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1

Inledning
Bakgrund

Vid klockan 14:00 tiden 2020-04-09 uppstår en brand i en el-sparkcykel i ett radhus.
Personerna som befinner sig i radhuset får ut el-sparkcykeln ut huset som då brinner
kraftigt och antänder vegetationen utanför. En person bedöms rökskadad och
behandlas med syrgas och förs in till sjukhus med ambulans.

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.

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 insatsstyrkan och räddningsledaren för insatsen,
bostadsinnehavaren samt butikspersonal på Net on Net. Platsbesök på brandplatsen
genomfördes 2020-04-15. Bilder i rapporten är tagna av SSBF.

Mottagare av utredningen
Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde,
Elsäkerhetsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Objekt

Enligt bostadsinnehavaren var el-sparkcykeln av märke Andersson E-Bike 5000 och
hade köpts från butikskedjan Net on Net 20191 •

El-sparkcykelns slutposition vid brandtillfället. Brännmärkena i asfalten utanför radhuset.

Produktinformation.
Andersson E-Bike 5000 Alt.nr: 1007034.
Vikt 120 kilo. Batteri 36V, 6.6 Ah, kapacitet 238 Wh.
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Händelseförlopp

I ett enplans radhus ställs en el-sparkcykel på laddning i ett rum intill entrehallen. En
vuxen och ett barn befinner sig i radhuset vid tillfället. Vid klockan 14:00 tiden känner
den vuxna personen röklukt och hör något konstigt från rummet där el-sparkcykeln
står. Från el-sparkcykeln har det börjat ryka smått från batteriet. Personen tar då tag i
el-sparkcykeln för att bära ut den ur huset. Innan personen hunnit ut ur huset sker en
explosionsa1tad ökning av branden i batteriet. Personen kastar då ut el-sparkcykeln ur
huset som landar i gräset intill brevlådan med fullt utvecklad brand i batteriet och som
sp1ider sig till gräset.
Familjens handbrandsläckare hämtas för att släcka branden men fungerar ej då
munstycket var trasig. Granne som uppmärksammats på händelsen tillskyndar med
egen handbrandsläkare och dämpar branden i batteriet och släcker branden i gräset.
El-sparkcykeln flyttas ut på asfaltsgången där batterierna brinner ut och branden
självslocknar. Klockan 14:13 larmas SOS om händelsen av inringare.
Kista brandstation larmas med räddningsenhet 1810 till platsen och anländer klockan
14:28. Vid framkomst är branden är släckt. För att säkerställa släckning i intilliggande
1 Vid platsbesök på Net on Net
butikskedjan under 2019.

2020-04-15 bekräftade personalen att

aktuell produkt såldes av
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buskage och gräs vattnas marken med vatten från 1810. Den vuxna och barnet har vid
brandtillfället utrymt huset men lämnat dörr och fönster öppet. En större mängd rök
utvecklades i samband med branden. Den vid tillfället motliggande vinden har tryckt in
större mängder tillbaka in i huset då dörr samt fönster har stått öppet efter
evakueringen. Rökdykare skickas då in i fastigheten för konh·oll av rökspridningen.
Fönster öppnas och fläkt aktiveras för att skapa en effektiv evakuering av röken i
radhuset.
Insatspersonalen uppmärksammar att den vuxna har andats in en st örre mängd rök
och hostar kraftigt. Enligt brandpersonalens bedömning är personen i behov av syrgas
och bör kontrolleras av sjukvårdspersonal. Ambulans begärs till platsen och den vuxna
behandlas med syrgas i 20 minuter till dess att ambulansen anländer. Personen förs
med ambulans till sjukhus för noggrannare undersökning. Insatsen avslutas Klockan
14:55.
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Slutsatser

Branden uppstår under laddning av el-sparkcykeln. Enligt uppgifter från de boende
blev branden snabbt explosionsartad.

Gul markering visar på batteripaket och el-centralens position på fordonet och utgör hela utrymmet i ramens
mellanrum.

5/6

~

Storstockholms
~ brandförsvar

Vid kontroll av brandresterna efter branden identifierades 24 stycken batterier som
utgjorde batteripaketet för produkten. 9 stycken av dessa batterier var utbrunna vilket
tyder på en brand med termisk rusning.
Enligt brandpersonalen var batteriladdaren intakt vilket tyder på att det är själva
batteripaketet som utgör brandsta1t.

De 9 utbrunna batterierna gul markering

Det var ett rådigt ingripande av den vuxna i huset att lyckas få ut el-sparkcykeln ur
huset innan branden blev explosionsa1t ad. Detta medförde högst troligt att
skadeutbredningen begränsades till El-sparkcykel och rökspridning i och inte fult
utvecklad brand i radhuset.
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Rekommendationer

Utredningen bör utgöra ett underlag för analys i enlighet med Storstockholms
brandförsvars AP 2020 för utredningar genomförda av litium-jon relaterade bränder.

5.1

Delgivning av rekommendationer

Rapporten delgavs Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till
den enskilde 2020- 04-17.
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