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Insatsutvärdering brand i litiumbatteri 
 Ängelholm 2019-01-11. SOS ärendenummer 20.5662830.2. 

Begränsningar 
Denna insatsutvärdering är begränsad till riskbedömning och beslut som berör risker med brand i 
litiumbatteri. 

Anledning till utlåtandet 
Den 11 januari 2019 inträffade en brand i ett litiumbatteri tillhörande en tigersåg. Med anledning av att 
bland annat det giftiga ämnet vätefluorid (HF) bildas vid brand i litiumbatteri har ansvarigt befäl på 
plats framfört önskemål om bedömning av genomförd riskbedömning. 

Kort om ämnet 
Vid brand i litiumbatterier bildas bland annat vätefluorid (HF) som löst i vatten bildar fluorvätesyra. 
Dessa ämnen är giftiga och tas upp av kroppen genom andning och hudkontakt oavsett om ämnet är i 
gas- eller vätskefas. Vätefluorid har kokpunkt runt rumstemperatur varför räddningstjänstens personal 
kan utsättas för ämnet i bägge aggregationsformerna. 

Vätefluorid i gasform försvinner med ventilationen. Koncentrationen är därmed som högst tidigt i 
brandförloppet. Det är inte utrett, men det är möjligt att ämnet finns kvar på kontaminerade ytorn och 
kan bilda fluorvätesyra i samband med kondens eller annat fukttillskott på motsvarande sätt som saltsyra 
kan bildas efter brand i PVC. 

Insatsens utförande med hänsyn till risk med HF 
Vid insatsen användes rökskydd. Tidigt i insatsen påbörjades ventilering för att få ut röken. Kläderna 
hanterades därefter enligt rutin för ”Friska brandmän”. Tigersågen plockades ut och lämnades utomhus. 

Bedömning av riskbedömning och utförande 
Riskerna med brand i litiumbatterier och riskerna med HF är endast ringa omfattning utredda. Denna 
utvärdering är gjord med hänsyn till de fakta som är kända och de uppskattningar som hittills är gjorda. 

Riskbedömning och åtgärderna för att minska riskerna med HF i denna insats har utvärderats med 
utgångspunkt i vad som framgår i händelserapporten.  

Utvärderingen visar att tagna beslut har varit lämpliga och bör tillämpas i framtida bränder i 
litiumbatterier i motsvarande storlek, tills annan rutin är fastställd. Bra beslut i insatsen var: 

 Tidig ventilering av utrymmet medförde att stora delar av ämnet i gasfas ventilerades ut.
 Rökskydd förhindrade inandning och exponering av ämnet.
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 Begränsad tid för vistelse i utsatt utrymme minimerade risken för att ämnet trängde igenom 
branddräkt.  

 Rätt hantering av kläder och utrustning efter insatsen förhindrade risk för sekundär 
kontaminering. HF är helt vattenlöslig och försvinner vid tvätt. 

 Tredje man informerades om risker och symptom. 

Rekommendationer 
RSNV bör omgående ta fram en instruktion för riskbedömning och metodik vid bränder i 
litiumbatterier. Det är lämpligt med en instruktioner för små batterier (elcyklar, handhållna maskiner, 
hobbyartiklar etcetera) och en instruktion för stora batterier (fordon, solcellsanläggningar etcetera) 
eftersom förutsättningarna och riskerna skiljer sig åt. Instruktionen tas fram med hänsyn till de uppgifter 
som är kända och anpassas efterhand som nya rön eller fakta presenteras. 

Instruktionerna bör inte vara begränsade till brandmännen i insatsen. Även risker och åtgärder för 
exempelvis befäl och annan oskyddad personal på skadeplats, restvärde, olycksundersökning, slangtvätt, 
andra myndigheter och tredje man bör beskrivas i instruktionerna. 

RSNV bör aktivt delta i eller följa de projekt som MSB eller andra räddningstjänster initierat. 

Underlag för utlåtandet 
Uppgifter om räddningstjänstens riskbedömning och åtgärder är hämtade från händelserapport. 
Uppgifter om ämnet är hämtade från Utkiken och RIB samt genom samtal med personal från 
Räddningstjänsten Storgöteborg och Utkiken.  
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