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Abstract
The impact of clouds on VIIRS active fire satellite detection in Sweden
Marcus Letalick

Results are presented from the 2021 test run of active fire detection using the Visual Infrared Imaging
Radiometer Suite (VIIRS) instrument, that is currently onboard the polar satellites Suomi-NPP and
NOAA-20. The test is performed by the Swedish Civil Contingencies Agency and the Swedish Meteo-
rological and Hydrological Institute, in cooperation with local fire departments in Sweden.

The aim of this report was to study the impact of clouds on the ability of active fire detection, as
well as to identify objects that potentially can cause commission errors in the VIIRS 375 m active fire
algorithm (false positive notifications). Also, the study aimed to investigate what may cause omission
errors in the algorithm, and to show to what extent the detections can be used to represent the true time
development of the wildfire front and burned area.

Using a cloudmask and a cloudtype classification product from Nowcasting Satellite Application
Facilities (NWC SAF), the impact of clouds was anlalyzed by comparing the cloud data with the obtai-
ned fire notifications from the satellites.

Active fires and newly burned areas were also studied using Sentinel-2 imagery, specifically the False
Color Urban and the Short Wave Infrared (SWIR) RGB composites, as well as images from the 842 nm
band, making use of the relatively high spatial resolution as well as the spectral signatures of fire and
newly burned vegetation.

Detection of active fires occurred in both cloud free and completely cloud covered conditions. How-
ever, roughly 70% of the detected vegetation fire pixels were obtained in conditions with 20% clouds or
less.

Keywords: clouds, satellite detection, VIIRS, active fires, forest fire, grass fire, FRP, NOAA-20, Suomi-
NPP, JPSS
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Molns inverkan på satellitdetektion av vegetationsbränder i Sverige
Marcus Letalick

I rapporten presenteras resultat från 2021 års test av satellitdetektering av skogs- och vegetationsbrän-
der, ett test som genomförs av MSB och SMHI i samverkan med kommunala räddningstjänster. De två
satelliter som ingår i testet (Suomi-NPP och NOAA-20) går i polära omloppsbanor och är utrustade med
instrumentet Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS).

Detta projekt syftade till att undersöka hur molnighet påverkar möjligheten till detektion med satellit,
vilka objekt som potentiellt kan ge upphov till falska detektioner samt vad som kan orsaka uteblivna sa-
tellitdetektioner. Ytterligare ett mål med rapporten var att genom fallstudier av större bränder undersöka
i vilken utsträckning satellitdetektionerna kan användas för att representera brandfrontens utveckling
med tiden och brandens faktiska utbredning.

Vid studierna av molnighet analyserades en molnmask och en molnklassificeringsprodukt från Now-
casting Satellite Application Facilities (NWC SAF). I utvärderingen användes även data från Sentinel-2
för att studera pågående bränder och avbränd yta, som syns tydligt i RGB-kompositerna False Color Ur-
ban och Short Wave Infrared (SWIR) och i 842 nm-bandet, tack vare den relativt höga bildupplösningen
och den nyligen avbrända ytans spektralsignatur.

Brand detekterades i både molnfria och helt molntäckta förhållanden. Drygt 70 % av detektionerna
vid vegetationsbrand kom emellertid i förhållanden med 20 % moln eller mindre.

Nyckelord: moln, satellitdetektion, VIIRS, skogsbrand, gräsbrand, vegetationsbrand, FRP, NOAA-20,
Suomi-NPP, JPSS
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1 Bakgrund

Mellan åren 1998 och 2020 gjordes i Sverige i genomsnitt drygt 4 600 räddningsinsatser per år
i samband med vegetationsbränder, som under 2018 resulterade i en avbränd yta om drygt 240
kvadratkilometer (MSB, u.å.). Det brandbevakande flyget flög samma år över 11 000 timmar
(MSB, 2021).

Bränder i skog och mark kan även upptäckas från satellit, men metoden har ännu inte imple-
menterats i Sveriges operationella räddningsverksamhet. Detektering av pågående vegetations-
bränder med hjälp av det satellitburna instrumentet Visible Infrared Imaging Radiometer Suite
(VIIRS) har tidigare utvärderats av Schroeder et al. (2014), där analys gjordes på globala data
och fallstudier i utvalda regioner. Ett problem med VIIRS som diskuterades av Schroeder et al.
(2014) är detektioner som orsakats av annat än bränder, och därmed varit falska branddetektio-
ner. Studien visade att den genomsnittliga andelen falska detektioner globalt sett var cirka 1,2
procent.

I denna rapport presenteras en utvärdering av metoden efter ett test av satellitdetektion av
skogs- och vegetationsbränder i Sverige. Testet har varit i drift sedan år 2020 och genom-
förs av MSB och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i samverkan med
kommunala räddningstjänster och räddningsregioner samt Länsstyrelsen. I detta projekt använ-
des data från 2021, testets andra år i drift, och specifikt perioden januari till och med okto-
ber. Genom implementering av en algoritm som utvecklats av amerikanska National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) och National Aeronautics and Space Administration
(NASA), och som från VIIRS-data bestämmer positionen för en pågående brand, har testets
deltagande räddningstjänster erhållit notiser med information om detektionen inom cirka 15
minuter efter aktuell satellitpassage.

1.1 Projektets frågeställningar

Denna rapport redovisar ett examensarbete i meteorologi som under läsåret 2021-2022 skrevs
på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektets huvudsakliga
mål var att besvara frågan:

Hur påverkar molnighet möjligheten till att detektera skogs- och vegetationsbränder med hjälp

av polära satelliter utrustade med Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)?

Dessutom syftade arbetet till att besvara följande frågeställningar:

• Hur har satellitdetektering som metod presterat?
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• I vilken utsträckning överensstämde satellitdetektionerna med den faktiska brandutveck-
lingen hos de vegetationsbränder som identifierades?

• Vilka typer av objekt kan orsaka falska detektioner?

• Vad kan orsaka uteblivna satellitdetektioner vid en faktisk brand?

I syfte att besvara ovanstående frågeställningar sammanställdes ett arkiv av satellitdetektio-
ner från 2021 (januari-oktober), som i sin tur jämfördes med händelsearkivet1 hos SOS Alarm
och med PPS-molndata (där PPS står för Polar Platform System) från NWC SAF (Nowcasting
Satellite Application Facilites) som är en del av European Organisation for the Exploitation of
Meteorological Satellites (EUMETSAT).

En kortfattad sammanställning2 testresultaten, riktad till testets deltagande räddningstjänster
har publicerats parallellt med denna uppsats på MSB:s bibliotekstjänst RIB3.

1.2 Bevakning av skogs- och vegetationsbränder i Sverige

Sedan drygt 120 år tillbaka har Sverige haft någon form av bevakningsverksamhet för att upp-
täcka bränder i terräng. Till en början användes så kallade brandtorn, som under 1930-talet
nådde en täckning över hela landet. Under samma årtionde, med start vid 4. Flygkåren i Ös-
tersund år 1934, började bevakning med flygplan användas.

Antalet bränder som upptäcktes var betydligt fler i norra delarna av landet, vilket efter andra
världskriget föranledde beslut om att bevakningen från brandtorn skulle ersättas med flygplan
söder om linjen mellan Gävle och Karlstad.

När det år 1965 föreslogs att brandtornen helt och hållet skulle sluta användas i brandbevak-
ningssyfte fanns 200 torn kvar. Fyra år tidigare hade bara 44 av dessa varit bemannade, och året
därpå var siffran 18, och under loppet av dessa två år upptäcktes totalt sex stycken bränder. Se-
dan 1965 har brandflyget varit den enda metod som använts i brandbevakningssyfte, vid sidan
av observationer från allmänheten. Det finns emellertid ett antal andra metoder som i framtiden
skulle kunna komma att användas operationellt. Detektering av bränder med hjälp av satellit
och radar samt kameror vid marken och på drönare hör till de metoder som ses som potentiella
komplement till flyget (Björk, 2021).

Under åren 2018-2021 flög de brandbevakande flygplanen totalt 22 724 timmar. Hur fördel-
ningen per år såg ut visas i Figur 1. I samma figur visas antalet skogs- och vegetationsbränder
som upptäcktes från flygplan, samt det antal bränder som flygen dirigerades till efter det att
larm redan inkommit till SOS Alarm. År 2018 uppgick det totala antalet bränder där flyget

1Händelsearkivet hos SOS Alarm innehåller information om inkomna larm, bl.a. tidpunkt för larmet, angiven
plats och typ av brand (t.ex. terräng eller byggnad).

2Publikationsnr: MSB1939 - april 2022
3https://rib.msb.se
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var inblandat till 688 stycken (MSB, 2021). Det motsvarade knappt 9 % av det totala antalet
räddningsinsatser kopplade till skogs- och vegetationsbränder under samma år. En övervägande
majoritet av bränderna upptäcks alltså av allmänheten (MSB, u.å).
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Figur 1. Antalet bränder i skog och mark som upptäcktes från skogsbrandbevakningsflyg (streckade staplar), anta-
let bränder som flyget dirigerades till efter larm till SOS Alarm (punktmönstrade staplar) samt antalet flygtimmar
(runda markörer) som rapporterats för åren 2018-2021.
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Figur 2. Antalet räddningsinsatser i samband med skogs- och vegetationsbränder och den avbrända ytan som
rapporterats för åren 1998-2020. Den streckade delen av 2014 års stapel representerar den yta som uppskattas ha
brunnit i skogsbranden i Västmanland 2014.

I Figur 2 visas det totala antalet räddningsinsatser kopplade till skogs- och vegetationsbrän-
der under åren 1998-2020, samt den totala avbrända ytan. I genomsnitt gjordes 4 672 insat-
ser per år. Medianvärdet för den avbrända ytan var drygt 13 km2, och i genomsnitt drygt 32
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km2 årligen. De två säsongerna med störst avbränd yta var 2014 och 2018. Utbredningen av
skogsbranden i Västmanland 2014 uppskattades till omkring 131 km2 (MSB, 2015), vilket
utgjorde drygt 89 % av den totala avbrända ytan under det året. Vidare har räddningsarbetet
med skogsbränderna under sommaren 2018 av MSB (2018) beskrivits som “den största sam-
lade brandbekämpningsinsatsen i EU någonsin”. Förstärkningsresurser, bland annat i form av
flyg, helikoptrar, brandmän och brandfordon, kallades in från Europeiska unionens Emergency

Response Coordination Centre (ERCC) samt från Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-

skap (DNB), MSB:s norska motsvarighet (MSB, 2018).

2 Teori

2.1 Test av övervakning med satellit

Under år 2020 och 2021 genomförde SMHI ihop med MSB ett test av skogsbrandsdetektering
med satellit, där testdeltagarna (se lista med testets deltagande räddningstjänster och länssty-
relser i Tabell 1, och en illustration av de aktuella områdena för räddningstjänsterna i Figur 3)
fick SMS- och e-postnotiser vid en detektion, med information om detektionens tidpunkt och
position (i det geodetiska referenssystemet WGS 84) samt strålningens intensitet och uppmätt
strålningstemperatur (eng. brightness temperature) samlad i GeoJSON-format. Ett exempel på
en sådan notis visas i Figur 4. Detektionen som presenteras i notisen kom vid 12:30 UTC (co-

ordinated universal time) i samband med skogsbranden utanför Finsjö i Mönsterås kommun
den 19 juni 2021.

Tabell 1. Deltagarna (listade i alfabetisk ordning, efter namnet som uppgavs i anmälan) i testet av satellitdetektion
av skogs- och vegetationsbränder. Räddningsregionernas täckning (för notisutskick) över landet visas i Figur 3.

Testdeltagare 2021
Gästrike räddningstjänst Räddningstjänsten Jämtland
Länsstyrelsen Jönköpings län Räddn.tj. Syd (21 kommuner i Skåne län, bl.a. Malmö & Lund)
Länsstyrelsen Uppsala län Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)
Medelpads Räddningstjänstförbund Räddningtjänsten Väst
Piteå räddningstjänst Räddningstjänsten Älmhult
Räddningscentral Nord (RC NORD)* Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Räddningsregion Bergslagen (RRB) Storstockholms brandförsvar (Räddningsregion Mitt)
Räddningsregion Mälardalen (RRM) Södertörns brandförsvarsförbund
Räddn.region sydöstra Sverige (RSöS) Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Hagfors kommun Västerviks kommun, Enheten f. räddn.tj. och samhällsskydd
Räddn.tj. Halmstad (HILL-funktionen)

*Räddningstjänsten Norrbotten + Umeåregionens brandförsvar

En sammanställning av detektionerna gjordes av MSB i samarbete med testdeltagarna, där må-
let var att kategorisera detektionerna, avgöra om det faktiskt brunnit på platsen som markerats
och samla information om vilken typ av brand det i så fall handlat om.
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Figur 3. Områdena (inklusive buffertzon)
som användes vid filtrering av detektionerna
innan notiser skickades ut till de deltagande
räddningstjänsterna (se Tabell 1).

Figur 4. Exempel på en notis från satelliten NOAA-20, där det fram-
går vid vilken position (i referenssystemet WGS 84) och tidpunkt (i
lokal svensk tid) som brand har detekterats. Värdena på uppmätt ef-
fekt (i megawatt) och strålningstemperatur (i Kelvin) går också att
utläsa i meddelandet, som är skrivet i så kallat GeoJSON-format. En
av fördelarna med att informationen formateras på detta sätt är att fi-
len går att “dra och släppa” till GIS-program (exempelvis QGIS eller
den webbaserade tjänsten geojson.io) där detektionen visas som en
punkt på en karta. Notiser med detektion i flera pixlar förekommer,
men i just detta exempel detekterades brand bara i en pixel.

2.1.1 Satelliterna i JPSS-programmet

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) och NASA (National Aeronautics
and Space Administration) leder projektet JPSS (Joint Polar Satellite System), som idag har
två aktiva satelliter; Suomi-NPP (National Polar-orbiting Partnership), som sköts upp i oktober
2011, samt NOAA-20 (ursprungligen kallad JPSS-1), som nådde sin omloppsbana i november
2017 (LPDAAC, u.å.). Fler satelliter i samma serie (JPSS-2, -3 och -4), planeras att skjutas upp
under 2022, 2026 respektive 2031 (se Figur 5). Efter uppskjutning kommer dessa satelliter på
motsvarande sätt byta namn till NOAA-21, -22 och -23 (JPSS, 2017).

2010 2020 2030

Suomi-NPP JPSS-1
NOAA-20

JPSS-2
NOAA-21

JPSS-3
NOAA-22

JPSS-4
NOAA-23

Figur 5. En tidslinje med de redan genomförda och planerade uppskjutningarna av satelliter inom JPSS-
programmet, där VIIRS finns ombord. Under konstruktionsfasen kallas satelliterna JPSS-1, -2, etc, med undantag
för den första satelliten, Suomi-NPP. Efter lyckad uppskjutning får satelliterna namnen NOAA-20, -21, etc.
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Figur 6. Fördelning över dygnet av de 511 detektioner som kom från Suomi-NPP och NOAA-20 under perioden
januari till och med oktober 2021. Till höger visas trajektorian för NOAA-20 den 19 juni 2021, med start kl.
12:25 UTC och slut kl. 23:00 UTC. Satellitens position kl. 12:30 UTC är markerad med en vit cirkel, och den vita
pilen indikerar satellitens färdriktning. Bilden på omloppsbanan genererades i NASA:s SSC 4D Orbit Viewer (se
https://sscweb.gsfc.nasa.gov/tipsod/).

Satelliternas omloppsbanor ligger 828 ± 12 kilometer över havet och är synkroniserade
med solen. Medan jorden snurrar rör sig satelliterna i en elliptisk bana som går nästan rakt över
jordens nord- respektive sydpol (se Figur 6), och VIIRS skannar av en cirka 3040 kilometer
bred remsa under satellitens bana (NOAA NESDIS STAR, 2017). Satelliterna ligger 50 minuter
ifrån varandra längs omloppsbanan, vilket motsvarar ett halvt varv kring jorden (Schroeder
et al., 2020). Detta resulterar i att detektion av skogsbrand är möjlig tidig morgon och tidig
eftermiddag, lokal svensk tid. I Figur 6 visas hur fördelningen av testperiodens detektioner såg
ut över dygnet.

2.2 VIIRS och Active Fire-algoritmen

För att detektera pågående bränder (eng. active fires) med satellit används sensorer för både in-
fraröd strålning och synligt ljus. I det test som genomförs av MSB och SMHI används data från
instrumentet VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), som mäter strålning över 22
spektralband, där våglängderna som mäts spänner från 402 nanometer upp till 12.49 mikrome-
ter (se Figur 7). Fem av dessa band har en upplösning på omkring 375 meter × 375 meter vid
nadir och kallas I-band (från eng. imagery). Vidare finns 16 stycken så kallade M-band (från
eng. moderate resolution), med dubbelt så breda pixlar (750 meters upplösning vid nadir), samt
ytterligare ett band som kallas DNB (kort för day/night band) (Hillger et al., 2014).
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Figur 7. Spektralbanden på VIIRS. De lodräta streck som dragits mot x-axeln visar den mittersta våglängden i
respektive band. Samtliga fem I-band samt band M13 används i 375 m-algoritmen (Schroeder et al., 2014).

Tabell 2. Band och de korresponderande våglängderna som enligt Hillger et al. (2014) mäts av VIIRS och används
i 375 m-algoritmen. Bandbredderna visas även i Figur 7.

Band Våglängder [µm] Beskrivning Används främst för
I1 0.6 - 0.68 Synligt ljus Identifiering av moln och vattenyta
I2 0.85 - 0.88 Nära infraröd Identifiering av moln och vattenyta
I3 1.58 - 1.64 Kortvågig infraröd Identifiering av vattenyta
I4 3.55 - 3.93 Mellanvågig infraröd Detektion av brand
I5 10.5 - 12.4 Långvågig infraröd Detektion av brand och identifiering av moln
M13 3.97 - 4.13 Mellanvågig infraröd Beräkning av FRP (Fire Radiative Power)

Algoritmen som används för att markera positionen för en pågående brand utvecklades av
amerikanska NOAA och NASA, och använder data från I-banden och från band M13 (se Tabell
2). I föregångaren (se Figur 8) till den nuvarande så kallade 375 m-algoritmen användes bara
M-band. Den versionen kallades därför för 750 m-algoritmen, som i sin tur föregicks av den
algoritm som utvecklats för MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), som
har en horisontell upplösning om 1 kilometer (Schroeder et al., 2014).

MODIS
1 km VIIRS

750 m
VIIRS
375 m

Figur 8. Pixelstorleken i de respektive algoritmer som utvecklats i brandbevakningssyfte har blivit mindre. I den
senaste VIIRS-algoritmen är pixlarna ca 375 m × 375 m, en halvering av pixelbredden jämfört med den första
VIIRS-algoritmen, som i sin tur byggde på den algoritm som utvecklades för MODIS, där pixelbredden är 1 km.
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Det våglängdsintervall som mäts i I4-kanalen gör kanalen lämplig för detektering av bränder,
då våglängderna motsvarar den maximala intensiteten hos strålningen som en svartkropp avger
vid en temperatur mellan 737 och 817 K. I Figur 9 visas tre olika svartkroppstemperaturers
korresponderande Plankkurvor, som enligt Wallace & Hobbs (2006, s. 117) med hjälp av de
empiriska konstanterna c1 = 3.74 · 10−16 Wm2 och c2 = 1.45 · 10−2 Km kan uttryckas som

Bλ(T ) =
c1λ

−5

π
[
exp

(
c2
λT

)
− 1

] . (1)

2 4 6 8 10 12 14
Våglängd,  [mikrometer]

100

101

102

103

104

B
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) [
W

m
2

m
1 s
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1 ]

T = 550 K
T = 700 K
T = 850 K

Figur 9. Intensiteten hos den strålning som en svartkropp avger (Wallace & Hobbs, 2006, s. 117) vid tempera-
turerna 550, 700 respektive 850 Kelvin representeras av den blå, orange och gröna kurvan (se även Ekvation 1).
Kurvan för 700 K når sitt största värde nära det våglängdsintervall som mäts i I4-kanalen, och som representeras
av det skuggade området. Som visas i Figur 10 är temperaturer omkring 700 K tillräckliga för att en brand ska
kunna upptäckas både under dagen och på natten.

2.2.1 Maskning av tätort och industri

Eftersom varma objekt, som avger infraröd strålning, kan generera detektion i 375 m-algoritmen,
utgör tätorter och industrier källor till potentiellt falska detektioner. Av denna anledning filtre-
rar SMHI datan från NOAA innan den går ut som notiser till räddningstjänsten, genom en
maskning av tätorter samt en buffertzon om 500 meter kring industribyggnader och industri-
områden. Samtliga detektioner, utan filtrering, går att se på EU-kommissionens webbplats4 som
tillhandahålls av Copernicus och EFFIS (European Forest Fire Information System).

4https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis_current_situation/
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2.2.2 Teoretisk detektionsförmåga

Hur stor en brand med en viss temperatur måste vara för att kunna detekteras kan beräknas
teoretiskt. Schroeder et al. (2014) bestämde den erforderliga arean för att en brand ska kunna
upptäckas av 375 m-algoritmen med 50 procents sannolikhet (se Figur 10). Denna area visade
sig vara mindre på natten än på dagen. Likaså kunde en brand med en viss area brinna med lägre
temperatur på natten för samma sannolikhet för detektion. Exempelvis måste temperaturen hos
en 150 kvadratmeter stor brand vara cirka 725 K (omkring 452 ◦C) för att med 50 procents
sannolikhet detekteras dagtid, medan det räcker med 550 K (cirka 277 ◦C) för att branden med
samma sannolikhet ska kunna detekteras under natten.

Figur 10. Den av Schroeder et al. (2014) beräknade temperaturen som funktion av area som en brand i teorin
måste ha för att med 50 procents sannolikhet kunna detekteras med 375 m-algoritmen. © Schroeder et al. (2014).
Figuren har inkluderats med tillstånd från författaren.

2.3 Klassificering av pixlar efter deras innehåll

2.3.1 Branddetektionens confidence level

För varje pixel där brand detekterats ger 375 m-algoritmen en confidence-klassning. Hur säker
algoritmen är på att en pixel innehåller brand indikeras med låg, medelhög eller hög confidence.
Dessa nivåer anges som “flaggor” i form av siffrorna 7, 8 respektive 9.

I en pixel som flaggats med en 7:a förekommer ofta solblänk eller vatten. Den relativa av-
vikelsen (jämfört med de åtta pixlar som omger den aktuella pixeln (Schroeder et al., 2014)) i
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strålningstemperatur i I4-bandet ligger i dessa pixlar under 15 K. Vidare flaggas pixlar med en
8:a om den relativa avvikelsen i strålningstemperatur överstiger 15 K, samt om risk för solblänk
ej föreligger. I de pixlar som tilldelas 9:or har mättnadsvärdet för strålningstemperaturen nåtts.
(Schroeder & Giglio, 2017)

2.3.2 Förekomst av moln

Som beskrivet av Schroeder et al. (2020) erhålls från I-banden på VIIRS värden för reflektans
(ρi där i markerar aktuellt I-band; ρ1 hör till I1-bandet, etc.) vid toppen av atmosfären och för
strålningstemperaturen (Ti). Dessa parametrar används i 375 m-algoritmen för att bestämma
om det brinner i området som täcks av pixeln och om det förekommer moln.

Dagtid klassas en pixel som molnig om något av dessa villkor uppfylls:

(i) T5 < 265 K

(ii) ρ1 + ρ2 > 0.9 och T5 < 295 K

(iii) ρ1 + ρ2 > 0.7 och T5 < 285 K

Under natten testas istället om T5 < 265 K och T4 < 295 K.
Om en pixel klassas som molnig görs ingen vidare undersökning kring huruvida brand för-

kommer i pixeln. Molnmaskningsalgoritmen gör dock, enligt Schroeder et al. (2020), undantag
för halvtransparenta moln och pixlar som bara är delvis molntäckta, i syfte att minska risken
för uteblivna detektioner.

2.3.3 Vattendrag i pixeln

Förekomst av vattenyta registreras om ρ1 > ρ2 > ρ3. Detta villkor har visat sig fungera för
identifiering av vattendrag dagtid. Emellertid riskerar även avbrända ytor att felaktigt bli iden-
tifierade som vattenytor. Vidare kan förekomst av öar och landtungor i anslutning till kustlinjer
leda till att pixlar i dessa områden inte klassas som vattenyta. Till skillnad från molniga pix-
lar går algoritmen vidare med pixlar med vattenyta och undersöker om det förekommer varma
objekt i området (Schroeder et al., 2020).

2.3.4 Ljusa ytor och blänk från reflekterat solljus

Under dagtid kan ljusa ytor ge “brand-lika” värden på strålningstemperaturen i I4-kanalen. Till
skillnad från bränder uppfyller dessa ytor samtliga följande villkor:

(i) ρ3 > 0.3

(ii) ρ3 > ρ2 > 0.25
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(iii) T4 ≤ 335 K

vilket gör det möjligt att skilja ytorna från faktiska bränder.
Blänk från reflekterat solljus kan också riskera att tolkas som en pågående brand. Stora

metalltak i industriområden, små (av algoritmen icke identifierade) vattendrag och ljusa ytor i
stadsmiljö ges av Schroeder et al. (2020) som exempel på objekt som kan orsaka sådana utfall.
Eftersom zenitvinkeln för VIIRS-sensorernas riktning och solhöjden är kända parametrar kan
dock algoritmen utesluta pixlar innehållande blänk från den grupp pixlar där potentiella bränder
förekommer. Givet att

θg = arccos (cos θv cos θs − sin θv cos θs cosϕ) (2)

där ϕ är den relativa azimutvinkeln (se Figur 11) mellan solen och satelliten, θv är zenitvinkeln
för VIIRS-sensorernas riktning (view angle), och där solens zenitvinkel representeras av θs,
kan blänk identifieras om något av följande villkor uppfylls:

(i) θg < 15◦ och ρ1 + ρ2 > 0.35

(ii) θg < 25◦ och ρ1 + ρ2 > 0.4

2.3.5 Pågående bränder

För pixlar som nattetid inte visar en mättad strålningstemperatur förekommer potentiellt brand
i pixlarna om T4 > 320 K och om den binära kvalitetsflaggan på I4-bandet samtidigt indikerar
att datan bedöms vara av god kvalitet. Pixlar som uppfyller dessa villkor tilldelas confidence-
klassningen medelhög.

Mättade pixlar bedöms nattetid innehålla brand om T4 > 367 K och om kvaliteten på både
I4- och I5-bandet samtidigt flaggats som god. Dagtid måste samma villkor vara uppfyllt, men
därtill måste även villkoren T5 > 290 K och ρ1 + ρ2 < 0.7 vara uppfyllda för att pixeln ska
bedömas innehålla brand. Om dessa kriterier är uppfyllda sätts pixlarnas confidence level till
hög.

Det förekommer även fall där mättnadstemperaturen för I4-bandet överstigs kraftig (på eng-
elska: folding). I dessa fall beräknas skillnaden mellan I4- och I5-bandets respektive strålnings-
temperatur, och brand bedöms dagtid förekomma i pixeln om T5 > T4 och T5 > 325 K samt
om kvaliteten på I5-data flaggats som god. Nattetid kan samma villkor appliceras om mini-
mumtemperaturen i T5 sänks från 325 till 310 K. Om inte dessa kriterier möts kan brand ändå
bedömas förekomma i pixeln under natten om T4 = 208 K och T5 > 335 K. Värdet 208 K
(omkring −65 ◦C) karaktäriserar just de fall där folding förekommit, och är det lägsta värdet i
I4-bandets dynamiska omfång.
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Figur 11. En skiss av vinklarna som används för att identifiera blänk från solen: zenitvinklarna för VIIRS-
sensorerna (θv) respektive solen (θs), samt den relativa azimutvinkeln (ϕ) mellan dessa. Den vertikala streckade
linjen markerar zenit. I exemplet som visas i denna figur är θg < 15◦ (för definitionen av θg , se Ekvation 2).

En pixel innehåller potentiellt en pågående brand om strålningstemperaturen i pixelns I4-
band är hög i jämförelse med dess omgivning. I jämförelseprocessen markeras även vilka pix-
lar i omgivningen som det brinner inom. Dessa pixlar innehåller så kallade bakgrundsbränder.
Pixlar bedöms innehålla bakgrundsbränder där folding förekommit, alternativt om pixlarna un-
der dagtid uppfyller villkoren T4 > 335 K och T4 − T5 > 30 K. Under natten gäller istället
T4 > 300 K och T4 − T5 > 10 K.

I 375 m-algoritmen används en omgivning som är 501 × 501 pixlar stor. Omgivningen
måste innehålla åtminstone 10 pixlar med giltiga data. Om så inte är fallet antas omgivningens
strålningstemperatur vara 330 K (omkring 57 ◦C). Pixlar vars datakvalitet inte flaggats som
god, pixlar med bakgrundsbränder, molntäckta pixlar och pixlar där vattendrag förekommer,
hör alla till den grupp pixlar som bedöms som ogiltiga i omgivningen, och utesluts därmed.

För den grupp pixlar med giltiga data som faller inom omgivningen beräknas (med tempe-
raturerna uttryckta i Kelvin) parametern

T4s = min{330,max[325,median(T4) + 25]}.

Pixeln i centrum innehåller potentiellt en brand och går vidare till ytterligare processering om
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den dagtid uppfyller villkoren T4 > T4s och/eller T4 − T5 > 25 K, och nattetid om T4 > 295 K
och T4 − T5 > 10 K.

Ytterligare kriterier testas därefter för att erhålla ett slutgitligt urval av pixlar med pågående
bränder. En komplett beskrivning av villkoren som testas ges av Schroeder et al. (2020).

2.4 Fire radiative power (FRP)

375 m-algoritmen beräknar effekten som avges från pixlar där brand detekterats. Effekten kal-
las Fire Radiative Power (FRP). Effekten erhålls från M13-bandet, eftersom högre strålnings-
temperatur kan mätas i M13-bandet än I4-bandet innan pixeln mättas, vilket relativt ofta sker
i I4-bandet vid förekomst av brand. Genom att först beräkna skillnaden δM13 mellan strålning-
en från den M13-pixel där brand förekommer och bakgrundsstrålningen (från de åtta pixlar
som omger den aktuella pixeln), erhålls för en pixel med arean A (φ), som är en funktion av
skanningsvinkeln φ, att

FRP750 =
σδM13

a
A (φ)

där σ och a representerar Stefan-Boltzmanns konstant respektive en konstant associerad med
M13-bandet, med värdet 2.88 · 10−9 W

m2 sr µm K4 . Det resulterande FRP-värdet för de n stycken
375 m-pixlar där brand identifierats, och som ligger i M13-pixeln, ges av FRP375 =

FRP750

n
. Om

brand förekommer i alla fyra 375 m-pixlar blir alltså det resulterande FRP-värdet en fjärdedel
av det värde som beräknades för M13-pixeln (Schroeder et al., 2020).

2.5 Pixelstorlek och aggregeringzoner

VIIRS-sensorerna roterar (sveper) på ett sätt som gör att satelliten vid varje skanningssvep
(se Figur 12c) kan returnera data för totalt 3200 × 16 pixlar för M-banden och 6400 × 32
pixlar för I-banden (Schroeder & Giglio, 2017). Ombord på satelliten körs så kallad cross-

track aggregation, som syftar till att erhålla en relativt konstant pixelstorlek längs hela svepet
(se Figur 12b) som sträcker sig strax över 56◦ åt båda sidor om nadir (riktningen rakt ner mot
jordytan). Svepet delas upp i tre aggregeringszoner, där tre pixlar längs skanningsriktningen
slås samman i den första zonen, följt av två sammanslagna pixlar i den andra zonen. I den
tredje zonen (längst ut på svepet) görs ingen sammanslagning (Schroeder et al. 2020).

2.6 Detektionens geografiska position

Vilket område på jordytan som hör till pixeln bestäms med ett fel som ökar längre ut på svepet,
men felet växer aldrig till mer än omkring 2 meter (NOAA NESDIS STAR, 2017). Positionen
som anges i GeoJSON-filerna (detektionsnotiserna) representerar mittpunkten i den pixel som
Active Fire-algoritmen markerat. Eftersom pixelstorleken (se Figur 12b) varierar mellan 373
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a
b

(a) En viss vinkel i satellitens (gråa cirkeln) synfält mot-
svarar en längre sträcka på marken längre bort från na-
dir; utan pixelaggregering gäller alltid a < b. Dessutom
förstärks denna effekt av jordytans krökning.

582

650

800

324
388

388

37
3 44
8 56
3

44
8 56
3 80

0

(b) Genom den pixelaggregering som tillämpas på
VIIRS-datan ökar den resulterande pixelstorleken re-
lativt lite med ökande off-nadir-vinkel. Inom varje ag-
gregeringszon (se Figur 12c) ökar pixelstorleken enligt
måttangivelserna (uttryckt i meter, avrundat till närmas-
te heltal) i figuren.

1:1 2:1 3:1 1:12:13:1

Nadir

±31.589°

±44.680°

±56.063°

Skanningsriktning (cross-track / along-scan)

Satellitens färdriktning 
(along-track)

Aggregeringszoner

(c) Sensorerna på VIIRS roterar i en svepande rörelse som är vinkelrät mot satellitens färdriktning, och täcker på
så vis en remsa som är omkring 3040 km bred. Vid aggregeringszonernas gränser “klipps” en pixel av; detta sker
vid de vinklar längs skanningsriktningen som anges i figuren.

Figur 12. Figurerna (a), (b) och (c) ger en schematisk illustration av pixelaggregeringskonceptet som utvecklats
för VIIRS.

m × 388 m och 800 m × 800 m så varierar det största felet i den geografiska positioneringen

mellan
√(

373
2

)2
+
(
388
2

)2 ≈ 270 och
√(

800
2

)2
+
(
800
2

)2 ≈ 566 meter.
I Figur 13 visas hur felet varierar längs svepet. Värdena för de sex punkterna i diagrammet

beräknades på samma sätt som i ovanstående stycke, utifrån pixelstorlekarna i Figur 12b. Punk-
terna representerar alltså avståndet mellan pixelns mittpunkt och dess hörn. Observera att de
vertikala linjerna illustrerar övergången mellan aggregationszonerna, och att de sneda linjerna
är linjära approximationer; den faktiska variationen inom respektive zon är icke-linjär.
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Figur 13. Vid satellitdetektion av brand markeras en hel pixel, och koordinaterna för pixelns mittpunkt förmedlas
via detektionsnotiserna. Eftersom pixelstorleken varierar längs svepet enligt den aggregeringsmetod som illustre-
ras i Figur 12 så varierar även det potentiella felet i positioneringen av branden. Det största felet (avståndet från
pixelns mittpunkt till hörnet på pixeln) vid aggregeringszonernas gränser visas i denna figur. Observera att (de
sneda) linjerna mellan punkterna inte representerar den faktiska variationen, utan är linjära approximationer mel-
lan punkterna.

2.7 Molnklassificering med data från NWC SAF

För att med hjälp av VIIRS studera molnighet kan Cloud Mask- och Cloudtype-data (även
CMa respektive CT) från NWC SAF användas. CMa och CT, som är så kallade PPS-produkter
(Polar Platform System) har 1 kilometers horisontell upplösning; pixlarna är 1 km × 1 km stora.
För CMa, som är en binär molnmask, är värdet i en pixel är antingen 1 eller 0 (moln respektive
molnfritt), och varje pixel i CT-datan representerar någon av de 15 olika kategorier av moln som
visas i Figur 14. PPS-produkterna kan köras med data från VIIRS men även från AVHRR (Very

High Resolution Radiometer), MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectro-radiometer) och
MERSI-2 (Medium Resolution Spectral Imager-2) (NWC SAF, 2018).

Molnkategorierena i PPS-datan kan jämföras med molnklassificeringen som används i Me-
teorologiska världsorganisationen WMO:s internationella molnatlas. Där delas moln in i tio
huvudkategorier (på engelska så kallade genera). Dessa kategorier associeras med olika höjd.
I den tempererade klimatzonen räknas moln som höga om de ligger mellan 5 och 13 kilometer
över marken. Moln i intervallet 2 till 7 kilometer över marken räknas som medelhöga, me-
dan moln inom de lägsta 2 kilometerna från marken kallas låga. Höga molntyper inkluderar
Cirrus, Cirrocumulus och Cirrostratus. Med medelhöga moln avses Altocumulus, Altostratus
och Nimbostratus. Till de låga molnen hör Stratus, Stratocumulus, Cumulus och Cumulonim-
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Figur 14. Den vedertagna färgpaletten och de respektive färgernas motsvarande molntypsklassificering i NWC
SAF PPS Cloudtype-data.

bus. Det ska emellertid noteras att Altostratus, Nimbostratus, Cumulus och Cumulunimbus kan
sträcka sig till både medelhög och hög höjd. Molnbasen på Nimbostratus kan även sträcka sig
ner till låg höjd (WMO, u.å).

I vissa situationer väljer Cloudtype-algoritmen fel molntyp, och tre specifika fall listas av
NWC SAF (2016). Algoritmen kan felaktigt föreslå små Cumulus (fractional clouds) vid fö-
rekomst av mycket tunna Cirrusmoln. Vidare kan algoritmen returnera “medelhöga moln” vid
förekomst av mycket låga moln i en kraftig temperaturinversion. I det tredje fallet returneras
“medelhöga moln” vid förekomst av låga moln under tunna Cirrusmoln.

2.8 Spektralsignaturer från pågående brand och nyligen avbränd yta

Sentinel-2 är ett exempel på en satellit som med relativt hög upplösning (10 till 60 meter) kan
leverera data från flera olika spektralband (Copernicus u.å.). I ett spektralband mäts intensiteten
hos strålningen i det spann av våglängder som täcks av bandet. Genom att normalisera värde-
mängden från mätningen kan värdet i respektive pixel representeras med en färg anpassad till
en viss färgskala. Vanligtvis anpassas värdemängen för att passa en 8-bitars (värden mellan 0
och 255) färgrepresentation. Så kallade kompositer kan därefter konstrueras genom att låta R-,
G- respektive B-kanalen i en RGB-färgrymd (rött, grönt, blått) representera värdena från olika
spektralband (Karlsson, 1997).

En så kallad True Color-komposit kan konstrueras genom att låta band 4 (665 nm), band
3 (560 nm) respektive band 2 (490 nm) representera röd, grön och blå kanal i varje pixel. En
sådan komposit visar en bild som liknar det som ögat skulle uppfatta, eftersom våglängderna
som mäts i band 2, 3 och 4 ligger inom det blåa, gröna respektive röda våglängdsspektrumet
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(Sentinel-Hub, u.å.a).

A

B C D

E F

Figur 15. Exempel på satellitbilder från Sentinel-2. A: en True Color RGB-komposit, B: en False Color Urban
RGB-komposit, C och D: en bild som representerar data från band 8, före respektive efter en brand, där de blåa
markörerna visar var 375 m-algoritmen gav utslag under själva brandförloppet (alltså ej från samma tidpunkt som
bilden från Sentinel-2). E och F: en SWIR-komposit med en “före- och efter”-bild av ett nyligen avbränt område,
ej samma brand som i bild A-D.

På motsvarande sätt kan andra kompositer tas fram för att framhäva objekt som till följd av
deras så kallade spektralsignaturer ger avvikande intensitetsvärden i vissa spektralband. Två
exempel på RGB-kompositer som används för att hitta pågående bränder respektive nyligen
avbränd yta (Sentinel-Hub, u.å.b) är False Color Urban-kompositen och Short Wave Infrared-
kompositen (SWIR). False Color Urban-kompositen visar vegetation i grönt, medan bränder
visas i gult och rött (Sentinel-Hub, u.å.c).

Även enskilda band kan (i en endimensionell färgskala som t.ex. gråskala) framhäva objekt
med speciella spektralsignaturer. Band 8 (centrerat kring 842 nanometer) på Sentinel-2 är ett
sådant exempel. Eftersom den uppmätta reflektansen av våglängder omkring 842 nm från nyli-
gen avbränd yta är relativt låg framhävs dessa ytor tydligt vid en jämförelse mellan bilder tagna
före respektive efter en brand (Sentinel-Hub, u.å.d).

Exempel på bilder från Sentinel-2 där kompositerna True Color, False Color Urban och
SWIR har använts, samt ett exempel på en “före- och efter”-bild från band 8, visas i Figur 15.
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3 Metod

3.1 Utvärdering av satellitdetekteringen under 2021

Till att börja med gjordes en sammanställning av de satellitdetektioner som kom under perioden
januari till och med oktober 2021. En schematisk illustration av informationsflödet i utvärde-
ringsprocessen visas i Figur 16. Processen kan delas upp i några huvudsakliga moment. Efter
att satelliten detekterat brand skickades genom SMHI:s implementering av NOAA:s algoritm
notiser ut till testets deltagande räddningstjänster i form av SMS och e-post. I e-postnotiserna
bifogades GeoJSON-filer (se Figur 4) med information om detektionen; plats (latitud och longi-
tud), tidpunkt samt uppmätt effekt (FRP) och strålningstemperatur. Med tillgång till GeoJSON-
filerna gjordes en gruppering av detektionerna till “händelser” baserad på inbördes avstånd och
skillnad i tid mellan detektionerna.

Gruppera efter 
typ av brandJa

Vet ej

Nej

Syns avbränd yta på 
bilder från Sentinel-2?

JaNej

Detektioner (.geojson)

Gruppering
efter tid och plats
(samma händelse)

Lokalnyheter

Stämmer det att det 
brann på platsen?

Kontakt med 
fastighetsägare

Input från 
räddningstjänst

Vilken typ av brand 
var det i så fall?

VIIRS

Sammanställning

Vet ej

Figur 16. Illustration av informationsflödet i metoden som användes i sammanställningen av testperiodens satel-
litdetektioner från VIIRS.

Därefter jämfördes tid och plats med information från händelsearkivet i SOS Alarm, där
information om inkomna larm finns tillgänglig. Testets deltagande räddningstjänster bidrog
dessutom med en egen uppföljning av detektionerna, och även den informationen fördes in i
sammanställningen. Därtill gjordes sökningar efter eventuella lokalnyhetsartiklar kopplade till
bränder på den akuella platsen. I vissa fall där ingen information från någon av de tidigare
nämnda källorna hittades, kontaktades även Länsstyrelsen (som genomför vissa naturvårds-
bränningar), skogsägare eller ägaren till den fastighet där brand detekterats.

I nästa steg kunde en händelse (grupp av detektioner) klassas som en viss typ av brand; kate-
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gorierna inkluderade bland annat brand i byggnad, skogsbrand, gräsbrand. Alternativt klassades
källan till detektion som okänd, såvida ingen information med säkerhet kunde styrka att det inte
brunnit på platsen. Utav dessa “vet ej”-klassade händelser gick de som genererat flest detektio-
ner vidare till en jämförelse med satellitbilder från Sentinel-2, i strävan efter att klassificera om
händelsen till en bekräftad brand eller alternativt till en falsk detektion.

En särskild rapport riktad till testets deltagande räddningstjänster skrevs efter att samman-
ställningen färdigställts, i syfte att förmedla de resultat som testet genererat under säsongen, där
viktiga parametrar var tidsskillnaden mellan inkommet larm och detektionen från satellit, samt
positioneringens noggrannhet; hur tidigt satellitdetektionen kommer i jämförelse med inkom-
met larm till SOS Alarm, samt satellitens förmåga att peka ut brandens faktiska positionen är
avgörande för hur användbart satellitdetektering är i räddningstjänsternas operationella arbete.

3.2 Hämtning av bilder från Sentinel-2

De Sentinel-2-bilder som användes i detta projekt hämtades från Sentinel Hub EO Browser5,
en kostnadsfri tjänst för analys av bilder från flera olika satelliter. I Figur 17 visas en nio-
stegsprocess som följdes vid nedladdning av bilder från RGB-kompositer från enskilda band:

1. Koordinaterna (i referenssystemet WGS 84) för den aktuella platsen skrevs in i sökfältet.
2. Sentinel-2 valdes som datakälla.
3. Ett tidsfönster valdes kring det aktuella datumet.
4. Bilder finns tillgängliga endast för vissa datum, och ibland är bilderna helt molntäckta. I senare steg går

det att bläddra mellan tidsstegen, så valet av bild att visa är inte avgörande i detta steg.
5. Detta steg har två varianter. a) För de förval av kompositer som finns listade (däribland True Color, False

Color Urban och SWIR) räcker det att välja önskad komposit i listan. b) För att studera enskilda band eller
skapa egna kompositer väljs alternativet längst ner i listan (Create custom visualization). Här kan de olika
banden dra och släppas i R-, G- respektive B-kanalerna.

6. Ritverktyget för markering på kartan valdes i högerspalten.
7. Ytan som data ska laddas ner för ritades ut på kartan med hjälp av ritverktygen.
8. Download image. I nästa steg väljs inställningarna för nedladdningen.
9. Först valdes Analytical i övre flikfältet. Sedan sattes bildformatet till TIFF, 32-bit float, med den högsta

tillgängliga bildupplösningen (HIGH). Koordinatsystemet valdes automatiskt till WGS 84, och sist valdes
den komposit eller det band som skulle laddas ner.

3.3 Molndata från NWC SAF

För varje detektion som bekräftats höra till en vegetationsbrand eller brand i byggnad, extra-
herades information om hur stor mängd moln som förekom i området kring detektionen i den
binära molnmasken CMa från NWC SAF. Molntäcket vid tiden och platsen för en detektion

5Applikationen nås via https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
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Figur 17. En översikt av processen för att hämta TIFF-bilder (med georeferensinformation) från Sentinel-2. Data
hämtades från Sentinel Hub EO Browser (https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/), där all data finns tillgänglig
för nedladdning utan kostnad. Processen (och de numererade stegen) beskrivs i Avsnitt 3.2.

uppskattades genom att beräkna genomsnittet av värdena i ett område bestående av 5×5 pixlar,
där pixeln i centrum representerade platsen för detektion (se Figur 18). Från Cloudtype-datan
extraherades ett 20× 20 pixlar stort område centrerat kring platserna för de respektive bränder
som skulle analyseras.

3.4 Molns inverkan på möjligheten till satellitdetektion

Detta projekt syftade huvudsakligen till att undersöka hur molnighet påverkar möjligheten till
att detektera skogs- och vegetationsbränder med hjälp av 375 m-algoritmen. Detta gjordes dels
genom studier av NOAA:s algoritmdokumentationer, kallade ATBD (kort för Algorithm Theo-

retical Basis Document), och dels genom att i GIS-programmet QGIS6 kombinera satellitdetek-
tionerna med både PPS-data från NWC SAF och satellitbilder från Sentinel-2. I QGIS kunde
en jämförelse mellan de respektive datakällorna göras genom att placera informationen (bilder
och detektionsmarkörer) i olika lager som lades ovanpå varandra.

6För mer information om programmet, se https://www.qgis.org
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Figur 18. Den genomsnittliga molnmängden i ett 5 × 5 pixlar stort område (cirka 25 kvadratkilometer) beräk-
nades från den binära molnmasken CMa från NWC SAF för varje detektion av vegetationsbränder och bränder
i byggnad, med detektionen i centrum. I de enskilda CMa-pixlarna var värdet antingen 0 (blått) eller 1 (orange).
Vid den tid och plats som visas i figuren kom den första av de detektioner som kom i samband med skogsbranden
i Mönsterås, och den genomsnittliga molnmängden var 6/25 = 24 %. Den korresponderande detektionsnotisen
visas i Figur 4.

Tack vare att molnprodukterna från NWC SAF baserades på VIIRS-data var molndata till-
gängligt för samma tidpunkt som detektionerna från 375 m-algoritmen. Data från Sentinel-2
fanns inte tillgänglig på samma sätt, men eftersom den främst användes för att visa brändernas
totala utbredning var det inte tvunget att använda bilder från samma tidpunkt som branden ägde
rum; avbrända ytor syns tydligt flera dagar efter att det brunnit.

3.5 Fallstudier av större bränder

I vilken utsträckning satellitdetektionerna överensstämde med den faktiska brandutvecklingen
hos vegetationsbränder som registrerades under 2021 undersöktes genmom fallstudier av två
av de bränder som genererat flest detektioner. En skogsbrand och en naturvårdsbränning (en
kontrollerad form av brand) studerades i detalj. Här användes återigen bilder från Sentinel-2
för att avgöra var det faktiskt brunnit.

3.6 Falska respektive uteblivna detektioner

För att identifiera objekt som potentiellt skulle kunna ge upphov till falska detektioner (där
brand detekteras utan att det faktiskt brinner), studerades bilder från Sentinel-2 samt flygfoton.

Vad som i tidigare studier identifierats som potentiella källor till falska detektioner, eller som
möjliga orsaker till uteblivna detektioner undersöktes även i litteraturen.

Statistikenheten vid MSB för preliminär statistik över räddningstjänstens insatser vid brand
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i skog och mark, baserat på den information som räddningstjänsten förmedlar under årets gång.
Bland annat sparas information om brändernas geografiska position, det avbrända områdets
totala utbredning och hur lång tid insatsen tog. Bränder som i insatsstatistiken svarade för de,
till ytan, tio största bränderna under 2021 valdes ut för att jämföra med satellitdetektionerna,
för att identifiera eventuella uteblivna detektioner och studera molnigheten vid den aktuella
platsen.

4 Resultat

De resultat som erhållits under projektets gång presenteras i detta avsnitt. En djupare analys av
resultaten görs i diskussionsavsnittet.

4.1 Identifierade händelser

I Figur 19 visas fördelningen av de händelsekategorier som introducerades i sammanställningen
av de satellitdetektioner som kom under perioden januari-oktober 2021, samt en uppdelning av
de identifierade vegetationsbränderna efter beskrivningen som skickats in från räddningstjänst
eller som uppgivits i händelsearkivet SOS Alarm. Totalt identifierades 223 händelser under test-
perioden, varav 76 stycken var vegetationsbränder. 72 händelser kunde inte kopplas till några
faktiska bränder, och hamnade därmed i kategorin “vet ej”. Vidare detekterades 55 bränder i
byggnad, och fem bränder kategoriserades som “övrigt”. Endast fyra händelser kunde klassas
som “ingen brand”. Branden som inträffade på soptippen Kovik på Värmdö tillföll kategorin
“avfallanläggning”. 375 m-algoritmen markerade även pixlar i områden som tillhör skjutfält
och i gruvområden. Totalt åtta händelser från skjutfält och två från gruvområden identifierades
under perioden.

De 223 händelser som presenteras i Figur 19 representerar en eller flera pixlar som markerats
av 375 m-algoritmen. Under testperioden kom detektion i totalt 511 pixlar. Positionerna för
dessa pixlar visas i Figur 20.

Antalet händelser som under respektive månad återfanns inom de olika händelsekategorierna
varierade över året. I Figur 21 visas fördelningen av händelserna inom de respektive månaderna
(januari-oktober).

Samma information som illustreras i Figur 21 visas även i Figur 22, där händelserna är
utplacerade på en karta.

Givet tidpunkten för den första detektionen vid respektive händelse, och tidpunkten då SOS
Alarm larmades, kunde tidsskillnaden mellan dessa tidpunkter beräknas för de vegetationsbrän-
der och bränder i byggnad som genererat larm till SOS Alarm. Hur stor andel av bränderna som
detekterades före respektive efter inkommet larm visas i Figur 23.
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Figur 19. Sammanställningen av testperiodens satellitdetektioner. Detektionerna delades in i händelser som i sin
tur grupperades i händelsekategorier.

Figur 20. Alla 511 detektioner från perioden januari-oktober. Markörerna är delvis transparenta vilket gör att
markörer som ligger ovanpå varandra ser mörkare ut.
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Figur 21. Fördelning av händelsekategorierna per månad.
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Figur 22. Fördelning av händelserna över landet och per månad.

Figur 23. Tidsskillnad detektion-larm för vegetationsbränder och brand i byggnad. Den horisontella axeln är
indelad i 30-minutersintervall och sträcker sig 10 timmar bakåt respektive framåt från tidpunkten då larm kom till
SOS Alarm. De högsta staplarna för både vegetation- och byggnadsbränder ligger inom den första halvtimmen
efter larm. Vegetationsbränderna detekteras dock i högre grad före larm än bränder i byggnad; totalt 25 % av
vegetationsbränderna detekterades innan larm. Av dessa 12 bränder inträffade 8 stycken i Norrland, och 4 av dessa
i Norrbottens län.
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4.2 Spridningen av parametrarna från VIIRS

I Figur 24 och 25 visas värdena på FRP och strålningstemperaren i de 511 pixlar som mar-
kerades av 375 m-algoritmen under perioden januari-oktober. Figurerna visar spridningen på
värdena som en kumulativ frekvensfördelning; från Figur 24 går det exempelvis att utläsa att
andelen detektioner med en FRP om 10 MW eller mindre var cirka 85 %.
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Figur 24. Den kumulativa frekvensfördelningen av FRP-värdena vid de 511 (blå) detektionerna under januari-
oktober. Värdena för de 110 (orange) detektionerna vid brand i byggnad och de 242 (grön) detektionerna vid
vegetationsbrand visas som egna kurvor.
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Figur 25. Strålningstemperaturen i I4-kanalen från samma detektioner som representerades i Figur 24. Från di-
agrammet går det exempelvis att utläsa att inga värden överstiger 367 Kelvin (mättnadstemperaturen i kanal I4)
samt att omkring 55 procent av detektionerna vid vegetationsbränderna gav en strålningstemperatur i spannet 320-
340 K.
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4.3 Moln vid detektion

Vid varje detektion av vegetationsbränder och bränder i byggnad beräknades den genomsnittli-
ga molnigheten i omgivningen kring den aktuella platsen (se Figur 18). Det genererade värden
för molnmängden i procent, där 0 procent är helt molnfritt och 100 procent är helt mulet, i
området med 5 × 5 pixlar centrerat kring detektionsplatsen. I Figur 26 visas hur stora andelar
av det totala antalet detektioner som kom vid varje värde på molnigheten; det lodräta avståndet
mellan två punkter på en av linjerna representerar den procentuella andelen av alla detektio-
ner som förekom i det intervall längs x-axeln som ges av det horisontella avståndet mellan
punkterna.
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Figur 26. Denna fördelning av molnmängd erhölls efter att enligt Figur 18 ha beräknat den genomsnittliga moln-
mängden (i den binära molnmasken från NWC SAF) i ett 5 × 5 pixlar stort område centerat kring detektionsplat-
sen. Molndata fanns tillgänglig för totalt 236/242 detektioner av vegetationsbrand, och för 108/110 detektioner av
brand i byggnad (data saknades vid sex och två detektioner av respektive typ). Ett större “hopp” i lodrät riktning
vid en viss molnmängd innebär en högre frekvens (större förekomst) av just den molnmängden. Exempelvis går
det från figuren att utläsa att drygt 40 % av detektionerna vid vegetationsbrand kom vid helt molnfria förhållanden
(när den beräknade molnmängden var 0 %), medan cirka 4 % av detektionerna kom när molnmängden beräknades
till 100 %, där den motsvarande andelen av detektionerna vid bränder i byggnad istället var drygt 10 %.
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4.4 Fallstudier

Två av bränderna som under testperioden genererade flest detektioner var skogsbranden i Möns-
terås och en naturvårdsbränning i Bergs kommun. I Tabell 3 redovisas antalet detektioner som
kom per passage, vid vilken tidpunkt detektionerna kom, samt den satellit som passerade plat-
sen vid den aktuella tidpunkten. Vidare visas spridningen på FRP och strålningstemperaturen
från de aktuella pixlarna i Figur 27.

Tabell 3. Tidpunkterna för detektion och antalet markerade pixlar för de respektive satellitpassagerna som gene-
rerade detektion i samband med bränderna i Mönsterås den 18-20 juni respektive Bergs kommun den 4 juli 2021.
Tidpunkterna är angivna i lokal svensk tid (UTC+2).

Mönsterås Berg
Passage nr Tid Pixlar FRP* Satellit Tid Pixlar FRP* Satellit
1 fr 14:49 1 2.9 NOAA-20 11:30 1 3.3 NOAA-20
2 lö 02:07 7 2.1 S-NPP 12:19 2 8.0 S-NPP
3 lö 02:58 14 3.0 NOAA-20 13:09 3 13 NOAA-20
4 lö 03:47 7 3.0 S-NPP 13:59 2 18 S-NPP
5 lö 13:38 4 6.2 S-NPP 14:50 3 14 NOAA-20
6 lö 14:30 1 2.1 NOAA-20
7 sö 03:29 1 0.80 S-NPP
Totalt 35 11

*medelvärdet (uttryckt i megawatt) av FRP-värdena som erhölls vid den aktuella passagen

Figur 27. Värdena på FRP och strålningstemperatur vid bränderna i Mönsterås respektive Bergs kommun. Mar-
körerna representerar enskilda detektioner som kom vid de satellitpassager som presenteras i Tabell 3.

FRP-värdena vid skogsbranden i Mönsterås var som högst 7.3 MW, och det lägsta värdet
låg omkring 0.80 MW, medan naturvårdsbränningen i Bergs kommun genererade värden mel-
lan 3.3 och 18 MW. Även den genomsnittliga strålningstemperaturen var högre i Berg än i
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Mönsterås, och mättnadstemperaturen i I4-kanalen (367 Kelvin) nåddes i två pixlar i samband
med naturvårdsbränningen.

NN NN NN

NN NN NN

NN NN NN NN

Figur 28. Övre raden: bilder från Sentinel-2 (band 8), visar hur området såg ut före och efter att skogsbranden
startat. Längst till höger representeras samtliga detektioner som kom i samband med branden som svarta halv-
transparenta cirkelmarkörer tillsammans med gulfyllda koncentriska cirklar med radien 566 meter och 5 procents
opacitet. I de två nedre raderna visas en tidsserie (se även Tabell 3 för tidsangivelser) av detektionerna, som ritats
som gula cirkelmarkörer med radien 566 meter, samt den aktuella molntypsklassificeringen från NWC SAF.

I Figur 28 och 29 visas bilder från band 8 på Sentinel-2 (842 nm), från tidpunkter före re-
spektive efter det att bränderna startade. I bilderna syns den avbrända ytan som ett svart område
(ej att förväxlas med vattendragen som syns på både före- och efterbilderna). I Figur 29 visas
även en False Color Urban-komposit från naturvårdsbränningens tidiga stadium. Bilderna med
svarta halvtransparenta markörer visar samtliga detektioner utritade tillsammans med koncent-
riska gula (fyllda) cirklar med 566 meters radie och en fyllnadsopacitet om 5 procent; det krävs
alltså 20 överlappande gula cirklar för att ett gult område ska vara helt opakt. Opaciteten på den
gula färgen ska således kunna tolkas som en proxy för den erhållna sannolikheten för förekomst
av brand.

Fyra olika molnklasser från NWC SAF:s Cloudtype-algoritm förekom i samband med detek-
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tionerna i Mönsterås och Berg – låga moln (gulorange), medelhöga moln (gul), små Cumulus
(magenta) samt höga och halvtransparenta tunna Cirrus (ljusblå) – vilket visas i tidsserierna
som presenteras i Figur 28 och 29, där detektionerna vid aktuell passage har markerats ut med
gulfärgade cirklar med 566 meters radie. Det kan även noteras att brandröken (som syns i False
Color Urban-kompositen) från naturvårdsbränningen blåser i riktning mot norr, där molnklas-
sen vid den första detektionen var låga moln.
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Figur 29. Naturvårdsbränningen i Bergs kommun. Motsvarande bilder som visades i Figur 28, samt en False
Color Urban RGB-komposit (högst upp i mitten) där ett tidigt stadium av den pågående branden syns. Branden
läts alltså vandra mot söder, och från den blåfärgade röken är det tydligt att vinden vid den aktuella tidpunkten
blåste i motsatt riktning.

4.5 En bekräftat falsk detektion

Efter att en detektion kommit vid platsen som visas i Figur 30 hittades ingen information om en
eventuell brand, och vid kontakt med fastighetsägaren bekräftades att det ej brunnit på platsen.
Däremot framkom det att hönshus fanns på tomten. Hönshuset, som ligger knappt 200 meter
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från den plats som markerades av 375 m-algoritmen, syns tydligt i True Color-kompositen från
Sentinel-2.

Figur 30. En bekräftat falsk detektion (i en pixel centrerad kring den gula markören) kom den 15 juli 2021. Den
vänstra bilden, som är en True Color-komposit från Sentinel-2, är från kl. 12:24 lokal svensk tid, och detektionen
kom kl. 13:02. Det relativt ljusa objektet strax till vänster om bildens mitt är hönshus. Endast en detektion kom,
och FRP-värdet var drygt 1.7 MW och strålningstemperaturen var cirka 327 K. Vid detektionen var det omkring
30 ◦C i luften. Bilden till höger visar Lantmäteriets topografiska karta med samma detektion representerad av den
gula markören.

4.6 Confidence level vid branddetektionerna

Klassificeringen fanns tillgänglig för alla pixlar från den 2 april till och med den 10 oktober
2021, undantaget en detektion vid skogsbranden i Lingonbacka utanför Uppsala den 12 juli.
Under denna period detekerade algoritmen brand i 440 stycken pixlar. Fyra av dessa flaggades
som klass 7, och 15 pixlar flaggades som klass 9. Övriga pixlar, det vill säga 420 stycken, eller
cirka 96 %, flaggades som klass 8 (se Figur 31).

Klass 7 (1 %)
Klass 9 (3 %) Klass 8 (96 %)

Figur 31. Från de 439 detektioner där algoritmens confidence level fanns tillgänglig erhölls fördelningen som
illustreras av stapeln (den sammanlagda stapellängden representerar alla 439 detektioner).

I Tabell 4 presenteras mer information om de 19 detektioner som hamnade i confidence-
klass 7 eller 9. Det kan noteras att mättnadsvärdet för strålningstemperaturen i I4-kanalen
nåddes i samtliga fall i klass 9, och att 14 av 15 detektioner identifierats som någon typ av
vegetationsbrand. Bland detektionerna i klass 7 var två “vet ej”-klassade. Positionen för en av
dessa detektioner markerades över vatten, omkring 500 meter från land, och den andra “vet
ej”-klassade detektionen hade mättad strålningstemperatur. De resterande två detektionerna i
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klass 7 var från en avfallsanläggning och från en hyggesbränning. Det kan noteras att precis
samma hyggesbränning och samma soptippsbrand även genererade detektioner i klass 9.

Tabell 4. Typ av brand samt värdena på FRP och strålningstemperaturen i I4-kanalen vid de detektioner där
erhållen confidence-klass var antingen 7 eller 9 (rött och grönt segment i Figur 31). Tidpunkterna för detektion är
angivna i lokal svensk tid.

Klass FRP [MW] Stråln.temp. [K] Tid Typ av brand

7

4.20 279 13 maj 11:53 vet ej, men ca 500 meter från land
18.0 367 1 jun 15:09 vet ej
59.5 328 5 jul 12:00 hyggesbränning*
17.8 287 8 okt 13:08 avfallsanläggning*

9

5.54

367

16 apr 14:30 gräsbrand
12.7 1 jun 14:17 vet ej
9.90 2 jun 14:50 skogsbrand
1.94 3 jun 14:32 skogsbrand
20.4 4 jun 15:02 hyggesbränning fröträd
7.78 7 jun 10:46 naturvårdsbränning
17.3 10 jun 14:51 bränning
15.7 10 jun 14:51 bränning
13.9 4 jul 14:50 naturvårdsbränning
17.6 4 jul 14:50 naturvårdsbränning
9.40 5 jul 10:21 hyggesbränning*
75.3 24 jul 15:14 stubbåker
11.9 25 jul 14:57 vegetationsbrand utan larm
15.0 28 jul 14:51 skogsbrand
15.0 5 okt 05:03 avfallsanläggning*

* Samma brand genererade detektion i både klass 7 och 9

5 Diskussion

Det huvudsakliga syftet med detta projekt var att undersöka hur molnighet påverkar möjlighe-
ten till att detektera skogs- och vegetationsbränder med hjälp av de polära satelliterna Suomi-
NPP och NOAA-20 som är utrustade med VIIRS. Efter 2021 års testverksamhet erhölls den
procentuella molnmängden vid detektionerna och, genom fallstudier, de molntyper som före-
kommit vid satellitdetektion av faktisk brand.

Cirka 3 procent av detektionerna i samband med vegetationsbränder kom i helt molntäckta
förhållanden, medan drygt 7 av 10 detektioner kom vid en molnighet om högst 20 procent.

Låga moln, medelhöga moln, små Cumulusmoln samt höga och halvtransparenta tunna Cir-
rus förekom vid detektionerna i Mönsterås och Berg enligt NWC SAF:s molntypsklassning.
Det ska samtidigt noteras att algoritmen ibland gör en felaktig molnklassificering. Exempel-
vis kan mycket tunna Cirrusmoln felaktigt klassificeras som små Cumulusmoln. Vid studie av
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bilderna från naturvårdsbränningen i Berg kan syns brandröken blåsa norrut. Norr om bran-
den identifierade Cloudtype-algoritmen under de första två satellitpassagerna gulorange och
magentafärgade molnkategorier, alltså låga moln och små Cumulusmoln. Det skulle kunna in-
nebära att Cloudtype-algoritmen ser brandröken som moln. Under skogsbranden i Mönsterås
identifierades samma molnkategorier nära branden vid flera passager.

Genom satellitdetektion identifierades 76 vegetationsbränder under testperioden. Det kan
jämföras med de 114 bränder som brandflyget var inblandade i. En relativt stor andel (72 av
223) av de sammanställda händelserna kunde inte kopplas till några faktiska bränder, men kun-
de heller inte kategoriseras som “ingen brand”, i avsaknad av information som bekräftade det.
Dessa blev istället kategoriserade som “vet ej”. Et sätt att minska antalet händelser i denna kate-
gori är att studera SWIR-kompositer före och efter den tidpunkt som anges i detektionsnotisen,
vilket i detta projekt gjordes i viss utsträckning. Det är emellertid en förhållandevis tidskrävan-
de metod. För att bekräfta att det inte brunnit på en viss plats kan även fastighetsägare kontaktas.
Vem som äger fastigheten är offentlig information som tillhandahålls av Lantmäteriet. Denna
metod kräver dock att kontakt tas i närtid efter det att detektionen kommit.

Det går även att spekulera i troliga orsaker till att “vet ej”-händelserna är flest under april.
Denna tid på året skulle exempelvis kunna associeras med vårstädning och, på landsbygden,
eventuell eldning av ris och annat som fastighetsägare vill bli av med. Dessa bränder skulle
kunna vara så pass kontrollerade och kortvariga att de varken resulterar i larm eller syns i de
molnfria Sentinel-2-bilder som finns att tillgå. Således utgör dessa bränder sannolikt en stor del
av de “vet ej”-händelser som identifierades under våren.

Något som även nämns i den sammanfattande rapporten7 som riktades till räddningstjäns-
terna är att vädret i samband med vissa av de vegetationsbränder i Norrland som detekterades
innan larm inkom till SOS Alarm var åskbetonat; blixturladdningar förekom i nära anslutning
till tidpunkten för branddetektion.

Gällande satellitdetekteringens överensstämmande med den faktiska utvecklingen hos vege-
tationsbränder, visar resultaten från fallstudierna i Berg och Mönsterås att de angivna positio-
nerna, det vill säga pixlarnas mittpunkter, ofta ligger inom det område som efter branden syns
ha brunnit. Samtidigt förekommer positioner utanför det avbrända området, vilket är oundvik-
ligt i de fall där brandens utbredning bara motsvarar en enskild pixels bredd.

Med vetskap om hur stor en pixel är vid detektionstillfället, samt hur pixeln är orienterad,
kan brandens position anges med en större noggrannhet än om pixelns storlek och orientering
är okänd. I Figur 32 visas ett förslag på en metod som skulle kunna användas operativt för att
bestämma den aktuella pixelstorleken och orienteringen. Metoden förutsätter att åtminstone två
intill varandra liggande pixlar markeras vid samma satellitpassage, eftersom pixlarnas inbördes
avstånd behövs. I de fall som visas i figuren har brand detekterats i flera pixlar. Genom att

7Tillänglig på https://rib.msb.se. Publikationsnr MSB1939 - april 2022.
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lägga GeoJSON-filen över en bakgrundskarta i ett GIS-program, och sedan visa de angivna
positionerna som kvadratiska markörer, kan justeringar av markörens storlek och rikning göras
så att pixlarna ligger kant i kant. Eftersom markörstorleken kan anges i meter i den aktuella
kartans skala, erhålls på detta vis både en visuell bild av det område som faktiskt täcks av
pixeln, och en siffra i meter för det största potentiella felet i positioneringen.

I både Berg och Mönsterås förekom detektioner som inte passade in i rutmönstret som övriga
pixlar låg i, vilket syns i två av bilderna i Figur 32. Detta innebär att metoden, förutom att vara
beroende av minst två pixlar per passage, även kräver att pixlarna ligger rätt i rutnätet. Vad som
orsakar att vissa pixlar inte ligger i rutnätet är inte känt och föreslås undersökas i vidare studier
för att bättre förstå bristerna hos 375 m-algoritmen.

NN NN

NN NN

Figur 32. En metod som föreslås användas för att bestämma pixelstorleken givet detektioner i intilliggande pixlar
vid samma passage, om ingen information om skanningsvinkeln finns tillgänglig. Skogsbranden i Mönsterås (övre
raden) med 390 respektive 440 meter långa pixlar (along-track), och naturvårdsbränningen i Berg (nedre raden)
med 375 meter långa (along-track) pixlar till vänster och 450 meter breda pixlar (along-scan) till höger. Vid båda
bränderna förekom detektioner som inte passar in i rutnätet som bildas av övriga detektioner vid den aktuella
passagen.
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I Figur 33 visas ett exempel på en utebliven detektion av en brand som rapporterats till
MSB:s statistikenhet. Sverige täcktes inte av VIIRS vid den tid som räddningsinsatsen enligt
den preliminära insatsstatistiken startade. De två nuvarande satelliterna i JPSS-programmet,
NOAA-20 och Suomi-NPP, går i samma bana, och missar därför Sveriges landyta under stora
delar av dygnet. Genom att låta framtida satelliter gå i banor som är annorlunda riktade, skulle
uppdateringsfrekvensen för Sverige hos 375 m-algoritmen eventuellt kunna förbättras.

Uteblivna detektioner är något som föreslås studeras vidare i kommande studier. Genom att
kartlägga satelliternas position och molnigheten vid de bränder som inte detekterats men som
genom brandflygets insatser bekräftats ha ägt rum skulle eventuellt fler orsaker till uteblivna
detektioner kunna identifieras.

Figur 33. Ett exempel på en utebliven detektion. Båda satelliterna, NOAA-20 och Suomi-NPP, gick för långt ifrån
Sverige för att kunna täcka det aktuella området vid tidpunkten som av räddningstjänsten rapporterats som starttid
för räddningsinsatsen. Bilderna visar SWIR-kompositer från Sentinel-2. Den vänstra bilden visar den aktuella
platsen innan starttiden, och den högra bilden visar samma plats efter det att branden ägt rum, där den omkring 3
hektar stora abrända ytan syns i mörkbrunt.

6 Slutsatser

Förekomst av moln i omgivningen kring en brand har en direkt inverkan på möjligheten till
detektion av skogs- och vegetationsbränder med VIIRS, eftersom algoritmen först undersöker
vilken typ av moln som täcker pixeln, och kan därefter gå vidare med att leta efter pågående
bränder. Algoritmen kan välja att bortse från molniga områden, och därmed inte undersöka
om det brinner där. Algoritmen letar emellertid efter brand i pixlar som täcks av halvtrans-
parenta moln och i delvis molntäckta pixlar. Denna studie har visat att omkring 3 procent av
detektionerna vid vegetationsbränder kom i helt molntäckta förhållanden, medan drygt 7 av 10
detektioner kom i förhållanden med högst 20 procent moln.

De fallstudier som gjorts av molntyperna vid detektion indikerar att rök från branden tolkas
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som låga eller delvis täckande moln i molnklassificeringsalgoritmen. Även fallstudierna bekräf-
tar att detektion är möjlig så länge molnen inte är helt opaka och helt och hållet täcker pixeln
som branden hamnar i.

Baserat på de detektioner som 375 m-algoritmen genererat från VIIRS-observationerna un-
der januari till och med oktober 2021, identifierades 76 vegetationsbränder, varav 60 stycken
under perioden juni-augusti. 25 procent av vegetationsbränderna detekterades av VIIRS innan
larm från andra källor kom in till SOS Alarm.

Eftersom pixelstorleken i 375 m-algoritmen är olika beroende på var pixeln befinner sig i
satellitens synfält varierar även det potentiella felet i positioneringen av en pågående brand.
Det största felet vid en detektion är avståndet från pixelns mitt till dess hörn. Detta avstånd är
som minst cirka 270 meter vid nadir, och som störst omkring 566 meter längst ut på VIIRS-
sensorernas svep, omkring 1520 kilometer från satellitens spår (eng. ground track) på jordytan.

Ett exempel på en bekräftat falskt positiv branddetektion var ett hönshus, som till följd av
dess takkonstruktion reflekterade en förhållandevis stor andel av det inkommande solljuset i
molnfria förhållanden. Eftersom liknande effekter skulle kunna orsakas av andra reflekterande
ytor, föreslås att vidare studier undersöker om en maskning av exempelvis solpaneler med hjälp
av maskininlärning skulle kunna minska risken för falska detektioner.

Gällande uteblivna detektioner spelar satelliternas omloppsbana en betydande roll; under
en stor del av dygnet (sen eftermiddag till sen kväll, samt under tidig förmiddag) rör sig sa-
telliterna i tidszoner som är för långt bort för att VIIRS-svepet ska täcka eventuella pågående
bränder i Sverige. Därtill är det för detektionsförmågan avgörande huruvida opaka molntäcken
förekommer i pixlar med pågående bränder.

En mer utförlig analys av vad som orsakar uteblivna detektioner föreslås göras i vidare
studier, bland annat genom analys av insatsstatistik från brandflyget, som i genomsnitt under
de senaste tre åren varit inblandade i drygt 140 vegetationsbränder per år, vilket är nära dubbelt
så många bränder som identifierades med hjälp av VIIRS i denna studie.
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