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1

Inledning
Bakgrund

2020-02-19 klockan 22:10 uppstår en brand i en säng i en villa. Branden har troligtvis
uppstått i samband med laddning av mobil via en Powerbank. Familjen som var
hemma vid tillfället släcker branden och lämpar ut det som brunnit på tomten. En
person blir bränn- och rökskadad och förs till sjukhus för behandling.

Syfte
För att öka det interna lärandet inom Storstockholms brandförsvar (SSBF) ska studier
via kompletterande händelserapporter genomföras i avseende batterirelaterade
bränder (litium-jon batterier). Studien genomförs under 2020 och är en del av den
framtagna aktivitetsplanen.

Vad utredningen ska belysa








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
Samtal har förts med bostadsägare, Räddningstjänsten Norrtälje och Länsförsäkringar.
Platsbesök genomfördes 2020-02-20 och 2020-02-28. Bilder utan hänvisning är tagna
av SSBF.

Mottagare av utredningen
Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde
Elsäkerhetsverket
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2

Objekt

Branden inträffar i en fristående 3 plans villa i suterräng. Planlösning för villan är
övervåning, vardagsrum, gillestuga och garage i 3 plan.

Enligt husägaren var aktuell Powerbank en Linocell 3X Dual
med 3 batterier och hade kapacitet 7800 mAh och ett mått
63X105X21. Husägaren köpte aktuell modell på Kjell och Co
2017.

Bild. Trolig modell i utseende, storlek och kapacitet1.

3

Händelseförlopp

Vid 22-tiden den 2020-02-19 är de tre boende i huset hemma. På sängen i sovrummet i
gillestugan läggs en mobil på laddning via en Powerbank. Därefter går personen och
duschar. Efter ungefär 10 minuter känner personerna på våningen ovanför röklukt. En
person går då ner mot gillestugan och ser att det brinner med lågor i sovrummet.
Branden är på sängen där laddare och mobil ligger. Släckförsök görs genom att försöka
kväva branden med kuddar och täcken. Fönster till rummet öppnas för att få ut röken
så de kan vistas i rummet för att släcka branden. Detta lyckas ej, mörk svart rök börjar
fylla rummet och branden sprider sig under sängen. Trädgårdsvattenslangen hämtas
och pyrande täcken lämpas ut i gillestugan. Under det inledande släckförsöket
aktiverades brandvarnare i huset kopplat mot väktarfirma som larmar SOS.
Branden under och i sängen samt de pyrande täckena i gillestugan släcks med vatten
från trädgårdsvattenslangen. I detta läge behöver personerna krypa för att kunna
se/orientera sig på grund av den rök som fyllt brandrummet. All materiel som deltagit i
brandförloppet lämpas ut på tomten av de boende innan de utrymmer huset. Branden
begränsas till sängen och golvet i sovrummet med rökspridning i stora delar av
byggnaden.

1

I samtal med personal på Kjell & Co sålde butikskedjan modellen under 2016-2017.
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Bild tv. Sängens position i rummet, eluttag vid laddning samt synlig värmepåverkan av väggdekoration2.
Bild th. Brandens påverkan av madrassen.

Brandpåverkan sängbotten, bäddmadrass, täcke m.m.

2

Foto taget av Räddningstjänsten Norrtälje
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Olyckan inträffar i Vallentuna kommun, Storstockholms brandförsvars
verksamhetsområde. Räddningsinsatsen genomförs dock av Norrtälje räddningstjänst.
Yttre befäl och deltidsstyrka från Rimbo larmas till platsen. Yttre befälet anländer som
första enhet till platsen följt av deltidsstyrkan och senare sjukvård. Räddningsinsatsen
avgränsas till restvärdesräddning då branden redan var släckt vid räddningstjänstens
framkomst. Väktare från vaktbolaget som larmade SOS anländer även de till platsen.
En familjemedlem blir bränn- och rökskadad och transporteras till sjukhus för
behandling.

4

Slutsatser

En trolig bedömning är att branden startar i Powerbanken med spridning till säng och
omgivande brännbar materiel. Enligt de boende gick det inte att kväva branden som
fortsatte ha riktad brandpåverkan nedåt och brände troligtvis hål i sängbotten. Detta
tyder på att branden har haft hög effektutveckling på en begränsad yta. Skadorna på ett
av batterierna samt brännhål i golvet under sängen tyder på att det är detta batteri som
har brunnit/rusat. Aktuellt batteri var även separerad från de övriga och var urbränt,
de två övriga tillsynes intakta.

Bild tv. Batterierna i Powerbanken . Bild th. Urbränt batteri som separerats.
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•

Storstockholms
brandförsvar

Bilder av brännskada på golv orsakad av Powerbanken.

Bilder, urbränt batteri från Powerbanken och dess påverkan av trägolvet.
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~

Storstockholms
~ brandförsvar

Powerbank, laddningssladd och mobil. Powerbankens tre batterier, två tillsynes inta.1..1:a och sammanfogade, en
separerad och urbränd. Laddningssladd sönderbänd, dock ej den del som suttit i mobilen, mobil brandskadad, röd
markering.

Familjen släcker själva branden och avlägsnar brandpåverkad materiel från huset
innan räddningstjänsten anländer. Familjens aktiva agerade bedöms ha sin bakgrund i
att två av familjemedlemmarna har genomgått brandskyddsutbildning ett flertal gånger
på sin arbetsplats. Detta har resulterat i att diskussioner i familjen har förts kring hur
de ska agera i händelse av brand, bland annat i att de kan använda
trädgårdsvattenslangen för att släcka en brand.

5

Rekommendationer
•
•

5.1

Rapporten används som underlag för analys av batterirelaterade bränder enligt
Aktivitetsplan för 2020.
Rapporten delges Elsäkerhetsverket i informationssyfte.

Delgivning av rekommendationer

Rapporten delgavs Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till
den enskilde, Storstockholms brandförsvar och Elsäkerhetsverket via mail 2020- 03- 03.
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