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Förutsättningar/yttre omständigheter

 Solig sommardag

 Mindre fristående byggnad

 Vindstilla, 26 grader

Inledande händelseförlopp

 Medlyssning: SOS har svårt med adressen så jag går som befäl in i samtalet och bryter: ”Kör 
vägen mellan XXXX och YYYY så möter en person upp utmed vägen” 

 FIP (förstainsatsperson, styrkeledare) är först framme hos personen, lägger en blixtpuck för 
att vägleda andra

 Framkomstrapport FIP: ”Källarutrymme rökfyllt. Giftig rök, vill ha en ambulans till platsen. 
En person exponerad för röken.”

 Den exponerade personen hade försökt släcka med en pulversläckare inne i det lilla 
utrymmet.

 Komplettering från FIP: ”Det är ett litiumbatteri som brinner. Förbered två rökdykare.”

Förutsättningar och inledande förlopp 



Räddningsinsatsen 

 Vid insatsledare 7080 framkomst har rökdykarna släckt branden med pulver och 
konstaterat att det är i ett litet slutet utrymme i källaren som vid larmet.

 Från rökdykarna: ”Ingen spridning till fastigheten. Brand endast i batteriet.”

 En drabbad sitter på en stol och hostar utanför. 

 7080 ser att det är en solcellsanläggning inkopplad på batteriet. 

 Beslut från 7080: 

1. Ta snabbt ut batteriet och sänk det i vattentunnan. 

2. Mannen ska saneras innan avtransport. 

3. Sanera våra rökdykare. 

4. Ventilera utrymmet.

Fortsatt förlopp och insatsens genomförande 



Liten solcellsanläggning.
”Mindre fristående byggnad”

Här stod regntunnan

Ingång till brandutrymmet vid den 
bakre gaveln



Ingång till det slutna utrymmet. 
2 x 3 meter stort. En väg in/ut.

Praktisk regntunna; 
litiumbatteriet låg från början 
inkapslat och isolerat i lådan.

Avklädning av rökdykare kunde 
ske utomhus med fläkten på låg 

hastighet mot dem. Därefter 
sanering i sjön.



Anläggningen

Elinstallationen i sin helhet. OBS 
på laddaren från CTEK nere till 
vänster, tyder på att blysyra-
batteri kan ha funnits innan 

litiumbatteriet. 

DC-omvandlaren/styrenheten med inkommande spänning 
från solceller på paret till vänster undertill och till batteriet 

från paret i mitten (ena kabeln är ”rödtejpad”).
Förbrukaren var kopplad direkt på batteriet, det ska normalt 

ska gå via styrenhetens utgångar för att övervaka lasten. 

Platsen där batteriet stod i sin trälåda. Trälådan 
var också delvis isolerad av frigolit. Normalt 

behövs inte isolering av bly-syra-batterier för de 
tål minusgrader. 

OBS på synlig koppar (ej petskyddat) 
vilket är OK om det är högst 12V.



Litiumbatterier för ”off grid” med solceller

 Det är fullt möjligt att skapa egen ”off 
grid”-lösning med mindre 
litiumbatterier för hemmiljö. 

 Lösningen kan användas t ex för att 
ladda mobiltelefon, lyssna på radio eller 
annan förbrukare som inte drar så stor 
ampere under längre tid.

 Dock måste styrenheten/laddaren för 
solcellerna vara kompatibla med det 
inkopplade batteriet, även om batteriet 
har inbyggt övervakningssystem (BMS).

 Installationen ska ske enligt 
installationsinstruktioner och på 12V 
spänning kan det vara tillåtet för en 
privatperson att göra.

Bild från Amazon.se



Princip för mindre solcellsanläggning

 Principen är att solcellerna laddar ett 
batteri via en 
styrenhet/laddningsregulator.

 Regulatorn håller koll på batteriets 
laddning

 Förbrukningen sker sedan 12VDC 
från batteriet via regulatorn ut till 
12V-förbrukare. 

 Ovanstående är vanligt för husbilar 
där 12VDC matas till 
cigarettändaruttag för t ex kylboxar. 

 I vanlig hemmiljö är 12VDC ovanligt 
men troligen vanligare i 
sommarstugor o dyl där man vistas 
bara delar av året. 

Bild från Jula.se



Styrenheten är vid en bildinternetsökning från 
tillverkaren ”GiarideDirect” och kan köpas från 

Amazon.

Specifikationerna anger att 
denna modell inte kan 

användas med litiumbatterier 
utan enbart bly-syra-batterier.

Den troliga orsaken till branden 
är därför att man kopplat in ett 

batteri som inte styrenheten 
klarar av.



Erfarenheter
 Begär ambulans om den inte är dragen vid en brand. Bättra att vända den 

senare. Mannen klarade sig dock utan skador. 

 Är du säker på adressen men operatören osäker? Tala om det för operatören 
snarast via Rakel (eller direkt i medlyssningen om sådan finns). 

 Litet slutet utrymme går att ventilera, men använd alltid minst skyddsmask 
(helmask). Andningsapparat ska alltid användas vid risk för syrebrist. 

 Vi var överdrivet försiktiga vid insatsen, med i efterhand (2022) bättre 
kunskap. Erfarenheten från Axamoövning 2021 (brandröken är mycket farlig) 
styrde fortfarande. Bättre att ändå vara på den säkra sidan.

 Perfekt med en vattentunna. Ställ den avskilt eftersom litiumbatteriet kan 
fortsätta rusa/brinna. 

 Rökdykarna sanerar sig själva. Påsar till kläder. Behåll mask till slutet. Fläkten 
blåste hela tiden. Fungerade mycket bra. 

 Lätt att glömma den drabbade när fokus blir mot branden pga batteriet.

 Ovanligt med en fullinstallationsanläggning (solceller+omvandlare+batteri) 
på ett litet hus. Men de små anläggningarna går att köpa t ex på Jula för 
privatpersoner. De är desto vanligare på husbilar. 



Erfarenheter
 Det är viktigt att kontrollera så att alla elektriska komponenter är 

kompatibla med varandra, särskilt vid utbyten av t ex batterier.

 All installation av solceller och fasta anläggningar bör göras av 
behörig installatör för att säkerställa full funktion och säkerhet, även 
om 12V-installation får göras av privatperson. 

 Det är oklart om styrenhetens utgående spänning transformerades 
till något annat. Att använda en central för att bygga ett eget 12V-nät 
hemma kan vara tillåtet eftersom det räknas som klenspänning. 

 Vid elrelaterade bränder är det bra att upplysa ägaren om att 
kontakta elektriker snarast för en översyn, om det inte ordnas via 
restvärdeledare vid akuta behov. 
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