
 
Brandorsak 

Larmnummer: 2015/00956  Larmtyp: Brand i byggnad Författare: BJ 
 

Tisdag natt den 4/10 ca kl. 01:49  vaknar av de boende på ett HVB-hem 
på i Holmsund av en explosion.  Han ser då omdelbart att det brinner 
med ca 40 cm höga lågor från den nyinskaffade Hoverboarden och upp 
längs garderoben./Se bild 1 och 2.  I samband med att han beger sig ut 
ur lägenheten för att larma personalen på boendet går det 
automatiska brandlarmet igång.  Efter att ha larmat personalen 
återvänder han till lägenheten med en handbrandsläckare och kan 
tillsammans med en kamrat släcka branden i Hoverboarden. I 
samband med släckinsatsen drar båda personerna i sig så mycket rök 
att de måste behandlas med syrgas. Vid  brandförsvarets ankomst är 
branden släckt och arbetet inriktas på att ventilera ut rök från 
lägenheten och trapphuset. 
 
Branden startade i samband med att Hoverboarden skulle laddas. 
Hoverboarden var inköpt på Hobbex  4 dagar innan branden och   
den var endast använd under en dag och laddad en gång. 
Vid brandtillfället var det andra gången som den laddades. Enligt 
ägaren så hade han satt in laddaren vi 24- tiden så laddtiden uppgick 
tll strax under 2 timmar när branden startade. 

Hoverboarden uppvisar kraftiga brandskador på den sida där 
batterierna varit placerade. Flera av batterierna har också exploderat 
och tömts på sitt innehåll. /se bild 3 och 4.  

På Hobbex hemsida finns en tydlig manual för laddning med 
uppmaningen att inte ladda hoverboarden över natt eller utan uppsikt. 
/Se bilaga 1. Ingen information om att laddningen kan utgöra en 
brandfara finns. 

 

 

 

 

 

            Länk till Hobbex hemsida. 

Erfarenheter: 

- Inköpsställe: Hobbex 

- Märket på Hoverboarden 
var ”Smartboard 10 
Bluetoooth HipHop” 
Pris : 1995 kr. 

- Branden var 
explosionsartad och innan 
rökdetektorn aktiverades 
så var lågorna ca 40 cm 
höga. 

- På hemsidan finns tydliga 
instruktioner för laddning 
av  lithiumjonbatterier 

- Ett bra agerande av den 
som uppmärksammade 
branden förhindrade   
stora brandskador. 

http://www.hobbex.se/sv/artiklar/smartboard-10-bluetooth-hiphop.html%23Info
http://www.hobbex.se/bilder/artiklar/zoom/808831_1.jpg�


 
 

        

Bild 1 Brandskador på hoverboard och vägg  Bild 2 Brandskador på garderob 
 

 

 

Bild 3  Brandskador på batteridel              Bild 44 Brandskador på batterier 
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