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1 Inledning 

 Bakgrund 

Klockan 13.01 inkommer larm från SOS alarm till Räddningscentralen RC mitt om att det brinner i 

källaren i en byggnad på . RC mitt skickar larmet vidare till Katarina 

brandstation. Klockan 13.07 anländer Katarina brandstation med fordon 1310 och 1330 på adressen. 

Det är mycket rök i lokalen så rökskydd beordrades. 

Ett tiotal personer ur personalen befinner sig utanför lokalen.  

 Syfte 

För att öka det interna lärandet inom Storstockholms brandförsvar ska studier via kompletterande 

händelserapporter genomföras i avseende batterirelaterade bränder (jon-litium batterier). Studien 

genomförs under 2020 och är en del av den framtagna aktivitetsplanen. Efter som nuvarande 

praktisk erfarenhet av bränder i denna typ av objekt är begränsad syftar utredningen till att ge ett 

ökat lärande kring bränder i dessa batterier. 

 Vad utredningen ska belysa 

Utredningen ska i huvudsak belysa händelseförloppet, lärdomar och erfarenheter från insatsen, samt 

vilka förebyggande åtgärder som kan minska sannolikheten och konsekvensen för liknande 

händelser. Fokusområden som ska besvaras är följande: 

 

 Vad var det som brann?  

 När inträffade branden?  

 I vilken miljö startade branden?  

 Hur brann föremålet?  

 Hur har brand och rökspridning skett? 

 Hur har det brandtekniska brandskyddet fungerat? 

 Händelseförlopp 

 Källhänvisning  

 Telefonintervju med räddningsledare Katarina brandstation 

 Platsbesök 2020-03-25 

 Bilder tagna av SSBF  

 Mottagare av utredningen 

Marknadsansvarig   

Verkstadschef   

Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning.  
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2 Objekt 

Nedan beskrivs byggnaden respektive elsparkcykeln var för sig då de betraktas som olika objekt. 

 Byggnaden 

 

 
 Bild på byggnaden. Verksamheten bedrivs i källarplanet under flerbostadshuset. 

 

Fastigheten  adress . Fastigheten består i huvudsak av 

bostäder men i markplan och källarplan är flera lokaler uthyrda till olika företag. Lokalen som 

aktuell verksamhet hyr är en stor lokal (1250 m2) som delvis är belägen under flerbostadshuset, 

och den andra delen ligger under och mellan fastigheter på . Lokalen bedöms 

bestå av två stora brandceller. Fastigheten ägs av .  Verksamheten 

använder lokalen både som verkstad och lager. Varsamhetens huvuduppdrag är att reparera och 

serva elsparkcyklar. Laddning sker i huvudsak på annan plats via underleverantör och 

privatpersoner men viss laddning sker. Verksamheten använder även lokalen för lagerhållning av 

sparkcyklar. Förnärvarande lagerhålls flera tusen elsparkcyklar i lokalen. (Se bilder längre ned). 

Lokalen har brandlarm som ej är vidarekopplat till SOS alarm.    

 Elsparkcykel V1 

Sparkcykeln som fattade eld var av modell V1. V1 är tillverkad av ett kinesiskt 

företag. V1 är en av flera modeller som ingår verksamhetens flotta. Flottan består 

idag av över 6000 individer. V1 har ett batteri med 12,8 amperetimmar (Ah). 

Laddaren har en styrka på 36 volt (V). 



 
 

5/10 
 

 

3 Händelseförlopp 

Mitt på dagen 2020-03-22 hade personalen felsökt en V1 och konstaterat ett antal mekaniska och 

elektroniska fel. För att kunna åtgärda dessa brister var elsparkcykeln tvungen att laddas upp. 

Personalen satte sparkcykeln på laddning och lämnade lokalen. 

 

Delar av personalen gick till en annan del av lokalen för att äta lunch medan andra i personalen 

cirkulerade och fortsatte med sina arbetsuppgifter. Efter en stund hördes konstiga ljud från 

verkstaden och man upptäckte att en elsparkcykel fattat eld.  

Enligt personalen var det ett hastigt brandförlopp. I samma ögonblick utlöser brandlarmet och det 

börjar tjuta i lokalen. Klockan 12.59 ringer en person i personalen 112 och samtalet varar i drygt 5 

minuter och 2-3 minuter efter samtalet anländer Katarinas brandbilar på adressen. 

 

 
 

De i personalen som befann sig närmast elsparkcykeln rusar dit och försöker släcka med 

handbrandsläckare. Man använde två 6 kg pulver och 2 st 6L specialbrandsläckare avsedda för 

batteribränder. När detta gjorts hade man fått ned lågorna så pass mycket så man kunde kasta ut 

sparkcykeln i det fria där man tömmer ytterligare två handbrandsläckare. Det är cirka 3 meter från där 



~ Storstockholms 
~ brandförsvar 

branden sta1t ar till dörren ut i det fiia. Det har bildats en del rök i lokalen och SSBF hjälper till att 
ventilera lokalen med hjälp av PPV fläkt och en elfläkt. 
Räddningsledaren gjorde bedömningen att det var ett rådigt ing1ipande som troligen förhindrade att 
branden spred sig vidare. Verkstadschefen informerade räddningsledaren om att de haft två 
brandskyddutbildningar senaste året. Den ena utbildningen var anpassad för deras verksamhet och 
den andra en mer generell gmndläggande brandskyddutbildning. 

Bild: Platsen där sparkcykeln började brinna och handbrandsläckre avsedd för batteribränder. 
Övre pilen visar var dörren ut i det fria är. 

Bild: Elsparkcykel utslängd, pil visar batteriets placering 
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Bild: Laddaren som var inkopplad vid brandstart. Fram och baksida 

 

Bild: Batteri fram och baksida (ej det batteri som brann men ett likadant) 

 

 

 

 

 



~ Storstockholms 
~ brandförsvar 

Bild: Elsparkcykeln som brunnit. Batteriet sitter i delen man står på mellanfram och bakhjul. 
Höger pil visar den plats på elsparkcykeln där laddaren kopplas in 

Bild: Nästa generation sparkcyklar lagras i väntan på driftsättande 
Bild nedan: Pallar med hundratals lösa batterier till nästa generations sparkcyklar 
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4 Slutsatser 

Det är av största vikt att personalen har ett högt medvetande och beredskap för vad som kan hända 
och vad som skall göras i liknande situation. I detta fall var personalstyrkan väl rustade för att kunna 
hantera en uppkommen brand vilket också skedde. Personalens rådiga ingripande medförde att 
skadeutbredningen begränsades till aktuell el-sparkcykel. 

Företaget har uppenbarligen dragit lärdom av tidigare brandtillbud på deras andra kontor 2019 och 

utbildat sin personal och skaffat rätt utrustning för att kunna göra en första insats på egen hand. 

Utfallet hade sannolikt blivit ett helt annat om personalen inte agerat snabbt och korrekt.   

5 Rekommendationer 

För att minska riskerna för skada på människor, produkter och byggnad i händelse av brand har 

Storstockholms brandförsvar har identifierat ett antal förbättringsförslag. 

Förbättringsförslagen riktar sig till verksamheten i syfte att utgöra ett stöd till det systematiska 

brandskyddsarbetet.   

 

El-sparkcyklar bör hanteras, lagras och laddas i anpassade utrymmen där risken för att en brand 

uppstår eller att en brand försvårar utrymning minimeras.  

 Batterier bör lagras i ett avskilt utrymme och inte lagras nära eller i samma utrymme som 

annat brännbart material. Hantering av batterier bör även ske på plats där en eventuell 

brand inte innebär att utrymningsväg eller väg till utrymningsväg blockeras.  

 För laddning av batterier rekommenderas att detta sker utomhus eller i välventilerade 

utrymmen, exempelvis i cykelförråd med separat frånluft, utan överluft till annan brandcell. 

Utrymmet bör vara brandtekniskt avskilt från boenderum eller utrymningsvägar och utan 

lättantändligt materiel. Utrymmet bör även ha tydlig vägledande skyltning till 

utrymningsvägar.  

 Verksamheten rekommenderas även ta del av SSBF:s vägledning ”Laddningsplatser för el-

och hybridbilar” framtagen 2019-05-201. 

 Delgivning rapport  

Rapporten delgavs via mail 2020-04-17.  

Marknadsansvarig .  

Verkstadschef . 

Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning.  

  

 

6 Bilagor 

 Vägledning Laddningsplatser för el- och hybridbilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1Se bilaga 6.1 
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