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Sammanfattning
Under kvällen den 31 augusti, 2016 uppmärksammar en villaägare att det brinner i en så kallad
hoverboard i ett sovrum i deras bostad. Under tiden personen letar något att släcka med antänds
även sängen. Personen lyckas släcka branden såväl i hoverboarden som sängen och sedan lämpa
ut dessa på gården.
Larm om händelsen inkommer till SOS via ett larmföretag med egen larmcentral.
Räddningstjänst larmas till platsen och anländer strax efter att sängen burits ut.
Räddningstjänsten går in i bostaden och säkerställer att ingen brandspridning skett.
Händelsen har undersökts närmare eftersom en hoverboard varit involverad vilket är en alltmer
populär produkt som förekommit i många bränder den senaste tiden. Dessutom är händelsen
intressant att titta närmare på eftersom larmet inkom från annan larmcentral till SOS som
aktiverats via bostadens brandvarnare.
Undersökningen som gjorts visar att branden startar i hoverboarden när den laddades. Orsaken
till detta besvaras inte i denna rapport.
Att larmet inkom via annan larmcentral till SOS kan anses ha fungerat bra. Trots att information
om händelsen kom i andra- eller till och med tredjehand är inget som påverkade. Det krävs dock
ett större urval av liknande larmhanteringsprocesser för att kunna utföra en rättvis bedömning.
De rekommendationer som lämnas i denna undersökning är tips och råd hur man ska gå tillväga
vid köp och användande av liknande produkter.
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Inledning
Lagstöd
Enligt 3 kap 10§ lagen om skydd mot olyckor ska varje olycka som lett till en räddningsinsats
undersökas med avseende på orsak, förlopp och räddningsinsats. Undersökningen ska ske i skälig
omfattning.

Bakgrund
Händelsen är intressant att studera närmare eftersom startobjektet för tillfället är en populär
produkt som används av alltfler och i synnerhet yngre samt att de förekommit i ett antal bränder
under året. Insatsen är även intressant eftersom larmet inkom till SOS från ett företag med egen
larmcentral kopplat till ett hemlarm.

Uppdrag
Frågeställningar som skulle besvaras var följande:
• Hur startade branden?
• Hur fungerade det när 112-samtalet inkom från annan larmcentral än SOS?

Mål och syfte
Målet är följande att:
• analysera insatsen i ett brett perspektiv för att klarlägga vad som skedde,
• hitta lärdomar,
• lyfta fram vad som varit bra och
• föreslå förbättringar.
Syftet är följande:
• Olyckan ska inte hända igen.
• Vi ska kunna hantera en liknande händelse bättre nästa gång.
• Vi ska hjälpa andra att dra lärdomar från händelsen.
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Metod
För att finna svaren på frågorna gjordes en STEP (Sequential Timed Events Plotting), vilket
innebär att ingående aktörer identifieras samt deras agerande dokumenteras efter en tidslinje.
Detta gav en överskådlig bild av händelseförloppet.
Tillgänglig data har analyserats och diskuterats vilket har frambringat ett antal
rekommendationer.
Data har inhämtats från räddningstjänstens insatsrapport, avlyssning av material hos SOS Alarm
AB (SOS), SOS-ärenderapport, telefonsamtal med den drabbade (2016-09-01), samtal med
räddningstjänstens inre befäl (IB), telefonsamtal med Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket
samt internetsök.
Undersökningen är gjord mellan 2016-09-01 och 2016-09-16

Avgränsningar
Rapporten avgränsas till att titta på händelsen från strax innan räddningstjänsten får larm tills
yttre befäl är framme på plats. Orsaken till branden kommer inte att undersökas i detalj.

Begränsningar
Tider i rapporten kan vara felaktiga eftersom klockor inte är synkade samt att vissa tider loggas
vid påbörjad aktivitet medan andra tider efter utförd aktivitet.

Utförare
Undersökningen är gjord av:
• Olycksutredare Henrik Jönsson, Räddningstjänsten Jämtland, Utbildad i kvalificerad
olycksundersökningsmetodik, 2013.
Undersökningen har granskats av:
• Brandinspektör Sven-Erik Svensson, Räddningstjänsten Jämtland

Återföring
•
•
•
•

Jämtlands Räddningstjänstförbund (JRF)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Länsstyrelsen i Jämtlands Län
SOS Alarm AB (SOS)
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Faktadel
Brandobjekt
Enligt den drabbade har en så kallad hoverboard varit involverad i branden. Händelsen har ägt
rum i ett sovrum på övervåningen i en fristående villa som ligger i ett villaområde. Bostaden var
under händelsen ansluten till en larmtjänst, där inbrottslarm och brandlarm skickas till egen
larmcentral. I detta fall Sector Alarm.

Hoverboard
Hoverboard, swegway, airbord, smartboard eller
balanscooter. Det finns många benämningar på denna
produkt som är en eldriven balansbräda med två hjul, se
bild 1. I rapporten kommer benämningen hoverboard att
användas. Dessa började först tillverkas i Kina 2014, våren
2015 slog de igenom i USA och under 2016 har det blivit
en trendleksak även i Sverige. En hoverboard drivs
vanligtvis av litiumbatterier vilka har högre energitäthet än
alkaliska batterier.

Bild 1 Så kallad hoverboard. Produkten på
bilden har inget med akuell händelse att göra.
Bild hämtad från Google.

Under sensommaren 2016 har det uppmärksammats i Sverige att flera hoverboards har antänt
under laddning. En misstanke som finns är att det är batterierna i produkten som är orsaken till
dessa händelser. En hoverboard klassas som ett fordon och måste följa regler enligt EU:s
maskindirektiv. På Swedish Standards Institute (SIS) hemsida står det att ”Maskindirektivet
anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut
på marknaden inom EU. Utifrån direktivets krav ska CE- märkning göras av de maskiner som
släpps på den europeiska marknaden” det står även att maskindirektivets krav implementeras i
svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift, Maskiner (AFS 2008:3). Därför
kartlägger Arbetsmiljöverket tillsammans med bland annat MSB och Elsäkerhetsverket
omfattningen av problemet med bränder orsakade av hoverboards.
Arbetsmiljöverket har på sin hemsida gått ut med några råd angående hoverboards. Dessa är:
Tänk på att:
• kontrollera att hoverboarden har ett CE-märke (CE)
• det står vem som har tillverkat produkten
• kontrollera att du får med en bruksanvisning
• alla som använder produkten ska läsa bruksanvisningen, ibland kan det till exempel stå
minsta vikt för den som ska använda den
• använda hjälm och gärna skydd på händer, armbågar och knän när du åker på
hoverboarden
Brandskyddsföreningen har även på sin hemsida gått ut med tips för att undvika brinnande
hoverboards. Dessa är:
• Köp en hoverboard med CE-märkning.
• Skydda batterierna mot mekaniska skador.
• Ta bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
• Lämna uttjänta och skadade batterier till en återvinningsstation
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Larmhantering
Nedan följer en beskrivning av hur larmet hanterades från det att en brandvarnare i det drabbade
hemmet först aktiverades och skickade signaler via det kopplade hemlarmet till larmföretagets
larmcentral och sedan vidare till SOS som slutligen skickade larm till närmaste räddningstjänst.
Uppgifter har inhämtas samtal med aktuell larmtjänst (i denna händelse Sector Alarm), SOS samt
avlyssning av SOS-bandinspelningar.
Sector Alarm
Sector Alarm är ett företag som levererar hemlarm. De erbjuder bland annat inbrotts- och
brandlarm som är kopplade till deras larmcentral. I tjänsten kan en rörelsedetektor med kamera
väljas. Denna kamera aktiveras när rökdetektorn aktiveras. Det finns andra leverantörer på
marknaden med liknande tjänster vilka utan ha undersökts arbetar troligen på likartat sätt.
Larmhanteringsprocess vid brand
I händelse av att en rökdetektor detekterar rök aktiveras en kamera (om sådan finns) vilken
skickar stillbilder till Sector Alarms larmcentral. Se bild 2.
Larmcentralen ringer då upp den drabbade kunden. Svarar inte kunden skickas vaktbolag till
platsen. Om rök alternativt brand ses på stillbilderna rings SOS via ett 112-samtal.
SOS
112-operatör (112-OP) på någon av SOS larmcentraler i Sverige besvarar inkommande 112samtal. De fastställer händelse och i vilken kommun händelsen inträffar. När det är fastställt
skickas medlyssning till en den SOS-operatör på SOS-centralen i Östersund som är
räddningsåtgörare (SOS-RÅ) samt till inre befäl (IB) om fastställd kommun ligger inom
Jämtlands Räddningstjänstförbunds (JRF) område. 112-OP fastställer därefter position (korrekt
adress) samt tar in mer uppgifter om händelsen. SOS-RÅ samt IB har under medlyssningen
möjlighet att ställa kompletterande frågor. Uppnås en viss nivå utefter satt larmplan skickas larm
till närmaste räddningstjänst.

Bild 2 Larmhanteringsprocessen från att brandvarnare larmar via larmtjänst till att närmaste styrka får larm från SOS.
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Händelseförlopp
Uppgifter om hur händelsen förlöper har fåtts genom telefonsamtal med den drabbade villaägaren
(X). Tider om larm har hämtats från räddningstjänstens insatsrapport. Uppgifter om insatsen har
hämtats genom samtal med räddningstjänstens personal och insatsrapporten. En översikt av
händelseförlopp, se bilaga-STEP.
Upptäckt
X uppmärksammade under onsdagskvällen, 2016-08-31, när han gick till sitt kontor som ligger
bredvid ett sovrum, att barnens hoverboard låg på golvet och laddades framför en säng. X nämner
i samtal att denne är medveten om att dessa produkter har varit inblandade i bränder i samband
med laddning och att de alltid försöker att ladda enligt bruksanvisning. Vid detta tillfälle nämner
X att laddning utförts under ”-en inte så lång stund”.
Efter att ha uppmärksammat detta satte sig X i kontoret. Efter en stund hörde X att det smällde
till och trodde då att det kunde vara något som trillat ner från tvättmaskinen. När X gick för att
kontrollera om det var det, såg X, när han passerade sovrummet, att det brann i hoverboarden
med ungefär halvmeter höga lågor. När han sett detta sprang han och hämtade en matta för att
kunna kväva branden. När X kom tillbaka till sovrummet hade branden spridit sig till sängen.
X lyckades släcka branden med mattan, först hoverboarden och sedan branden på sängen. Under
tiden X släckte kom barnen med en pulversläckare, han hade då lyckats släcka så mycket att han
avvaktade med att använda den eftersom han är medveten om att pulver sprider sig mycket.
Hoverboarden lämpades sedan ut genom fönstret inlindad i mattan därefter lämpades även
överkast, täcke och bäddmadrass ut. Sängen bars också ut.
Larm
SOS besvarar ett inkommande samtal kl. 20:58:52, samtalet kom från Sector Alarm, som fått
larm via deras system. I samtalet nämns var och vad som hänt och att de har kontakt med deras
kund (den drabbade).
Inre befäl (IB) får medlyssning i samtalet när kommun och händelse fastställts. Förlarm dras på
närmaste station (Z120) kl. 21:00:46. Stort larm dras på z120 kl. 21:01:23 då position (adress)
fastställts. IB uppger vid samtal att informationen som gavs i larmsamtalet gav en bra uppfattning
om vad som hade hänt och hände detta eftersom inringaren hade bilder från platsen och kontakt
med personer på plats.
Under larmsamtal framkommer att sängen som varit involverad i branden burits ut och även att
personerna tagits sig ut ur byggnaden men det är oklart om branden fortgår. Därav begär IB även
att näst närmaste station (Z100) och yttre befäl (YB) ska larmas till platsen. Detta görs kl.
21:03:06 för YB och kl. 21:03:26 för Z100.
Första styrka på plats, Z120, trycker sig framme kl. 21:08:43. Innan styrkor från Z100 är framme
på platsen meddelar Z120 kl.21:13:54 att de klara sig själva. IB beslutar då att Z100 kan vända
medan YB får åka fram vilket YB är kl.21:16:20.
Insats
Brandmän går in i byggnaden för att säkerställa att branden släckts. Ingen synlig brand kunde ses
i det aktuella sovrummet på övervåningen. För att säkerställa att ingen spridning skett användes
värmekamera i rummet samt att parkettgolvet bröts upp i det område det brunnit. Ingen påverkan
kunde ses. Därefter påbörjades Akut-RVR kl. 21:13, genom att med fläktar vädra ut rök.
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Analys
Som analysmetod har STEP använts, den visar överskådligt hur aktörer och deras aktiviteter
samspelar efter en tidslinje. I analysen har det identifierats två säkerhetsproblem och två
säkerhetshöjande åtgärder. Se Bilaga-STEP.

Säkerhetsproblem
Hoverboarden antänder
Detta händer när hoverboarden laddas. Varför den antänder är inte fastställt och kommer inte att
besavaras i denna undersökning. Efter kontakt med Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, MSB
samt internetsök kan en trolig orsak ha att göra med produktens batterier.
Sängen antänder
Branden sprids från den brinnande hoverboarden till den närstående sängen. Om hoverboarden
varit ställd närmare eller under sängen hade brandförloppet fått en intensivare uteveckling.

Säkerhetshöjande åtgärder
Överhettningsskydd
Eftersom hoverboarden antänds under laddning bör den utrustas med någon typ av fungerande
överhettningsskydd.
Säkerplacering
Med tanke på att denna och många andra hoverboards har antänt vid laddning är det viktigt att
ha produkten under uppsikt under laddning eller att den placeras där inte annat kan antändas.
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Diskussion
Uppdraget i denna undersökning var att besvaras följande frågeställningar:
• Hur startade branden?
• Hur fungerade det när 112-samtalet inkom från annan larmcentral än SOS?

Hur startade branden
Enligt den drabbade som var hemma då händelsen inträffade och tidigt uppmärksammade
branden har branden startat i en så kallad hoverboard under laddning. Räddningstjänsten har inte
observerat eller fått in några uppgifter som talar emot detta. Vad som gör att hoverboarden
antänds under laddning är en fråga som räddningstjänsten inte kan besvara utan den lämnas till
Arbetsmiljöverket som handhar detta enligt EU:s maskindirektiv.

Hur fungerade det när 112-samtalet inkom från annan larmcentral än SOS
Efter samtal med IB är uppfattningen att det fungerat bra med att larmet inkom till SOS via 112samtal från i denna händelse Sector Alarms larmcentral. Trots att uppgifter om händelsen kom i
andra-, tredjehand från någon på annan plats fick IB en god bild av hjälpbehovet. Om det beror
på omfattning på denna händelse eller de berörda operatörernas prestation går inte att svara på i
detta enskilda fall. En sådan bedömning skulle kräva fler insatser att utvärdera.

Rekommendationer
De rekommendationer som lämnas med denna rapport när det gäller användande och inköp av
en så kallad hoverboard är att följa de tips och råd som ges av Arbetsmiljöverket och
Brandskyddsföreningen samt att laddning alltid sker på en säker plats eller under uppsikt.
Ett sätt att förbättra möjligheten att lösa liknande problem, med produkter som är felaktiga, är att
anmäla tillbud till den myndighet som handhar produkten. Ofta finns ett samarbete mellan dessa
vilket gör att anmälan slutligen hamnar hos rätt instans.
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Bilaga - STEP
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