vad som passar dom bäst

6.5 Etiska aspekter
Det API som är uppsatt för hantering av brandprognoser saknar i nuläget säker-
het vilket medför en risk för DOS attacker om en användare skulle klura ut den
URL som används för HTTP-förfrågningar. Detta anses inte vara ett problem då
applikationen i sitt nuvarande skick inte kommer ges ut till entreprenörerna. Det
bör tas i åtanke om brandprognoser implementeras på riktigt. En åtgärd skulle
kunna vara att använda sig av unika API-nycklar vid interaktion med API:et för
att på så sätt begränsa API:et till behöriga användare.

Förhoppningsvis kommer Sogeti med SCA Skog att vidareutveckla det som på-
börjats inom det här arbetet och erbjuda detta som ett extra verktyg till de entre-
prenörer som arbetar inom skogsnäringen. Det är viktigt att komma ihåg att lös-
ningen inte är tänkt att  bestämma eller  hindra hur en entreprenör sköter sitt
jobb. Det är i grund och botten upp till personen om denne väljer att arbeta trots
en förhöjd risk i de fall om denne bedömer det lämpligt. Lösningen avser enbart
att ge entreprenören ett extra verktyg och möjliggöra att beslut kan tas med gott
underlag.

Det är även viktigt att komma ihåg att brandprognoser är enbart baserade på
modeller och är inte översedda av en meteorolog. Precis som väderprognoser
kan dessa ge missledande värden bland vilket ökar ansvaret hos entreprenören
att inte lita blint på dessa.

Ur en samhällssynpunkt skulle en implementation kunna medföra färre kost-
samma bränder och en säkrare skogsindustri.
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6.6 Slutord
På det hela anser jag att projektet har gått bra. Den data som begärts både från
SMHI  gällande  detaljerad  dokumentation  av  varningar  och  MSB  gällande
FWI-, HBV- och gräsbrandrisk-prognoser har kunnat mottas utan problem och
båda organisationer har varit mycket hjälpsamma då det kommit till detaljfrå-
gor.  Valet  att  utveckla applikationen med hjälp av Xamarin.Android och C#
skulle jag möjligen ändra på då detta tog upp väldigt mycket tid,  främst på
grund av att detta var ett språk och utvecklingsområde som jag ej varit i kontakt
med tidigare. Trots det har projektet gett många nya erfarenheter och lärdomar
även om det möjligen hade öppnat upp för ett mer övergripande projekt om va-
let gjorts att skapa lösningen inom ett mer familjärt språk.
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Bilaga A: Dokumentation API 
Warnings
Mer detaljerad dokumentation av API mottagen från SMHI

Keps/varnish

The SMHI warning service is located at 

http://varningar.smhi.se/ 

All data is available in either XML or JSON format. To retrieve XML, set the
"Accept" header in your request to "application/json;charset=UTF-8". To retrie-
ve JSON, set the "Accept" header in your request to "text/xml;charset=UTF-8". 

Getting all current alerts

To retrieve all current alerts, call 

http://varningar.smhi.se/cap-alert/rest/public/publishedalerts  

This will return a complete list af all alerts. 

Interpreting the alert data

The alert data format is an implementation of the CAP standard which is, in
short, a general format for exchanging all-hazard emergency alerts and public
warnings.  For  more  information  about  this  standard,  see  https://docs.oasis-
open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

With that said, there are some elements in an alert XML that can be considered
more "important" than others when it comes to interpreting the alert informa-
tion: 

<identifier>smhi-bpm-1485090338327</identifier>. 

Each alert is given a unique id.

<sent>2017-01-22T14:20:21+01:00</sent>. 

The date and time when the alert was created.

<code>latest_update 2017-01-22T14:20:25+01:00</code>. 

The date and time of the latest update. This timestamp is set each time the alert
is updated with new information.
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<code>system_version 2</code>. 

The current version of this alert. The version is increased each time the alert is
updated with new information.

<code>system_alert_category warning</code>. 

This can be either one of "warning", "risk" or "message":

The "warning" option shows that this alert is an actual warning.

The "risk" option is used when current weather situation can develop into a
warning situation of class 2 or higher.

The "message" option is used when there is no general warning situation, but
for certain target groups the alert can still have an impact that should be notifi-
ed.

<event>heavy rain</event>. 

The actual type of the alert.

<eventCode>
  <valueName>system_event_sv-SE</valueName>
  <value>Stora regnmängder</value>
</eventCode>. 

The actual type of the alert, in Swedish.

<eventCode>
  <valueName>system_event_level</valueName>
  <value>Warning class 2 heavy rain</value>
</eventCode>. 

The classification of the event.

<eventCode>
  <valueName>system_event_level_sv-SE</valueName>
  <value>Varning klass 2 mycket stora regnmängder</value>
</eventCode> 

The classification of the event, in Swedish.

<eventCode>
  <valueName>system_event_level_color</valueName>
  <value>#ec9426</value>
</eventCode>. 

The color associated with the event class.

<headline>Västra Götalands län, sydväst Vänern</headline>. 
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The headline.

<description>Från måndag kväll och under tisdagen ihållande regn 50-70
mm</description>. 

The description.

<area>
  <areaDesc>027</areaDesc>
</area>. 
One  or  several  (comma  separated)  district  id:s  showing  which  warning
district(s) that is affected by the alert.

Getting all current messages

To retrieve all current messages, call http://varningar.smhi.se/cap-alert/rest/pu-
blic/publishedmessages. This will return a complete list af all messages (usually
there is only one message). 

Interpreting the message data

 Each message contains the following relevant elements:

<version>1</version>. 

The current version of this  message.  The version is  increased each time the
message is updated with new information.

<time_stamp>2017-01-22T14:45:04+01:00</time_stamp>. 

The date and time of the latest update. This timestamp is set each time the mes-
sage is updated with new information.

<id>smhi-b-1485092638542</id>. 

Each message is given a unique id.

<text>Ett lågtryck passerar [...]</text>. 

The actual message text.

<onset>2017-01-22T14:45:04+01:00</onset>. 

The initial date and time when this message was created.

Getting alert districts

Getting all alert districts

To retrieve all districts, call 
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http://varningar.smhi.se/cap-metadata/rest/districtviews/land 

and 

http://varningar.smhi.se/cap-metadata/rest/districtviews/sea.

This will return a complete list af all districts used in meteorological, hydrologi-
cal and oceanographical alerts. 

Interpreting the district data

 Each district contains the following relevant elements:

<id>055</id>. 

The unique id of this district.

<category>sea</category>. 

The district category. Can be "sea" or "land".

<name>Öresund</name>. 

The name of this district.

<point>POINT(55.9 12.6)</point>. 

The "center" point of this district.

<polygon>POLYGON((56.274042 12.497408,56.250845 […]))</polygon>. 

An "exact" representation of the district. 
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Bilaga B: Metadata Meteorologiska 
varningar
Metadata  för  Meteorologiska  varningar  mottaget  från
SMHI

smhi-bpm.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<metadata xmlns="urn:se:smhi:cap:metadata">

<status id="1" value="Actual" local="Publicerad"/>

<status id="2" value="Exercise" local="Övning"/>

<status id="3" value="System" local="System"/>

<status id="4" value="Test" local="Test"/>

<status id="5" value="Draft" local="Utkast"/>

<message id="1" value="Alert" local="Original"/>

<message id="2" value="Update" local="Uppdatering"/>

<message id="3" value="Cancel" local="Anullering"/>

<message id="4" value="Ack" local="Bekräftelse"/>

<message id="5" value="Error" local="misstagFel"/>

<scope id="1" value="Public" local="Offentlig"/>

<scope id="2" value="Restricted" local="Begränsad"/>

<scope id="3" value="Private" local="Privat"/>

<category id="1" value="Geo" local="Geofysisk"/>

<category id="2" value="Met" local="Meteorologisk"/>

<category id="3" value="Safety" local="Nödfall"/>

<category id="4" value="Security" local="Säkerhet"/>

<category id="5" value="Rescue" local="Räddning"/>

<category id="6" value="Fire" local="Brand"/>

<category id="7" value="Health" local="Hälsa"/>

<category id="8" value="Env" local="Miljö"/>

<category id="9" value="Transport" local="Transport"/>

<category id="10" value="Infra" local="Infrastruktur"/>

<category id="11" value="CBRNE" local="CBRN"/>

<category id="12" value="Other" local="Övrigt"/>

<response id="1" value="Shelter" local="Skydda"/>

<response id="2" value="Evacuate" local="Omlokalisera"/>

<response id="3" value="Prepare" local="Förbered"/>

<response id="4" value="Execute" local="Verkställ"/>

<response id="5" value="Monitor" local="Observera"/>

<response id="6" value="Assess" local="Värdera"/>

<response id="7" value="None" local="Ingen"/>

<response id="8" value="Avoid" local="Undvik"/>

<response id="9" value="AllClear" local="Fortsätt"/>

<certainty id="1" value="Unknown" local="Okänd"/>

<certainty id="2" value="Unlikely" local="Osannolik"/>

<certainty id="3" value="Possible" local="Möjlig"/>

<certainty id="4" value="Likely" local="Sannolik"/>

<certainty id="5" value="Observed" local="Observerad"/>

<severity id="1" value="Unknown" local="Okänd"/>
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<severity id="2" value="Minor" local="Liten"/>

<severity id="3" value="Moderate" local="Måttlig"/>

<severity id="4" value="Severe" local="Svår"/>

<severity id="5" value="Extreme" local="Extrem"/>

<urgency id="1" value="Unknown" local="Okänd"/>

<urgency id="2" value="Past" local="Dåtida"/>

<urgency id="3" value="Future" local="Framtida"/>

<urgency id="4" value="Expected" local="Förväntad"/>

<urgency id="5" value="Immediate" local="Direkt"/>

<language id="1" value="swe" local="Svenska"/>

<language id="2" value="eng" local="Engelska"/>

<protocol id="1" value="fax" local="Fax"/>

<protocol id="2" value="mail" local="Mail"/>

<protocol id="3" value="script" local="Script"/>

<protocol id="4" value="sms" local="SMS"/>

<alert_category id="1" value="warning" local="Varning"/>

<alert_category id="2" value="risk" local="Risk"/>

<alert_category id="3" value="message" local="Meddelande"/>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="5" value="gust" local="Byvind"
>

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Storm gusts" local="Risk Stormbyar"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning class 1 very strong gusts" local="Varning klass 1 mycket hårda vind-
byar"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="2" id="2" va-

lue="Warning class 2 storm gusts" local="Varning klass 2 stormbyar"/>

<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="3" id="3" va-

lue="Warning class 3 storm gusts" local="Varning klass 3 stormbyar"/>

<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="4" id="4" va-

lue="Warning class 3 hurricane gusts" local="Varning klass 3 orkanbyar"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="5" id="5" va-

lue="Message Gust" local="Meddelande Byvind"/>

</event>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="6" value="average wind speed
at sea" local="Medelvind till havs">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Storm" local="Risk Storm"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning class 1 moderate gale" local="Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="3" id="3" va-

lue="Warning class 2 storm" local="Varning klass 2 storm"/>

<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="4" id="4" va-

lue="Warning class 3 storm" local="Varning klass 3 storm"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="2" id="5" va-

lue="Warning class 1 strong gale" local="Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)"/>
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<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="5" id="6" va-

lue="Warning class 3 hurricane" local="Varning klass 3 orkan"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="6" id="7" va-

lue="Message Average wind speed at sea" local="Meddelande Medelvind till havs"/>

</event>

<event  public_access="true"  district_polygons="true"  id="7"  value="thunder  SMHI-B"
local="Åska">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk thunder" local="Risk Åska"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning  class  1  severe  thunderstorms"  local="Varning  klass  1  kraftig  
åska"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="2" id="2" va-

lue="Warning class 2 very severe thunderstorms" local="Varning klass 2 mycket  kraf-
tig åska"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="3" id="3" va-

lue="Message Thunder" local="Meddelande Åska"/>

</event>

<event  public_access="true"  district_polygons="true"  id="8"  value="heavy  rain"
local="Stora regnmängder">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Heavy rain" local="Risk Stora regnmängder"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning class 1 heavy rain" local="Varning klass 1 stora regnmängder"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="2" id="2" va-

lue="Warning class 2 heavy rain" local="Varning klass 2 mycket stora regn mängder"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="3" id="3" va-

lue="Message Heavy rain" local="Meddelande Stora regnmängder"/>

</event>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="9" value="heavy snow SMHI-B"
local="Stora snömängder">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Heavy snow" local="Risk Stora snömängder"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="2" id="1" va-

lue="Warning class 1 early snow" local="Varning klass 1 tidigt snöfall"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="3" id="2" va-

lue="Warning class 1 late snow" local="Varning klass 1 sent snöfall"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="3" va-

lue="Warning class 1 snow" local="Varning klass 1 snöfall"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="4" id="4" va-

lue="Warning class 2 heavy snow" local="Varning klass 2 stora snömängder"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="5" id="5" va-

lue="Warning class 2 heavy drifting snow" local="Varning klass 2 snöfall som  kan  ge
kraftig drivbildning"/>
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<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="6" id="6" va-

lue="Warning class 3 very heavy snow" local="Varning klass 3 mycket stora snö-
mängder"/>

<event_level  priority="3"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Extreme" urgency="Immediate" color="#f82b37" sortorder="7" id="7" va-

lue="Warning class 3 very heavy drifting snow" local="Varning klass 3 snö fall  som  kan
ge mycket kraftig drivbildning"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="8" id="8" va-

lue="Message Heavy snow" local="Meddelande Stora snömängder"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="9" id="9" va-

lue="Risk snow that may result in heavy drifting snow" local="Risk snöfall som
kan ge kraftig drivbildning"/>

</event>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="10" value="black ice, freezing
rain" local="Isbeläggning, underkylt regn">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Black ice" local="Risk plötslig ishalka"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning class 1 black ice" local="Varning klass 1 plötslig ishalka"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="2" id="4" va-

lue="Warning class 2 severe freezing rain" local="Varning klass 2 plötslig is-
halka"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="3" id="5" va-

lue="Message black ice" local="Meddelande Isbeläggning, underkylt regn"/>

</event>

<event  public_access="true"  district_polygons="true"  id="11"  value="alpine  weather"
local="Fjällväder">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk storm" local="Risk Storm"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="4" id="1" va-

lue="Warning class 1 strong wind with strong cooling effect" local="Varning klass
1 frisk vind med stark kyleffekt"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="2" va-

lue="Warning class 1 strong wind and drifting snow/precipitation" local="Var-
ning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="2" id="3" va-

lue="Warning  class  1  very  strong  wind"  local="Varning  klass  1  mycket  hård  
vind"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="3" id="4" va-

lue="Warning class 1 very strong wind and precipitation, bad visibility" local="Var-
ning klass 1 mycket hård vind med nederbörd"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="5" id="5" va-

lue="Warning class 2 storm" local="Varning klass 2 storm"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="6" id="6" va-

lue="Warning class 2 hurricane" local="Varning klass 2 orkan"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="7" id="7" va-

lue="Message Alpine weather" local="Meddelande Fjällväder"/>
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</event>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="12" value="fire warning" 

local="Brandvarning">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#ab56ac" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk Grass fire" local="Risk Gräsbrand"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="2" id="1" va-

lue="Warning class 1 severe risk of grass fire" local="Varning klass 1 stor gräs-
brandsfara"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="3" id="2" va-

lue="Warning class 1 risk of forest fire" local="Varning klass 1 skogs brandsfara"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="4" id="3" va-

lue="Message Fire warning" local="Meddelande Brand"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#ab56ac" sortorder="1" id="4" va-

lue="Risk Forest fire" local="Risk Skogsbrand"/>

</event>

<event reference="5 6 7 8 9 10 11 24" public_access="false" district_polygons="false"
id="19" value="meteorological warnings" local="Meteorologiska varningar">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk No classification" local=""/>

<event_level  priority="0"  alert_category="warning"  certainty="Unknown"  seve
rity="Unknown" urgency="Unknown" color="#75d5ff" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning No classification" local=""/>

</event>

<event public_access="true" district_polygons="true" id="24" value="High temperatures"
local="Höga temperaturer">

<event_level  priority="0"  alert_category="risk"  certainty="Possible"  severi
ty="Severe" urgency="Expected" color="#75d5ff" sortorder="0" id="0" va-

lue="Risk High temperatures" local="Risk Höga temperaturer"/>

<event_level  priority="1"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Moderate" urgency="Immediate" color="#fdeb1b" sortorder="1" id="1" va-

lue="Warning class 1 very high temperatures" local="Varning klass 1 mycket höga
temperaturer"/>

<event_level  priority="2"  alert_category="warning"  certainty="Likely"  severi
ty="Severe" urgency="Immediate" color="#ec9426" sortorder="2" id="2" va-

lue="Warning class 2 extremely high temperatures" local="Varning klass 2 extremt  höga
temperaturer"/>

<event_level  priority="0"  alert_category="message"  certainty="Likely"  severi
ty="Minor" urgency="Expected" color="#85d08b" sortorder="3" id="3" va-

lue="Message High temperatures" local="Meddelande Höga temperaturer"/>

</event>

</metadata>
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Bilaga C: GRIB-koder och deras 
betydelse
GRIB-kodtabeller  mottagna  från  MSB  för  tydning  av
brandprognosdata

FWI-spridning

Kod Betydelse

141 ”Grundvärde” FWI

142 Fire Weather Index (FWI)

143 Initial Spread Index (ISI)

144 Build Up Index (BUI)

146 Fine Fuel Moisture Code (FFMC)

147 Duff Moisture Code (DMC)

148 Drought Code (DC)

149 Daily Severity Rating (CDSR)

HBV-antändning

Kod Betydelse

151 HBV-värde (HBVS)

152 HBV-index (HBVSI)

153 Markfuktighet i övre markskikt (SMU)

154 Markfuktighet i undre markskikt (SML)

Gräsbrandsrisk

Kod Betydelse

150 Gräsbrandsindex(HBVGI)

155 Nederbörd

156 Temperatur
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Bilaga D: Implementationsguide 
brandrisk
Guide för implementering av lösning

Implementationsguide
Guide för implementering av varningar och brandprognoser

Den här guiden kan ses som en förkortad version av rapporten och fokuserar på
det som en utvecklare kan behöva ta hänsyn till då denna på ett snabbt och en-
kelt sätt vill använda sig av antingen varningar eller brandprognoser vid utveck-
ling av lösningar.

I första delen ges en kort introduktion till SMHI:s varningar följt av det som en
utvecklare bör känna till när denne använder API:et. Detta inkluderar: viktiga
fält som bör tas hänsyn till, de URL:er som används för HTTP-förfrågan samt
en lista steg som kan tas vid en implementering

Del  två  handlar  om brandriskprognoser  och  ger  en  kort  introduktion  till  de
brandprognoser som SMHI utfärdar på uppdrag av MSB detta följs av använd-
ningsområden och hanteringsförslag av GRIB-filer.

Varningar
En varning ges ut från SMHI då bedömningen gjorts att det finns en högre än
50 procent chans att det varningen gäller kommer att inträffa. Varningar är inde-
lade i  tre  olika kategorier:  oceanografiska varningar,  hydrologiska varningar
och meteorologiska varningar.  Varningar  följer  ett  standardiserat  format som
kallas CAP (Common Alert Protocol). Formatet används för utbyte av publika
varningar och meddelanden.

Användningsområde

Varningar kan användas för ge en indikation på möjlig fara inom områden där
en person befinner sig. Däremot lämpar det sig inte när det krävs en specifik
platsinformation då gällande distrikt ofta är väldigt stora.
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Figur 1: Viktiga fält varning

SMHI:s varningar följer formatet som ses i figur 1 denna utgår från en varning
för Risk Gräsbrand. Nedan förklaras de markerade och numrerade fält som an-
ses viktiga från ett programmeringsperspektiv.

1. Unik identifierare för varningen
2. Datum och tid då varningen gavs ut
3. Datum och tid då varningen senast blev uppdaterad
4. Antalet gånger varningen blivit uppdaterad – 1 visar att det är första ver-

sionen av varningen det vill säga den har aldrig blivit uppdaterad. 
5. Typ av varning på engelska – den typ av varning det är
6. Klassificering av varning på engelska – den specifika varning det är
7. Typ av varning på svenska – den typ av varning det är
8. Klassificering av varning på svenska – den specifika varning det är
9. Varningens Id beroende av typ. Vid brandvarning är id alltid 0 för Risk

Gräsbrand (Kräver en koll i metadata för varningar)
10. Specifik beskrivning av vad varningen gäller
11. Området där varningen gäller i form av en distrikt-kod.
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Figur 2: Koppling varning mot distrikt

Varje varning kopplas mot ett unikt distrikt genom den distriktskod som med-
följer varje varnings area block. Samma varning kan ibland förekomma i flera
distrikt  då  ges  distriktskoderna  som  en  sträng  med  kommaseparerade  di-
striktskoder. Ett exempel på detta ses nedan.

”AreaDesc” : ”004,003,005”

Hämtning varning

Varningar och distrikt hämtas genom en simpel HTTP-förfrågan mot de URL:er
som ses i tabell 1 där avslutande {ext} kan vara antingen json eller xml beroen-
de på det format som efterfrågas. 

Tabell 1: URL:er för hämtning av varningar

URL Betydelse Svarsformat

http://opendata-download-warnings.smhi.se/api/alerts.{ext} Alla utgivna varningar JSON eller XML

http://opendata-download-warnings.smhi.se/api/districts.{ext} Alla utgivna distrikt JSON eller XML

Implementering

En möjlig implementation kan delas in i några steg. Du behöver:
1. Hämta varningar och distrikt

◦ HTTP-förfrågan
▪ http://opendata-download-warnings.smhi.se  /  api/alerts  .{ext}
▪ http://opendata-download-warnings.smhi.se  /api/  districts  .{ext} 

2. Tyda mottagen data
◦ JSON-eller XML parsning

3. Avgöra användarens nuvarande distrikt utifrån den polygon som beskri-
ver distriktets område.
◦ Point-in-Polygon problem
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4. Avgöra vilka av varningarna som tillhör distriktet
◦ Enkel filtrering på distrikt id

Brandprognoser
Brandprognoser ges ut gällande HBV-, FWI-och Gräsbrand där HBV är ett mått
på antändningsrisk baserat på hur många procent av markens totala magasine-
ring av vatten är mättad, FWI är ett mått på antändningsrisk baserat på sprid-
ning och en möjlig brands tillgång på bränsle. Gräsbrand är ett mått på torka i
det översta marklagret.

Brandriskdata levereras av SMHI på uppdrag av MSB. Detta innebär att MSB
står som ägare till prognoser. Innan en möjlig implementation kan ske måste ett
godkännande ges från MSB och detaljer kring leverans redas ut.

Användningsområden

Brandprognoser kan användas till att ge en mer specifik platsinformation till en
användare.  Detta då området ett  index avser enbart  omfattar 11 km2 jämfört
med varningar där ett distrikt, exempelvis Västernorrland kan uppgå i 21 000
km2

De värden en prognos ger är i en skala från 1 till 6 där lågt index ger en låg
brandrisk.

Format

Levererad data är i ett så kallat GRIB-format. Formatet är en standardiserat fil-
format som ofta används för utbyte av väderdata. Den data som levereras av
SMHI är GRIB version 1.

Figur 3: Struktur på GRIB-format

Varje meddelande i GRIB-filen associeras med en GRIB-kod och meddelanden
delas in i olika sektioner. Detta illustreras i figur 3. 

I tabell 2-4 ses de olika koder som följer med levererade prognoser samt vad
varje kod står för.

Tabell 2: FWI-spridning

Kod Betydelse
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141 ”Grundvärde” FWI

142 Fire Weather Index (FWI)

143 Initial Spread Index (ISI)

144 Build Up Index (BUI)

146 Fine Fuel Moisture Code (FFMC)

147 Duff Moisture Code (DMC)

148 Drought Code (DC)

149 Daily Severity Rating (CDSR)

Tabell 3: HBV-antändning

Kod Betydelse

151 HBV-värde (HBVS)

152 HBV-index (HBVSI)

153 Markfuktighet i övre markskikt (SMU)

154 Markfuktighet i undre markskikt (SML)

Tabell 4: Gräsbrandsrisk

Kod Betydelse

150 Gräsbrandsindex (HBVGI)

155 Nederbörd

156 Temperatur

De markerade koderna är de som anses särskilt viktiga nämligen: 150 Index
gräsbrand, 142 Index FWI-spridningsrisk och 152 Index HBV-antändningsrisk.
Övriga koder ger de värden som legat till grund för prognosen.

För mottagna riskindex gäller en 6-gradig skala och betydelserna för olika ris-
ker kan ses i tabell 5- nedan.

Tabell 5: FWI-index och tillhörande betydelse

FWI-Index Betydelse

1 Mycket liten brandrisk

2 Liten brandrisk

3 Normal brandrisk

4 Stor brandrisk

5 Mycket stor brandrisk

5E Extremt stor brandrisk

Tabell 6: Markfuktighetsindex för HBV-Skogsbrand och tillhörande betydelse

HBV-Index 
(HBVSI)

Betydelse

1 Mycket blött

2 Blött 

3 Måttligt blött

4 Torrt 

5 Mycket torrt

6 (5E) Extremt torrt
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Tabell 7: Gräsbrandsindex och tillhörande betydelse

Gräsbrandsindex 
(HBVGI)

Betydelse

1 Snötäckt mark

2 Gräsbrandssäsongen slut

3 Liten eller måttlig gräsbrandsfara

4 Stor gräsbrandsfara

5 Liten eller måttlig gräsbrandsfara
(säsongen snart slut)

6 Stor gräsbrandsfara 
(säsongen snart slut)

Implementering

Nedan listas de steg som SMHI rekommenderar för hantering av GRIB-format
detta för att tidsbegränsningen i arbetet inte tillät en bra utredning kring detta:

• Program för öppning och avkodning av GRIB
◦ EcCodes – GRIB API

▪ Python, Fortran eller C
• Översättning av roterade koordinater

◦ Roterade koordinater  innebär  att  sydpolen  förflyttats  lat/lon -90/0
vilket ger en mindre differens i avstånd mellan gridpunkter i norra
och södra Sverige då ekvatorn flyttats till Sveriges latitud.

◦ I projektet användes programmet NOAA WCT för konvertering, det
skötte roteringen automatiskt.

• Kodtabell för tolkning av data
◦ De associerade koderna för varje värde

▪ Kan ses i tabell 2-4

Inom arbetet användes NOAA:s applikation WCT för konvertering av GRIB.
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