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Abstrakt 

Idag används inte vinden som en påverkande faktor i realtid i 

befintliga datoriserade evaukueringssystem. Detta påverkar 

systemet tillförlitlighet negativt. Syftet med denna studie är att 
påvisa vindens inverkan vid beräkning av lämpliga flyktvägar 

från ett område som drabbats av brand. Utifrån tidigare 

forskning och intervjuer av experter inom området brand, 

framkommer de riktlinjer som ligger till grund för denna typ av 

datorstöd. Utifrån dessa konstruerades en prototyp, REWA 

(RealTime Evacuation Wind Application), ett datoriserat stöd i 
evakueringssyfte där vinden är den centralt påverkande faktorn. 

Vinden och avståndet till vägar i närområdet är de två faktorer 

som används i REWA för att påvisa lämpliga flyktvägar vid 

evakuering. Studiens resultat påvisar att vindens föränderlighet 

inverkar på lämpliga flyktvägar, vilket således påvisar GIS 
lämplighet även i realtidslösningar. Slutligen konstateras att 

REWA behöver testas och utvecklas i samverkan med experter 

inom olika områden för att dess funktioner ska bli optimala.  

 

Nyckelord: GIS, GeoServer, vind, evakuering, datorstöd. 
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1 Inledning 
 

Naturkatastrofer runt om i världen har under 10 år 2004-2013 krävt drygt 

100000 människoliv, påverkat 2.5 % av mänskligheten och kostat ca 0.25 

% av BNP (bruttonationalprodukt) [1, 2, 3]. Naturkatastrofer omfattar en 

rad olika händelsetyper som kan störa framkomligheten genom att orsaka 

skador på samhällets byggnader och infrastruktur [4]. Vid evakuering 
behöver människor informeras om var och hur man på bästa sätt tar sig 

till områden där det erbjuds skydd, sjukvård, mat och vatten. GIS har 

visat sig vara till stor nytta för krishantering och planering kring 

katastrofer och dess utveckling [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Forskare har med 

hjälp av GIS analyserat händelser och simulerat situationer för att belysa 
befintliga brister i evakueringssystem i syfte att skapa mer effektiva 

lösningar. Ett antal metoder har föreslagits för att hjälpa myndigheter att 

informera allmänheten om hur de skall agera i en krissituation. Dagens 

evakueringssystem syftar till att hjälpa människor att ta sig från 

olycksdrabbade områden och bygger på samarbete mellan olika 

ansvarsområden som inkluderar lokala, regionala och nationella nivåer 
[12]. 

Det är ett begränsat antal naturkatastrofer där vindstyrka och 

vindriktning är huvudfaktorer för hur en evakuering bör ske. Några 

exempel är skogsbränder där vinden har inverkan under hela 

händelseförloppet eller kärnkraftverksolyckor där vinden har inverkan från 
katastrofens start till dess att det luftburna avfallet har nått marken. 

Andra luftburna faror som sprids med vinden är askmoln från 

vulkanutbrott som kan påverka såväl människor som flygtrafik [13]. Även 

händelser som inte kräver evakuering kan påverkas av vinden såsom vid 

ett oljeutsläpp i havet där vinden är en av flera påverkansfaktorer i 

spridning av olja [14]. Det är allmänt känt att naturkatastrofer kan 
inträffa, problemet är att det är svårt att förutspå när de kommer att 

inträffa. Denna osäkerhet förutsätter en ständig beredskap vilket i sin tur 

kräver stora mängder data om olika företeelser som har inverkan på eller 

påverkas av naturkatastrofer. Informationen som berör naturkatastrofer 

eller evakuering från drabbade områden behöver ständigt uppdateras för 
att agera underlag för spridningsmodeller eller krishantering. Data kan 

delas upp i två huvudgrupper: data som kan kartläggas och data som är 

föränderlig och är svår att kartlägga. Till den första gruppen hör 

information om höjd, byggnader, vägnät samt skyddsrum. Till den andra 

gruppen hör data som är föränderlig, såsom väder, var människor befinner 

sig samt terrängegenskaper. 
I detta examensarbete skapas en webbapplikation i syfte att stödja 

människor som skall evakueras från katastrofområden drabbade av 

plötsliga och oväntade katastrofer där vinden är en hög inverkande faktor 

för hur evakueringen bör ske. För att få en förståelse för vad som är viktiga 

aspekter i utvecklandet av teknik som underlättar en evakuering har olika 

yrkesgrupper inom myndigheterna för samhällsskydd och beredskap 
kontaktats och intervjuats. Genom att utgå från vad som finns idag och 

vad som saknas i funktionalitet och gränssnitt kommer applikationen 

utvecklas mot att uppfylla dessa önskemål.  

1.1 Typer av arkitektur för web-baserade GIS-tjänster 

 
Tidigare studier uppmanar utvecklare att bygga en arkitektur på open 

source vilket skapar möjligheter för tjänster att interagera med olika 

mjukvarukomponenter. Geoserver visar sig vara överlägsen gällande 

snabba svarstider och möjlighet till bättre styling av lager. Geoserver 
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erbjuder framför allt ett gränssnitt som gör det enkelt även för oerfarna 

användare att presentera omfattande och syntetisk data med bra spatial 

och temporär upplösning [15]. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att skapa en prototyp till en webbapplikation 

(REWA) som kan underlätta arbetet för aktörer inom samhällsskydd och 

beredskap. Genom att påvisa hur vinden inverkar på lämpliga flyktvägar 
lyfts värdet fram av att inkludera vindriktningen som en parameter i 

beräkningen av dessa. Med denna studie motiveras användningen av 

datoriserat stöd för evakueringssystem. Tanken med prototypen är att 

skapa ett första steg i riktningen mot en effektivare räddningsinsats. 

Öppna data skall användas för att underlätta vidare utveckling av 
applikationen. REWA utformas för att ge stöd vid evakuering för 

privatpersoner. Men en vidare utveckling av tjänsten kommer att anpassas 

för myndigheter. En undersökning av nuvarande system för krishantering 

ligger som grund för den föreslagna prototypen. Applikationen ska skapas 

med open source och ska inkludera vindparametern för att belysa 

lämpligheten av att använda GIS i realtidslösningar. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur kan ett automatiskt system utformas för att ta med vinden 

som en faktor i beräkningen av flyktvägar? 
 

 Hur kan vindens inverkan på valet av flyktväg visualiseras på ett 

tydligt sätt? 

 

 På vilket sätt kan vinden användas i realtid i evakueringssystem? 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Under denna rubrik ges en introduktion till naturkatastrofer, vilka faktorer 
som har inverkan på dessa och vilka konsekvenser de har. Här beskrivs 
även hur datoriserade stöd används inom området, vilka svårigheter som 

finns i dessa system samt avgränsning till denna studie. 

2.1 Introduktion till naturkatastrofer: 

 
Beroende var i världen man befinner sig har samhället olika grader av 

beredskap för naturkatastrofer. I västvärlden finns idag inget datorstöd 

som används globalt för att evakuera från katastrofdrabbade områden. 

Radio och sociala medier såsom Facebook har fungerat som verktyg för att 

meddela de människor som befinner sig i närområdet om när och hur ett 
område bör evakueras. En studie från 2002 synliggör fördelningen av olika 

typer av naturkatastrofer (jordbävning, jordskred, storm, tsunami, 

vulkanutbrott och översvämning) på kontinenterna: USA, Europa, Afrika, 

Asien och Australien. Under tidsperioden 1900-1999 var USA drabbat av 

flest antal jordskred och stormar medan Asien inte bara drabbades av alla 

olika typer av naturkatastrofer utan även av flest antal naturkatastrofer 
och globalt sett flest antal tsunamis [16]. Områden belägna längs varmare 

breddgrader har ökad risk att drabbas av kraftiga oväder, längre 

regnperioder och tsunamis. Stormar tenderar att slå hårt mot kontinenter 

belägna norr om ekvatorn.  Geologi har betydelse för vilka typer av 

naturkatastrofer som drabbar ett område. Exempelvis löper områden 
belägna vid kontinentalplattornas gränser större risk att drabbas av 

jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar [6]. Under vissa perioder 

uppmärksammas befolkningen på att det är torka och brandrisk men det 

är fortfarande svårt att förutsäga var en brand kommer att börja. 

2.2 Behov av utveckling av evakueringssystem: 

 
Under denna rubrik påvisas genom tidigare forskning behovet av att 

utveckla fungerande evakueringssystem för att förebygga förödande 

konsekvenser vid naturkatastrofer. 

I evakueringssystem är det nödvändigt att peka ut så kallade SL (Secure 

Location), platser där människor kan få medicinskt stöd och annan hjälp. 

Detta utifrån tidigare studier visat att sådans platser är livsavgörande för 

sjukhuspatienter och äldre i behov av medicinskt stöd och därför bör 
dessa uppmärksammas. Ett exempel på detta är tsunamin i Japan år 

2011, som förutom stora skador i infrastrukturen skadades dessutom 

kärnkraftverket Fukushimas kylsystem. Detta resulterade i spridningen av 

livsfarlig stålning i området kring reaktorerna [17]. Under evakueringen av 

de 2200 personer som låg inlagda på sjukhus, avled ett 50-tal patienter på 

grund av brist på medicinskt stöd [18]. Orsaken till detta var avsaknaden 
av en realistisk evakueringsplan när katastrofen slog till men även att dess 

omfattning underskattades. Detta ledde till att den evakueringsplan som 

fanns, och som inkluderade SL, föll och många människor dog och 

skadades i onödan. Detta hade kunnat förebyggas med en bättre utbyggd 

evakueringsplan. 
Ytterligare ett exempel som visar behovet av bättre evakueringssystem 

är branden i Västmanland 2014, en av de mest omfattande bränderna i 

nutida svensk historia. I en utvärdering framkommer flera faktorer som 

hindrande evakueringsarbetet; avsaknad av evakueringsplatser, bristande 

kommunikation mellan de inblandade parterna, registerförfarande samt 

tydliga direktiv om vem som hade ansvar för vad. Samverkan mellan polis, 
räddningstjänst och kommuner sågs som ”mycket bristfällig” [12]. Ett av 

problemen var brister i underlaget för att säkerställa lämpliga områden för 
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SL. I rapporten framkommer att den enda informationen som fanns att 

tillgå kring vind var den som gavs muntligt via SMHI, den visade sig 

dessutom i vissa fall vara felaktig. 

2.3 Datorstöd i krishantering 
 

I traumatiska situationer utsätts människan av en rad olika faktorer som 

påverkar våra handlingar. Stress, rädsla och panik är känslor som kan 

kopplas samman med krissituationer och är inte fördelaktiga för att ta 
genomtänkta beslut. Dessutom medför stora människoflöden ökad risk för 

människor att skada sig om massan skulle drabbas av panik [8]. Därför 

behövs ett stöd som inte påverkas av dessa mänskliga faktorer i en kaotisk 

situation.  

Datorstöd har bidragit till effektivisering i krishantering då det 
möjliggjort analyser av terrängegenskaper i kombination med realtidsdata 

om vindens egenskaper, vilket medgör möjligheter att kunna förutspå 

spridningshastighet [10]. När flera faktorer påverkar en naturkatastrofs 

utgång används ofta MCA (multi criteria analysis) för att belysa hur dessa 

påverkar varandra. Därefter hitta ”least cost path” i syfte att visa den 

enklaste vägen till SL [19].  
 
I denna studie är tanken att presentera alternativ för att ta sig till SL genom 

att använda spatial filtrering vilket är vektoröverlagring med villkor. 

2.4 Faktorer som har påverkan vid naturkatastrofer: 

 
I en studie från 2001 [20] påvisas det att spridningshastigheten ökar näst 

intill linjärt i förhållande till vindstyrkan utöver den dominerande faktorn, 

vindriktning. Dennison, Cova och Mortiz har i sin studie använt modellen 
WUIVAC för att simulera ”worst case senario” i fall av skogsbränder. 

Författarna använde olika faktorer (luftfuktighet, lutning, 

terrängegenskaper, temperatur och vinddata) för att uppskatta 
spridningshastigheten och därmed identifiera triggerbuffertzoner för 

områden. WUIVAC-modellen tilldelar vägar egna triggerbuffertzoner vilket 

belyser vikten av dessa objekt i evakueringssituationer. Skapandet av 

triggerbuffertzoner även för vägar gör det möjligt att avgöra när ett område 

behöver evakueras och gör evakuering säkrare. Författarna framhäver 

vikten av att stoppa en evakuering om tiden för evakuering beräknas ta för 
lång tid [6].  

I en australiensisk undersökning påvisas, genom statistik över en 100-

årsperiod, följderna av att inte avbryta en evakuering i tid vid större 

bränder. Där framkommer att 32 % av dödsfallen skedde på grund av en 

försenad evakuering och att 34 % avled av värmestrålning när de försökt 
rädda sin egendom. Värmestrålning beskrivs som en av största orsakerna 

till dödsfall och därför rekommenderas människor att söka skydd 

inomhus. Att lämna bostaden eller att fly i bil kan ha förödande 

konsekvenser vid evakuering i sent skede och flykt med bil kan dessutom 

leda till andra olyckor orsakade av dålig sikt eller att människor kör vilse 

[10]. Vägar som finns inom radien av 500 meter är enligt tidigare nämnd 
studie det rekommenderade avståndet för de som skall fly utan fordon [5]. 

I en annan studie från 2010 nämns samma faktorer som i föregående 

studie samt tillgång till elektricitet och vattenkällor som andra viktiga 

faktorer för att inkludera i evakueringssystem. Författarna påpekar att 

framtida system behöver använda befintliga känslighetsanalyser och 

anpassas till regional nivå för att förebygga svaga punkter i vägnät, och 
dra nytta av samhällsbaserade strategier och säkerställa osäkerheter [10].  

Detta blir intressant inför vidare utvecklingen av prototypen då dessa 

erfarenheter tas hänsyn till i förekommande arbete. Framkomlighet är 

avgörande för både evakuering och släckningsarbete vid bränder. Hur en 
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brand utvecklas och sprids beror på typen av mark, vilket därför är något 

som måste tas hänsyn till i utvecklingen av spridningsmodeller [21]. 

2.5 Konsekvenser av naturkatastrofer: 
 

De skador som uppstår efter en naturkatastrof beror på olika faktorer 

såsom typ av katastrof, populationstäthet och vilken infrastruktur som 

finns i katastrofområdet [22]. Alcántara-Ayala beskriver i en studie hur 

områden med både hög andel fattigdom och hög populationstäthet ökar 
risken för stora konsekvenser vid naturkatastrofer. I studien utvärderas 

konsekvenserna av naturkatastrofer utifrån variationer i geofysisk risk och 

social utsatthet. Författaren lyfter fram behovet av att identifiera spatiala 

mönster i samband med naturkatastrofer i syfte att lokalisera behovet av 

assistans vid evakuering för olika områden [16]. 
Det blir särskilt problematiskt i utvecklingsländer, som både drabbas 

hårdast och mest frekvent av naturkatastrofer, då dessa inte har 

förutsättningar att hantera situationen ekonomiskt, politiskt eller socialt 

[16]. Såleds har utvecklingsländer det största behovet av verktyg i form av 

applikationer som finns tillgängligt i alla lägen oberoende ekonomi och 

politisk situation. Därmed finns det belägg för ett datoriserat 
evakueringsstöd som skulle kunna vara tillgänglig för alla grupper av 

samhället. Det framstår som intressant då användningen av mobiltelefoner 

fortsatt att öka i samma takt under tidsperioden 2007 till 2015 [23] och 

under tidsperioden 2013 till 2014 fanns det fler innehavare av 

mobiltelefoner än laptops. Denna utveckling innebär att allt fler människor 
skulle ha möjligheten att använda sig av ett datoriserat evakueringssystem 

via sina mobiltelefoner. Genom att tillgängliggöra ett sådant 

evakueringsstöd för evakuering vid naturkatastrofer skulle 

samhällsresurser kunna frigöras och leda till en mer effektiv 

räddningsinsats, dessutom möjliggöra för människor att bättre hantera en 

evakueringssituation. 

2.6 Svårigheter med dagens evakueringssystem: 
 

Vid en del typer av naturkatastrofer har vinden stor betydelse för 

katastrofens utveckling och är därmed en viktig faktor vid beräkning av 

flyktvägar till SL [10]. Leif Sandahl arbetar som brandingenjör på MSB och 
uppmärksammar i en intervju en del svårigheter med att läsa av vindens 

egenskaper, dels på grund av att de är i konstant förändring och påverkas 

av terrängens utformning, men även för att mätningar beror på var de 

utförs eftersom resultaten kan skilja sig mellan varandra då 

vindegenskaper inte är desamma på olika höjder. Även hur ofta 

mätningarna sker och hur många av dessa individuella mätningar som 
används för att skapa ett medelvärde, har betydelse för uppskattning av 

vindens egenskaper vid en specifik tidpunkt. Andra inverkande faktorer är 

spridningshastighet vilket är en kombinerad faktor av vindegenskaper, 

luftfuktighet, vegetationstyp, terrängegenskaper som lutning och i vilken 

riktning markytan lutar [24]. Alla dessa faktorer är viktiga för att kunna 

uppskatta spridningshastigheten av omfattande bränder. Dessutom 
generar stora skogsbränder så mycket energi att de skapar ett eget lokalt 

klimat som påverkar brandutvecklingen [12].  

Vid utvecklingen av olika evakueringssystem har det varit svårt att ta 

med vinden som en parameter i realtidslösningar [25]. En stor mängd 

studier är förstudier och rekonstruktioner av tidigare händelseförlopp. 
Författarna föreslår att data gällande vägnät, populationstäthet, DEM 
(Digital Elevation Model), byggnader så som sjukhus, brand- och 

polisstationer tillsammans kan ligga till grund för att i realtid skapa en bra 

evakueringsmodell [25]. Det som ansågs vara problematiskt för GIS-

användning gällande evakueringar i realtid var brist på temporär 
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upplösning snarare än spatial upplösning. Vilket även är ett problem som 

till en viss del kan lösas i denna studie genom att inkludera vinden som 
inverkande faktor. Just detta konfirmeras av experter inom Svensk 

krishantering, de evakueringsmodeller som används i Sverige brister då de 

inte är anpassade till skandinaviska förhållanden utan till Australien och 

Kanada. Om dessa olika faktorer kombinerades skulle de kunna skapa 

underlag för beslutsstöd inom krishantering och på så vis leda till att 

insatser kan koncentreras på de platser där behovet är som störst och då 
skapa bättre förutsättningar för lyckad evakuering.  

Människor som befinner sig i ett område som skall evakueras behöver 

på något sätt meddelas om fara. Även om individen är informerad att de 

omedelbart bör evakueras är det inte säkert att det finns kännedom om 

området. Dessutom skulle ingen befintlig GPS-tjänst vara till nytta när det 
gäller att ta med vinden i beräkningen av flyktväg. Med det föreslagna 

datorstödet skulle varje användare med ett knapptryck få föreslag på 

lämpliga flyktvägar från sin position. Johan Gert som arbetar med 

utvecklingsfrågor på MSB var på plats vid branden i Västmanland 2014. 

Han uppmärksammade i en intervju svårigheter som att kontrollera flödet 

av människor in och ut ur området. Människor som befann sig i sina 
sommarstugor var inte registrerade på den adress de befann sig på och 

kunde därför inte meddelas om faran. Vidare beskriver han hur felaktiga 

väderprognoser knutna till ett annat geografiskt område lästes upp per 

telefon [26]. Denna missinformation tyder på det olämpliga i att enbart 

förlita sig på människans förmåga att tolka och vidarebefordra 
information, synnerligen i en situation där människor kan komma till 

skada. Återigen poängteras nyttan av att tillämpa datorstöd där 

beräkningar sker oberoende av mänsklig inblandning. Förslagsvis skulle 

människan istället agera komplement till ett datorstöd och kunna bedöma 

om det föreslagna resultatet är realistiskt och verklighetstroget. Genom att 

utforma ett beslutstöd för alternativa flyktvägar kan den mänskliga 
faktorns inverkan till viss del begränsas och istället använda ”sunt förnuft” 

för att kritiskt tolka presenterade flyktvägar. Då människor i allmänhet 

har svårt att fatta beslut i krissituationer bör det därför finnas ett 

automatiskt stöd som leder dem till SL. Stödet skall vara robust och bör 

därför använda flera parametrar för sina uträkningar. 
 
I detta examensarbete skapas en webbapplikation i syfte att evakuera 
människor från områden drabbade av plötsliga och oväntade katastrofer 

där vinden har en hög inverkande faktor på hur evakueringen bör ske. 

2.7 Avgränsning 

 
Faktorer utöver vindriktning och val att visa vägar inom ett visst avstånd 

från positionen kommer att uteslutas. Vägar som anses lämpliga 

presenteras, beräknas i förhållande till brandens position och aktuell 

vindriktning. Avgränsningen resulterar i att vägarna presenteras 

tillsammans med SL och en markör för att tydliggöra vald position. 

Framtagning av evakueringsvägar med vinden som parameter syftar till att 
påvisa hur vindrinktingen inverkar på valet av flyktväg. Applikationen bör 

skalas av så att användaren slipper ta egna beslut och lägga tid på att lära 

sig att använda applikationen. Dock kommer denna studie enbart hantera 

vissa katastroftyper där vinden har inverkan på katastrofens utveckling. 

Resultatet är beroende av den grad av påverkan varje faktor har i 
beräkningen. För att evakueringen skall ske enligt definitionen krävs att 

data är korrekt och uppdaterade vilket har visat sig vara ett stort problem 

inom krishantering [12, 25]. Data som skadats, saknar detaljer eller har 

missvisande höjdvärden skulle kunna innebära att evakueringsvägen blir 

missvisande och i värsta fall skulle den kunna leda till en återvändsgränd. 

I denna studie hålls fokus på att avlägsna vägalternativ i den riktning som 
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anses vara olämplig med avseende på vindriktning och då se vindens 

inverkan på lämpliga flyktvägar. Slutligen kan användaren visuellt avgöra 
vilken SL som ligger närmast positionen och välja någon av vägarna för att 

ta sig dit. 
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3 Metod 

 
I detta kapitel beskrivs framtagningen av evakueringsvägar med vinden som 
parameter, klient-server arkitektur, funktionaliteter och data som har 
använts i implementationen av prototypen REWA. Dessutom beskrivs 
genomförandet av implementationen av prototypen. Slutligen görs en 
utvärdering av applikationen.  

 

3.1 Beskrivning av data 

 

Applikationen utgår från ett område kring Sala kommun för att beräkna 

lämpliga flyktvägar. Dels för att området ligger i närheten av den brand 

som härjade 2014, men även för att det finns ett flertal skyddsrum i 

området. Dessa representerades i Shape- filformat (.shp). Shapefiler 

beskrivs i vektorformat vilket möjliggör presentation av objekt i följande 
former: punkter, linjer och polygoner [27]. För att möjliggöra presentation 

av lämpliga flyktvägar från en position i kartan skapades ett tomt 

vektorlager där en geometri skapades utifrån musklicket i kartan. 

Geometrins syfte är att filtrera bort vägar som befinner sig längre än 500 

meter från positionen. Skyddsrum laddades ned från Lantmäteriets 

geodataportal www.geoportalen.org. Vägnätet som hade mest detaljerad 
beskrivning hittades på www.openstreetmap.com. Alla filer konverterades 

om och sparades som .shp med projektionen SWEREFF Sperical Mercator 

(ESPG:4326). Vinddata som kan användas i applikationen hittas på 

www.smhi.se. Formatet är CVS (comma separated values) och öppnas 

enligt rekommendationer i Excel [28]. Dokumentet innehåller vinddata 
representerade varje timme och det föregående 12 timmarna. 

Vindhastigheten uttrycks i m/s och vindriktningen i grader med 0 grader i 

nordlig riktning och ökar i gradantal medurs tills den når 360 grader. 

”Google Satellite” var en lämplig bakgrundskarta eftersom den ger 

användaren möjlighet att orientera sig i världen och få en verklighetstrogen 

uppfattning om hur området ser ut. Google´s API tillät användning av 
bakgrundskartan. 

3.2 Klient-Server arkitektur 

 

Under denna rubrik beskrivs klient-server arkitekturens uppbyggnad samt 

de anrop som möjliggör hämtning av data från servern via webbläsaren. 

 Server  

 

Geoserver implementerar öppna standarder definierade av OGC vilket 

möjliggör interoperabilitet mellan olika mjukvarumiljöer som används i 

implementeringen av REWA. Genom webbläsaren är det möjligt att anropa 

servern vilken skapats virtuellt på den privata datorns lagringsutrymme 
(Intel (R) Core (TM) i7-3537U CPU med nominell frekvens 2GHz, 4 GB 

RAM-minne samt 8 GB tilldelat lagringsutrymme).  

http://www.geoportalen.org/
http://www.openstreetmap.com/
http://www.smhi.se/
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Figur.1 En illustration av arkitekturen för GeoServer, hämtsd från [29]. 

 

Nedan visas de typer av anrop som kan göras från klienten till servern. 
REWA använder både WMS och WFS för att möjliggöra visualisering av 

lager i olika format, men även för att skapa nya lager. 

WMS (Web Map Service) 

 GetMap - returnerar en karta(endast) 

 GetCapabilities - returnerar metadata om tjänsten 

 GetFeatureInfo - Returnerar information om features i kartan 

 
WFS (Web Feature Service) erbjuder utöver WMS-anrop: 

 

 GetCapabilities - returnerar information om vilka tjänster som 
erbjuds samt vilka datatyper servern stödjer. Anropet sker med 

HTTP-POST & GET medan de andra använder HTTP-POST. 

 DescribeFeatureType - returnerar information om featuren i ett 
schema vilket gör att klienten vet vad den kan vänta sig vid anrop, 

samt vad som behövs för att skapa en ny feature och lägga till den i 
WFS. 

 GetFeature - returnerar GML-kodad feature från WFS-tjänsten. 
Klienten kan begränsa antal returnerade objekt genom att 

specificera önskade data. 

 

 

 Klienten 

 

Målsättningen för REWA är att presentera flyktvägar baserad på 

vindriktningen vilket kräver åtkomst av lager och lagerinformation. De 

önskade funktionerna tillhandahålls genom att göra WFS – anrop och 
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filtrera vägar baserat på område, därtill extraheras attributdata från varje 

punktobjekt vilka presenteras i gränssnittet. Genom att använda open 
source baserade tjänster har det visat sig vara både tidsbesparande och 

ekonomiskt fördelaktigt. Inte minst skapas det flexibilitet i systemet vilket 

gör det enklare att underhålla och optimera vid behov [30]. Att koppla 

specifika funktioner till olika händelser i kartan är ett sätt att minska 

mänsklig inblandning, vilket var grundtanken med REWA som i 

krissituationer skall fungera som ett beslutsstöd.  
De ingående vindriktningarna skall alla kopplas till separata funktioner 

med unika villkor för att bestämma lämpliga flyktvägar. Dessa funktioner 

kan med hjälp av GeoExt visualisera och presentera data beroende på 

vilket objekt som manipuleras. Openlayers är välkänt för att fungera ihop 

med Geoserver och har till skillnad från andra web-GIS tjänster väl 
formulerad dokumentation och flexibilitet vilket kan vara fördelaktigt för 

oerfarna utvecklare och användare [15]. I Figur 2 beskrivs det som utgör 

grunden till applikationen och de funktionaliteter som krävs för att 

möjliggöra ovan nämnda krav. 

 

Figur 2. Objektmodellen av klienten som utgör grunden till applikationen. 

Den största vikten låg i hanteringen av filter som tar in vindparametrar. 

Exempelvis skiljer sig lämpliga evakueringsvägar beroende på hur de 

förhåller sig till elden och den aktuella vindriktningen. För att endast 

presentera lämpliga flyktvägar krävdes komplexa villkor för att utesluta 
olämpliga vägar för den aktuella vindriktningen, exempel kan i Figur 3 

med tillhörande förklaring.  

 
 

 
Figur 3. Visar hur västlig vind sprider elden i västöstlig riktning och gör 

vägen öster om elden olämplig, d v s vägen till höger i bilden. 
 

Mjukvaran på servern består av Geoserver 2.8.3, 52°North WPS 3.4 och 

GRASS GIS7. För att hantera data är det möjligt att använda databasen 

PostgreSQL med tillägget PostGIS för spatialdata. I nuläget har inte denna 
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metod använts utan data har istället hämtats från ett internt 

lagringsutrymme för att sedan laddas upp på geoserver. Parametrar 
bäddas in i POST–anrop till server. När de anländer till servern paketeras 

de upp, processeras och returnerar sidan till browsern. Fördelen med att 

använda POST-anrop är att undvika webbläsare vilka ibland kan vara 

begränsade av längden på URL som kan tas emot. GeoExt erbjuder 

funktioner för att skapa kartans gränssnitt genom att binda samman 

OpenLayers med biblioteket ExtJS, men även för att utföra funktioner 
såsom filtreringar.  

Denna arkitektur möjliggör vidareutveckling av webbtjänsten och gör 

det enkelt att arbeta med data utan att ha den lagrad på den egna datorn. 

 

3.3 Genomförande 
 

Under denna rubrik presenteras applikationens konstruktion.  

 

Listan visar schematiskt arbetsflöde och innehållet av olika 

delprojekt i skapandet av prototypen.  

 

1) Hantering av inlästa lager 

a. Styling  
b. Projektion 

c. Typ  

2) Filtrering av lager 

a. Spatial filtrering 

b. Filtrering med attribut 
3) Händelse kopplade till olika radioknappar 

a. ”onselect”/ ”onUnselect” 

b. Villkorssatser för varje unik vindriktning 

4) Visualisering av SL 

a. SL-efter att lämpliga vägar lokaliserats 

  

 

 Spatial filtrering 

 

Det finns två typer av filter för att returnera objekt från Geoserver till 

webbklienten. Det ena är attributbaserat och det andra är spatialt baserat. 

För att filtrera ut lämpliga flyktvägar skapades ett tomt vektorlager med 

sin centerposition i den punkt som användaren klickade på i kartan. I 
punkten skapades ett punktobjekt och en yta med det rekommenderade 

buffertavståndet på 500 meter från punktobjektet. Genom att markera 

ytan valdes den för att användas i det spatiala filtret som filtrerade ut de 

vägar som fanns inom det valda området. Slutligen sparades de filtrerade 

vägarna om för att representera det nya väglaget. 

I krissituationer är det fördelaktigt att inte skapa förvirring hos 
användaren, därför tillåter REWA endast filtrering av ett område åt 

gången. Varje gång en position markerades i kartan raderades redan 

befintliga positioner med tillhörande buffertzon om sådana existerade (se 

Bilaga 1 för flödesschema över funktionen). När användaren ville beräkna 

vägar med avseende på t ex. södergående vindriktning markerades 
radioknappen före filtreringen. Genom ett tredje klick kvarstod endast de 

vägar som var lämpliga att använda vid evakuering i förhållande till den 

ingående vindriktningen (se Figur 4). 
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Figur 4. Flödesschema: olämpliga vägar för en specifik vindriktning lades 

till i en behållare ”test”, dessa raderades från väglagret som enbart 

innehöll lämpliga flyktvägar för den valda vindriktningen. 

 Filtrering och styling av objekt beroende på typ 

 
Genom att ha skapat unika stilar som applicerades på de ingående lagren 

kunde de olika objekten presenteras individuellt. I utvecklingen av REWA 

användes attributfilter som genom villkor tilldelade punktobjekt grafiska 

symboler beroende på typen av objekt. Geometriobjekt som representerade 

SL valdes att stylas med röda ikoner för att tydliggöra för användare var de 
kan söka skydd och få medicinskt stöd. Dessa ikoner kommer endast visas 

efter filtreringen av vägarna har gjorts. Skyddsrum representerades av en 

POI (point of interest) i en färg som har hög kontrast mot bakgrunden. 

Väglagret representerades i gult vilket ansågs vara lämpligt eftersom denna 

färg tydliggjordes bäst på bakgrundskartan. Vektorlagret som skapades 

genom att klicka i kartan visualiserades med transparens för att inte dölja 
underliggande vägar. Vektorlagret som användes för den spatiala 

filtreringen kvarstod synligt till dess att användaren klickat på det två 

gånger. För att visualisera lämpliga evakueringsvägar i en karta har 

följande lager som var och ett innehåller olika typer av information 

används. 

 Vägnät 

 Skyddsrum (SL) 

 Brandområde 

 Den valda positionen tillsammans med buffertzonen på 500 meter från 

den positionen. 

 Gränssnitt 

 

I modellen inkluderas endast de vägsegment som är av vikt för att 

visualisera vindens inverkan på lämpliga flyktvägar tillsammans med de 

platser som erbjuder skydd. Applikationen är avskalad från onödiga 
funktioner för att minska den mänskliga inblandningen. Genom att klicka 

i kartan filtreras vägar bort för att presentera de vägar som 

rekommenderas utan att låta vinden inverka på lämpliga flyktvägar. Om 

användaren därefter väljer vindriktning genom att markera någon av 

radioknapparna görs filtreringen med avsikt på den aktuella 

vindriktningen och därefter tas fler vägsegment bort. I själva kartbilden 
kommer zoomning och navigering i olika riktningar vara till hands. All 

interaktivitet med kartan efter att någon av radioknapparna aktiverats 

kommer att inkludera vinden som en faktor i beräkningen av lämpliga 
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flyktvägar. Det är möjligt att beräkna vägar utifrån fyra olika 

vindriktningar genom att alternera mellan radioknappar. Slutligen 
presenteras vägar för den valda vindriktningen. Då applikationen skall 

användas i krissituationer är gränssnittet systemstyrt i högsta grad. 
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4 Resultat 

 
Kapitlet innehåller beskrivning av befintliga funktioner samt specifikation 
kring varje steg i processen att ta fram de lämpade flyktvägarna både med 
och utan att inkludera vinden som en faktor. I Figur 5 visas klienten i 
startläge som visar vägar och brandområde. 

 

 

 
 

Figur 5. Detta är klienten i startläge  

 
 

 

Brandområde 
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För att navigera i evakueringssystemet finns verktyg för zoomning och 

förflyttning i olika riktningar att tillgå i applikationens övre vänstra hörn. I 
det högra hörnet finns ett plustecken som vid markering visar de lager som 

används i applikationen. Lagren med vägar, brandområde, positionen och 

buffertzonen är de objekt som behövs i evakueringssystemet för att 

beräkna lämpliga flyktvägar. 
Användaren markerar sin position i kartan genom att klicka i 

kartbilden. Vid klicket skapas en position som tydliggörs med en blå 
markör. Utifrån den valda positionen kommer lämpliga flyktvägar att 

beräknas och visas. Då skapas en buffertzon för att filtrera bort vägar som 

är placerade utanför ett förbestämt avstånd på 500 meter från den valda 

positionen. Figur 6 visar i en förstoring markören tillsammans med dess 

buffertzon. Figur 7 visar klienten efter filtrering av lämpliga vägar utan 
hänsyn till vindriktningen tillsammans med SL. Nästa steg blir att påvisa 

hur filtrering med hänsyn till aktuell vindriktning inverkar på lämpliga 

flyktvägar. 

 

 
 

Figur 6. Urklipp och förstoring av den valda positionen med dess 

markör och buffertzon i närheten av brandområdet. 

 

Den röda ellipsformade ytan i figur 6 representerar ett område i brand. 

Förhållandet mellan brandens centerposition, vald position och (om 

markerad) aktuell vindriktning är avgörande för vilka vägar som är 

lämpliga flyktvägar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vald position med 

buffertzon  

Brandområde 
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Figur 7. Skärmbild över klienten med alla lager utplacerade utom 

buffertzonen som försvinner efter varje filtrering. Olämpliga vägar har 

filtrerats bort och ingen hänsyn togs till aktuell vindriktning i filtreringen. 

 

 SL skyddsrum 

Vald position 
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Det möjligt att söka efter skyddsrum på specifika adresser genom att 

fylla i en adress i sökrutan. Efter sökningen presenteras de SL som finns 
på den adressen tillsammans med antal platser som finns att tillgå (se 

figur 8). 

 

Figur 8. Sökfunktion i REWA. Resultatet av sökningen visar SL 

placerade på adressen ”Allmänningen” tillsammans med de antal platser 

som finns att tillgå (se övre del av figuren). 
 

 

4.1 Utvärdering av REWA 

 

Tabell 1 visar undersökning av 30 körningar för fyra olika positioner. Varje 

test räknar för varje vindriktning de korrekta antal vägar som visas upp i 
kartan.  

 

Tabell 1. Presenterar statistik över filtrering av vägar i fyra olika 

positioner.  

 Test1 Test2 Test3 Test4 

Sydlig 25/30 26/30 23/30 27/30 

Nordlig 26/30 25/30 26/30 28/30 

Västlig 26/30 26/30 25/30 25/30 

Östlig 26/30 25/30 27/30 23/30 

 

 

2. SL på sökt adress 

 

1. Sök SL med adress 
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Figur 9. Visar de vägar som rekommenderas utan att ta hänsyn till aktuell 

vindriktning. 

 

 

Figur 10 a – d visar hur vindens föränderlighet inverkar på lämpliga 

flyktvägar från en position i ett område. Figur 10 a visar lämpliga 
flyktvägar för sydlig vind. Figur 10 b visar lämpliga flyktvägar baserat på 

nordlig vind. Figur 10 c visar hänsyn till östlig vind och Figur 10 d 

flyktvägar lämpade för östlig vind. Vinden påverkar brandens 

spridningsriktning och är därför relevant för att filtrera ut olämpliga 

flyktvägar i förhållande till den valda positionen och brandens position. 

Resultaten har fåtts genom att markera önskad vindriktning i nedre 
vänstra hörnet före filtreringen, därefter filtreras de vägar som är lämpliga 

för den valda vindriktningen. De vägar som är olämpliga med tanke på 

spridningsriktningen filtreras bort. Därefter tänds lagret med SL. 

 

 
Figur 10 a. Hänsyn tagen till sydlig vindriktning. 
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Figur 10 b. Hänsyn tagen till Nordlig vindriktning. 

 

 
Figur 10 c. Hänsyn tagen till västlig vindriktning. 
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Figur 10 d. Hänsyn tagen till östlig vindriktning. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras GIS användbarhet inom krishantering, vad som 
var mer eller mindre tillfredställande i resultatet och metodvalets lämplighet 
för denna typ av tjänst. Med vilken fördel REWA presenterar resultat, vilka 
nackdelar som finns, vad som var orsaken till detta och slutligen förslag till 

förbättringar. 

5.1 GIS-användning 
 

GIS tillsammans med open source-baserad arkitektur har även i denna 

studie visat sig vara ett effektivt sätt att ta fram underlag genom att 

analysera och visuellt presentera geografisk knuten information i syfte att 
påverka arbetet inom krishantering. Genom att tillgängliggöra datorstöd 

för evakueringssyfte påvisas lämpligheten att använda GIS för att 

visualisera hur man med enkla hjälpmedel kan påvisa vikten av att ta med 

vinden som faktor i realtidslösningar. 

5.2 Diskussion metod 

 
Den använda metoden har varit till fördel för att synliggöra lämpliga 

flyktvägar med avseende på aktuell vindriktning från en position i kartan, 

metoden visar på ett tydligt sätt evakueringsvägar som är lämpliga att ta 

från sin position, vilket anses vara viktigt i evakueringssituationer.  

Valet av att bygga arkitekturen på open source var självklart då 
applikationen syftar till att tillgängliggöra datoriserat stöd för alla. Genom 

arkitekturvalet kunde REWA fördelaktigt nyttja bibliotek som t .ex. 

Googles API vilket tillät användning av ”Google Satellite” som 

bakgrundskarta. Att använda sig av gränssnitt och karttyper som de flesta 

känner till är en önskad egenskap i utformningen av det datoriserade 

stödet [26].  
Arkitekturen har valts utifrån applikationens syfte och framtida 

utvecklingsmöjligheter. Geoserver delvis för att den är kostnadsfri men 

främst för att programvaror baserade på open source möjliggör användning 

av olika mjukvarukomponenter. Istället för att ”återuppfinna hjulet”, 

tillämpa beprövade metoder för att påvisa vikten av att inkludera 
realtidsvinddata i beräkningen av flyktvägar.  

Det som var problematisk med Geoserver var att presentera olika 

projektioner ”on the fly”, detta beror på att det inte finns stöd för alla typer 

av projektioner. Genom att spara alla kartor i ESPG:4326 var det möjligt 

att i grundkartan definiera projektionen på baskartan vilket automatiskt 

öppnade alla ovanliggande lager i grundkartans projektion. Fördelar med 
Geoserver är att den är snabbare än de flesta andra gratis-program som 

erbjuds idag och den kräver heller ingen plugin [32]. Trots att överladdning 

av data kan minska säkerheten på kvaliteten är detta inte en riskfaktor då 

prototypen endast använder en begränsad mängd data. Första gången 

REWA laddas upp tar det aningen längre tid för objekten att synas. 
Därefter är väntetiden knappt märkbar vilket kan förklaras av att 

applikationen avskalats från onödig information och data finns lagrad i 

Cache.  

Då endast ett begränsat antal lager laddas upp minskar risken för 

osäkerheter i data vilket kan förekomma vid uppladdning av stora 

mängder data. Vid hantering av stora mängder data är det fördelaktigt att 
använda sig av databaser för att skapa en välutvecklad evakueringsmodell 

och upprätthålla struktur. Användandet av open source-baserad 

arkitektur blir då det naturliga valet. Fördelarna med detta är de 

ekonomiska och tidsbesparande aspekterna [30]. 
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Valet att extrahera vägar inom ett begränsat avstånd från den utsattes 

position med en buffertzon grundar sig i att inte uppmuntra de 
evakuerande att evakuera för sent, d.v.s. om avståndet till vägar är längre 

än 500 meter. Försenad evakuering är en av de största orsakerna till 

dödsfall i samband med skogsbränder [33]. Den valda distansen är statisk 

och bör i skarpt läge avgöras av någon som är kvalificerad inom området. 

Graden av lämplighet att låta privatpersoner fylla i adressen kan 

ifrågasättas med tanke på att syftet är att skala av mänsklig inblandning. I 
framtiden är en version av REWA med sökfunktion bättre lämpad för 

myndigheter som använder sig av applikationen. Vad gäller vindens 

hastighet är detta en faktor som skulle kunna förtydliga filtreringen av 

lämpade vägar, desamma gäller byggnader och höjdskillnader vilka kan 

utgöra hinder i framkomligheten.  

5.3 Diskussion av resultaten 
 

Prototypen visualiserar lämpliga flyktvägar för varje implementerad 

vindriktning. Resultatet kan med fördel visualisera hur aktuell 

vindriktning inverkar på lämpliga flyktvägar från ett område genom att låta 

användaren alternera mellan olika vindriktningar.  Resultatet presenterats 
genom att skapa kontraster i färger och former mot bakgrunden, samt se 

till applikationens syfte för att avgöra vilken färg som skall representera 

SL. Branden har en nyans med högre luminans vilket ökar konstrasten 

och färgen blir mer framträdande. På så vis kan även färgblinda skilja 

mellan objekten i kartan [34]. 
Applikationen har i processen att finna lämpliga flyktvägar egenskapen 

att i varje steg ”skala av” kartan på onödiga objekt till dess att vägarna 

presenteras. Oreda är en anledning till förvirring vilket i högsta grad skulle 

undvikas, istället presenterar REWA resultatet endast med den 

nödvändiga informationen, d.v.s. lämpliga flyktvägar baserat på 

vindriktning tillsammans med SL. Valet att presentera samtliga SL skall ge 
den evakuerade förutsättningar att själv välja bland flera alternativ ifall 

alla platser är upptagna eller det inte går att lokalisera en SL. Dessutom är 

det möjligt att med hjälp av sökfunktionen se hur många platser varje SL 

har. Därtill ökar även förutsättningarna att i realtid sprida denna 

information till evakuerande som under givna omständigheter inte har 
tillgänglighet till datoriserat evakueringsstöd. Genom att lämna utrymme 

för möjligheten att hjälpa andra kan konsekvenser som ofta setts i 

samband med katastrofer i områden med social utsatthet mildras [22].  

Det faktum att aktuell vindriktning har inverkan på lämpliga flyktvägar 

från brandområden har förtydligats i denna studie genom att 

implementera REWA. Resultaten i denna studie påvisar värdet av att 
använda GIS för att visualisera lämpliga flyktvägar baserat på aktuell 

vindriktning. Det motsäger andra studiers resultat om att GIS är olämpligt 

för realtidslösningar i evakueringssyfte [25]. Även med enkla verktyg är det 

möjligt att se hur vinden inverkar på lämpliga flyktvägar.  

Andra studier har visat nyttan av att använda vägsegment som 

avgränsare för evakueringszoner vilket understryker värdet av att 
lokalisera just vägsegment i närområdet [31]. Användningen av öppna data 

och geoserver var ett självklart val då arkitekturen erbjuder ett 

användarvänligt gränssnitt. Inte minst understödja nyttan av öppna data 

genom utformningen av ett datoriserat stöd likt REWA vilket kan bidra till 

att mildra konsekvenser av katastrofer.  
En annan fördel med REWA är att det direkt kan ge en bild över de 

vägar som är lämpade att ta för att ta sig ut ur området till SL. Då detta 

ger ett omedelbart resultat har REWA fördel av att information kan tolkas 

tillräckligt snabbt för att i tid ta sig till SL.   
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5.4 Diskussion av utvärderingen och vidareutveckling av prototypen 

 
I Figur 9 visas de vägar som var rekommenderade enligt tidigare studier, 

d.v.s. de vägar som finns inom en radie av 500 meter från den valda 

positionen. Genom att se till hur de rekommenderade vägarna för ett och 

samma område skiljer sig åt beroende på vindriktning, står det klart att 

den har stor inverkan på de vägar som är lämpliga flyktvägar (se Figur 10 

a-d).  
Anledningen till att inte alla vägar visas korrekt varje gång 

applikationen körs från en och samma position i utvärderingen, förklaras 

med hur varje vägsegments centerposition påverkar filtreringen. Om 

filtreringen skulle använda varje linjesegments centerposition skulle 

filtreringen bli mer noggrann. Ett problem till följd av detta kan då istället 
bli missvisande eftersom GPS- positioneringen idag inte är tillräckligt 

noggrann. När GPS- positioneringen blir bättre blir det möjligt att med 

större säkerhet uppskatta brandens utsträckning. Genom att ta hänsyn 

till aktuell vindriktning kan brandens bredd i förhållande till den aktuella 

vindriktningen användas för att förfina filtreringen. Brandens yttre noder 

skulle båda kunna användas som jämförelsepositioner i filtreringen av 
lämpliga flyktvägar.     

Denna studie visar hur GIS lämpar sig för realtidslösningar om 

underlag finns att tillgå, vilket motsäger andra studier där GIS användning 

inte är rekommenderat för realtidslösningar. 

I prototypen används vindparameter för att simulera vindriktning i realtid. 
Realtidsdata för vind finns idag att tillgå, vilket gör det möjligt att 

implementera dessa i REWA som är redo att läsa av data i det givna 

formatet från SMHI. Idag släpps väderdata från SMHI varje timme. Mer 

frekvent inläsning av vinddata skulle enligt resultaten i denna studie ge 

mer tillförlitliga resultat. Huruvida det är lämpligt med mer frekvent 

inläsning av vinddata kan diskuteras och bör helst överlåtas till experter 
inom området för att inte ge missvisande resultat. 

Tillgången på realtidsindikationer på ändring i vindriktningen har i 

denna studie visat sig vara av stor nytta vid beräkningen av lämpliga 

flyktvägar. Förslagsvis skulle en förfining av filtreringen ta hänsyn till 

vindens hastighet och därmed motivera nyttan av att få tillgång till mer 
frekvent användning av realtidsvindata. Vidareutveckling skulle innebära 

att vindriktningen blir automatiskt uppdaterad i REWA efter inläsning. 

 Det finns även andra faktorer som bör tas hänsyn till gällande 

framkomlighet. En mer realistisk beräkning av snabbaste vägen inkluderar 

data om byggnader, höjdskillnader samt vägars flödesriktning vilka är 

faktorer som kan påverka framkomligheten i en evakueringssituation [6, 
35]. Att ta hänsyn till tidigare nämnda faktorer skulle med hjälp av 

exempelvis Dikstras algoritm möjliggöra presentation av kortaste vägen till 

SL [19]. Vid användning av stora mängder data som skall projiceras i 

realtid kan prestandan bli lidande. Därför är det viktigt att i realtid spara 

och visa upp lager i samma projektion för att behålla hög prestanda [30].  

Förslagsvis skall elden läsas av från satellitbilder eller på något sätt 
visualisera branden för användaren. Att synliggöra faran har visat sig ha 

effekt av att påskynda evakueringen och därmed öka möjligheterna att 

göra en överlag lyckad evakuering [36]. 
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6 Slutsatser  
 

Svar på forskningsfrågor. 

 

1. Hur kan ett automatiskt system utformas för att ta med vinden som 
en faktor i beräkningen av flyktvägar? 

 
Svar: Den utvecklade prototypen visar att webb- baserad kod och 

användning av Geoserver gör det möjligt att utforma ett automatiskt 

system för att ta med vinden som en faktor i beräkningen av lämpliga 

flyktvägar. 

2. Hur kan vindens inverkan på valet av flyktväg visualiseras på ett 
tydligt sätt? 

 
Svar: Vindens inverkan på lämpliga flyktvägar visualiseras i den 

utvecklade prototypen. Detta gör det möjligt för användaren att se hur 

lämpliga flyktvägar beror på vinden och ändras med aktuell vindriktning. 

3. På vilket sätt kan vinden användas i realtid i evakueringssystem? 

 
Svar: Denna studie visar att det är möjligt att använda vindriktning som 

parameter i realtid vilket öppnar för möjligheter att använda 

realtidsparametrar i befintliga evakueringssystem. 
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Bilaga 1 

 

Flödesschema: funktionaliteten för spatial filtering i prototypen. 
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