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SAMMANFATTNING 
En brand inträffade i Volvo Cars lokaler i Torslanda i Göteborg den 28 mars 2017. Utan 

förvarning antändes ett av batterierna som testades. En person gjorde ett släckförsök med 

en handbrandsläckare och utrymde där efter. De övriga personerna som befann sig i lokalen 

utrymde direkt. Det blev ett snabbt brandförlopp från batteriet och branden spred sig fort. I 

lokalen fanns det ett 20 tal litiumbatterier som började brinna. När litiumbatterier brinner 

så alstrar litiumbatterierna eget syre. Branden var därför svårsläckt. (Ett batteri kan brinna i 

cirka 45 minuter) Efter cirka 1,5 timme fick släckningsarbetet resultat och rökutvecklingen 

avtog.  

 

Enligt Volvos egna utredare gjordes det en felkoppling på berört litiumbatteri som testades.  

Felkopplingen på testet gjorde att det blev en kortslutning i litiumbatteriet och gjorde att 

samtliga celler i litiumbatteriet började brinna samtidigt. Ingen person kom till skada. 

Lokalen blev helt utbränd samt fordonen som fanns inne i lokalen blev också totalförstörda.  

 

Det har forskats i Sverige samt utomlands inom berört område. En studie som utredningen 

vill lyfta fram är från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), ”Nya risker för räddningspersonal vid 

bränder/gasning av batteripack hos e-fordon.” Det som bör belysas är deras slutsatser, som 

var enligt följande: 

 
• ”Alla bränder ger upphov till toxiska förbränningsprodukter och brand i e-fordon 

utgör inget undantag.  

• Det personliga skyddet i form av larmställ visar på en låg skyddsgrad för identifierade 

förbränningsprodukter genererade från e-fordon  

• Flera av ämnena visar på en god hudpenetrerande förmåga vilket sammantaget bör 

övervägas i riskbedömningen vid insatser i stängt utrymme som innefattar bränder 

och olyckor med e-fordon.”  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Den 28 mars 2017 inträffade en brand i en av Volvo Cars lokaler i Torslanda i Göteborg. I 

berörd lokal gjordes det tester på litiumbatterier. Utan förvarning antändes ett av 

litiumbatterierna som testades. Lokalen blev helt utbränd samt fordonen som fanns inne i 

lokalen blev också totalförstörda. Det fanns ett 20 tal litiumbatterier inne i lokalen som 

gjorde att branden blev svårsläckt. Efter cirka 1,5 timme fick släckningsarbetet resultat och 

rökutvecklingen avtog.  

  

1.2 Syfte 
Syftet är att inhämta erfarenheter på taktik och metodval som RSG använder vid händelser 

där litiumbatterier är utsatta för brand. Detta underlag ska sedan användas till 

vidareutveckling av vår operativa verksamhet och fördjupad kunskap inom ämnesområdet.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Taktik och metodval för att släcka litiumbatterierna under insatsen. 

• Vilken skyddsnivå behövs för att klara av att vistas i brandrök med litiumbatteri? 

• Gör en enklare inventering vad det finns för forskning/studier runt litiumbatterier. 

 

1.4 Avgränsningar 
Orsaken till branden utreds ej (utredning görs av Volvo). 

 

1.5 Redovisningsplan 
Utredningen skall resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna senast den 30 juni. 

Utredningen skall också skickas till MSB och registreras i sökverktyget Erfaros. 
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2 METOD 
I denna utredning har det gjorts faktainsamling som sedan presenteras i utredningen. 

Följande faktainsamling har gjorts. 

• Händelserapport (2017001934) 

• Insamling av bilder. 

• 2017-04-06 Kontakt med MSB. (Kunskapsinhämtning) 

• MSB Studie ”Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack 

hos e-fordon.” (Publikationsnummer MSB1055 – november 2016, ISBN 978-91-

7383-706-4.) 

• 2017-04-25 Möte med berörda räddningsledare från Räddningstjänsten 

Storgöteborg samt utredare och säkerhetsansvarig från Volvo. 

• 2017-05-17 Kontakt med Ulf Björnstig, Senior professor i kirurgi/katastrofmedicin, 

Kunskapscentrum i katastrofmedicin, Umeå.  

 

 

3 RESULTAT 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 
Branden inträffade i en av 

Volvo Cars lokaler i 

Torslanda i Göteborg. 

Lokalen användes bland 

annat för att testa 

bilbatterier 

(litiumbatterier). 

I lokalen fanns det en 

testrigg och samt några 

fordonsplatser. Under 

berörd händelse fanns det 

tre fordon i lokalen.  

(Bild 1.) 
 

Bild 1: Kartbild (www.eniro.se) 

 

3.2 Olycksförloppet 
Det var fem personer som befann sig i berörd lokal. Utan förvarning antändes ett av 

batterierna som testades. En person gjorde ett släckförsök med en handbrandsläckare och 

utrymde där efter. De övriga personerna som befann sig i lokalen utrymde direkt.  Det blev 

ett snabbt brandförlopp från batteriet och det automatiska brandlarmet utlöstes. Intill 

batteriet fanns det cirka 15 liter brännbar vätska som också antändes. Vid testriggen fanns 

det en avgassug som var påkopplad från taket. När slangen till avgassugningen brann av, 

sögs brandgaserna upp till taket och gjorde att brandspridningen troligen gick snabbare. 
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I lokalen fanns det ett 20 tal litiumbatterier som började brinna. När litiumbatterierna brann 

så alstrade batterierna eget syre. Branden var därför svårsläckt. (Ett batteri kan brinna i 

cirka 45 minuter) Dessutom brann det i tre fordon som fanns i lokalen. Efter cirka 1,5 timme 

fick släckningsarbetet resultat och rökutvecklingen avtog. Håltagning påbörjas från en 

höjdenhet för att minska brandspridningen. Efter cirka 30 minuter var branden under 

kontroll och spridningsrisken till angränsande utrymmen hanterad.  

 

Vid röjningsarbetet fyra dagar efter avslutad räddningsinsats återantände ett av batterierna. 

(Volvo kunde själva hantera denna återantändning.) 

 

3.2.1  Olycksorsaker 

Enligt Volvos egna utredare gjordes det en felkoppling på berört litiumbatteri som testades.  

Felkopplingen på testet gjorde att det blev en kortslutning i litiumbatteriet och gjorde att 

samtliga celler i litiumbatteriet började brinna samtidigt. Detta gjorde att det blev ett snabbt 

brandförlopp ifrån litiumbatteriet. 

 

3.2.2  Konsekvenser av olyckan 

Ingen person kom till skada. Lokalen blev helt utbränd samt fordonen som fanns inne i 

lokalen blev också totalförstörda. Angränsande lokal med leveransklara fordon klarade sig 

mot branden. Inga tester kunde utföras på cirka 1,5 vecka i berörd lokal. (Inget förlorat 

värde eller räddat värde har kvantifierats i denna utredningen.) 

 

 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 
Ett automatiskt brandlarm från Volvo inkom klockan 09:34 den 28 mars till 

räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). En anställd från Volvo ringde även SOS Alarm 112 

och förmedlade att det brinner. Under framkörning förmedlade larm och ledningscentralen 

(LC) till utlarmade styrkor att det brinner i batterier och eventuellt i bilar. 

 

Vid framkomst klockan 09:43 såg 

första räddningsenhet (1610) att det 

rök kraftigt ifrån västra delen av 

byggnaden. Volvos personal nämnde 

att ingen person var kvar i byggnaden. 

(Bild 2) 

 
Bild 2: Visar rökutveckling ifrån berörd lokal. Foto: RSG. 
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Nästkommande räddningsenhet (1710) fick till uppgift att trycksätta/ventilera den östra 

delen av byggnaden. Räddningsenhet (1110) som kom strax efter fick till uppgift att 

skydda och den andra byggnaden norr om branden.  

 

Räddningsenhet (1210) kom och förstärkte räddningsenhet (1610) med att bekämpa 

branden. De påbörjade rökdykning med två rökdykargrupper. (Bild 3) 

 

 
Bild 3: Översiktsbild som visar angreppsvägar, begränsningslinje samt ritning hur berörd lokal såg ut invändig.  

Foto: RSG, Satellitbild (www.eniro.se). 

 

 
När taket började ”mjukna” gjordes en 

ny riskbedömning. Inget invändigt 

arbete fick ske.  

 

Släckmetoden blev att påföra vatten 

kontinuerligt för att släcka 

batterierna.  Bland annat användes 

vattenkanon samt dimspikar för att få 

in mer vatten i byggnaden.  

 

Dimspikarna skapade även en 

begränsningslinje mot den halva av 

byggnaden som inte brann. (Bild 4) 

 
Bild 4: Röd pil visar vart en av dimspikarna placerades. Röd ring 
visar vart vattenkanon placerades. Foto: RSG 

 

 
Räddningsenhet (4610) fick till uppgift att bistå (1210) med brandbekämpning med 

utvändig släckning. 

 



Brand i batterilaboratorium, Volvo Cars Göteborg 

 

 

 
9 

 

Insatsledare (IL 1780) säkerställde en riskbedömning med en person från Volvo att inga 

gasfordon, inga gasflaskor och att batterierna inte exploderar vid brand. (”Batterierna 

kunde dock "puffa" litegrann, men inga större smällar uttalades”). 

 

Volvos personal flyttade bort de större batteripacken som stod intill fasaden till berörd 

byggnad samt att dammluckor stängdes för att kunna samla upp släckvattnet.  

 

Insatschef (IC 2280) såg över resursuppbyggnaden. Totalt medverkade tre höjdenheter, 

fem räddningsenheter, depånenhet, ASE och vattenenhet. Samverkan med Volvos personal 

gjordes på ledningsplatsen. Risker-hotbild diskuterades. 

 

Det fanns en rörledningsgata cirka tre meter upp i luften som levererar bränsle. Dessa blev 

något värmepåverkad och pumparna till bränslerören stoppades därav och blev under 

uppsikt genom insatsen.  

 

En stund in i insatsen gjordes det zonindelningar på skadeplatsen, enligt följande: 

 

Het zon = Batterilaboratoriet, var  

förbjudet område på grund av rasrisk. Ingen fick gå  

 

Varm zon: Cirka 4 meter runt 

Batterilaboratoriet, skyddsnivå: 

branddräkt med andningsskydd. 

 

Kall zon: Övrig del av skadeplats, 

inget krav på skyddsutrustning. 

(Bild 5) 

 
 

Bild 5: Visar begränsningslinjen samt zonindelningarna.  

Satellitbild (www.eniro.se). 

 

 
Gradvis kunde avveckling av RSG:s enheter göras tills att verksamheten själv tog över 

bevakningen. Räddningstjänst avslutades klockan 14.50.  
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3.4 Forskning/studier 

Det har forskats i Sverige samt utomlands inom berört område. En studie som utredningen 

vill lyfta fram är från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), ”Nya risker för räddningspersonal vid 

bränder/gasning av batteripack hos e-fordon.” (Publikationsnummer MSB1055 – 

november 2016, ISBN 978-91-7383-706-4.) Det som bör belysas är deras slutsatser, som 

var enligt följande: 

 
• ”Alla bränder ger upphov till toxiska förbränningsprodukter och brand i e-fordon utgör 

inget undantag.  

• Det personliga skyddet i form av larmställ visar på en låg skyddsgrad för identifierade 

förbränningsprodukter genererade från e-fordon  

• Flera av ämnena visar på en god hudpenetrerande förmåga vilket sammantaget bör 

övervägas i riskbedömningen vid insatser i stängt utrymme som innefattar bränder och 

olyckor med e-fordon.”  

 

Samtidigt bör det beaktas att testerna i Studien gjordes i testmiljö. MSB skriver i sin studie, 

”för att kunna dra definitiva slutsatser kring exponerings- och förgiftningsrisk för 

räddningspersonal och övriga personer i området bör jämförbara studier genomföras i 

verklighetstrogen miljö”.  

 

Vid utredningstillfället så pågick det en till rapport från MSB som kommer att heta ” Brand 

i moderna bilar”. I denna rapport ska det bland annat tas upp om taktik och metodval på 

bränder med litiumbatterier samt vilka medicinska åtgärder som behöver vidtas om du 

har blivit utsatt för exponering.  

 

 

4 DISKUSSION 
 

Uppstarten på en räddningsinsats är oftast grunden till en bra insats. Volvo hade resurser 

snabbt på plats som underlättade till en bra räddningsinsats och stora värden kunde 

räddas.  

 

Räddningstjänsten Storgöteborg och personal på Volvo upplevde att resultatet av 

räddningsinsatsens genomförandes blev mycket god. Hela larmkedjan fungerade bra. När 

räddningstjänsten kom fram till grinden kunde räddningsenheterna bli lotsade till rätt 

plats direkt. En vanlig företeelse vid större industriområden är att det blir endast första 

räddningsenhet som blir lotsad till rätt plats och kommande styrkor får leta sig fram. I 

denna händelse fanns det hela tiden en person som kunde visa vägen för kommande 

styrkor. Detta upplevdes positivt då det kan vara svårt att hitta i industriområdet.   
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Räddningsledaren kunde snabbt utföra en riskbedömning samt ge ett mål med insatsen 

(MMI) till räddningspersonalen. Detta berodde på bland annat att Volvos personal var på 

plats och kunde ge information direkt vid ankomst till räddningsledaren.  

 

Det framkom dock inte att litiumbatterier kan avge skadliga ämnen vid brand som exempel 

fluorvätesyra. Det finns ”kunskapsluckor” på RSG om bland annat taktik och metodval på 

de olika bränslealternativen som finns i trafik idag. Detta belystes i olycksutredningen 

”Brand i gasbuss Gnistängstunneln, Göteborg 2016-07-12”. Ett arbeta har påbörjats inom 

RSG att ta fram utbildningsmaterial inom berört område.   

 

Studien ”Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-

fordon” hade inte räddningsledaren tagit del av innan berörd händelse. (Studien är relativ 

nysläppt, november 2016).  

 

Vid färdigställandet av utredningen fanns det ingen fakta om RSG:s larmställen klarar av 

kemikalieexponeringen som kan uppstå vid en brand med litiumbatterier. Frågan är ställd 

till larmställstillverkaren enligt enhetschef på Teknik och materielenheten.  

 

Det har inte rapporterats något i LISA (lokalt informationssystem om arbetsskador samt 

tillbud) om någon rökdykare har fått något symtom kring exponering och förgiftning efter 

berörd händelsen. Enligt Ulf Björnstig, Senior professor i kirurgi/katastrofmedicin som 

arbetar på Kunskapscentrum i katastrofmedicin i Umeå säger att ”rökdykarna bör ha fått 

symtom direkt efter insatsen, om de hade blivit utsatta av kemikalieexponeringen”. Slutsatser 

kring detta bör betyda att just vid denna händelse så har RSG:s larmställ klarat av 

exponeringen av brand med litiumbatterier.  

 

Som vid alla bränder inom RSG ska larmställen hanteras enligt instruktion ”Tvätt och 

skötsel av larmställ” efter räddningsinsats. Det är viktigt att instruktionens anvisningar 

påbörjas ute på skadeplats. RSG har många instruktioner och kan vara svårt att ha alla 

uppdaterade i huvudet. Denna instruktion bör personalen ha god kunskap om då 

hälsofarliga ämnen kan finnas kvar på larmställen och bör hanteras på skadeplatsen. 

 

Något som bör utredas vidare är vilka akuta åtgärder som behövs göras om en person blir 

utsatt för berörd kemikalieexponering.  (Exempel, finns det rätt motmedel tillgängligt vid 

exponering?)  

 

Berörda befäl och Volvoanställda vill belysa att det fanns snabbt tillgång till ett flertal 

resurser från RSG som gjorde att flera arbetsuppgifter kunde utföras samtidigt.  Vid detta 

tillfälle var det även en pågående stabsövning på Gårda brandstation. Det vill säga att det 

fanns flera personer som var redan på plats och som kunde ingå i en utökad RCB-Stab. 

Detta upplevdes mycket positivt enligt räddningsledaren.  

 

Troligen brann samtliga batterier ut av sig själv. Enligt batteriexpert från Volvo går det inte 

att släcka involverat litiumbatteri, utan batteriet brinner ut efter cirka 45 minuter. För att 

var helt säker att litiumbatteriet blir helt släckt bör litiumbatteriet sänkas ned i ett saltbad. 
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Branden spred sig inte vidare till angränsande lokal och troligen berodde detta på att RSG 

använde mycket vatten och satte ett övertryck i angränsande lokal. I denna händelse 

bidrog troligen avgassugen till brandspridning. Avgassugen var påslagen fast det 

automatiska brandlarmet hade utlöst. Här skulle en utredning behövas göra om det skulle 

vara en fördel att avgassugen stängs av med automatik vid utlösandet av det automatiska 

brandlarmet.  

 

RSG har ett flertal garagebränder och det är en stor utmaning att veta vilka bränsletyper 

som kan vara involverad i branden. Genom att det är svårt att bedöma bör ett 

högriskscenario alltid riskbedömas tills något annat sägs. Det är av stor vikt att berörda 

förmågegrupper inom RSG arbetar vidare med att ta fram utbildningsmaterial inom berört 

ämnesområde.  

 

Troligen kommer RSG få åka på flera händelser i framtiden där litiumbatterier är 

involverade då dessa batterier ökar i användandet i vårt samhälle. Förutom i fordon kan 

litiumbatterier finnas inne i våra bostäder som exempel till solcellsbatteri. 

 

4.1 Rekommendationer 
 

Följande rekommendationer riktar sig till RSG:s avdelningen för operativ ledning, Normativt 

och tekniskt stöd. 

 

• RSG förmågegrupp bör ta del av MSB senaste studie. ”Nya risker för 

räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon”. Rapporten 

”Brand i moderna bilar” bör också tas del av när den blir färdigskriven. 

 

• Något som bör utredas vidare är vilka akuta åtgärder som behövs göras om en person 

blir utsatt för berörda kemikalier då dessa bränder med litiumbatterier troligen 

kommer att öka. Behöver räddningstjänsten eller ambulansen ha motmedel akut på 

plats om en person blir utsatt för berörda kemikalier? 

 

• Tills förmågegruppen har studerat och fördjupat sig i brand i litiumbatterier och tagit 

fram riktlinjer bör RSG operativa styrkor vara extra uppmärksamma vid bränder i 

slutna utrymmen där litiumbatterier kan förekomma. Larmställen bör hanteras 

efteråt som kemisk hälsofarliga och följa gällande instruktion ”Tvätt och skötsel av 

larmställ” tills något annat sägs.  

 

 

 

 

 

 

 


