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Brand i Litium, Li-ion, Li-Pol batterier 
 

Övergripande om batterier innehållande Litium 
Användningen av batterier som innehåller Litium ökar konstant då tekniken medför ett 

batteri som laddas snabbare, håller längre och har mindre volym än traditionella 

batterier. Litiumbatterier används i många produkter som t.ex. telefoner, bärbara 

datorer, hoverboards, fordon och energilagring till solceller i fastigheter. 

Risker 
Vid en brand, mekanisk påverkan eller kortslutning kan en termisk rusning påbörjas i 

batteriet. Termisk rusning innebär att temperaturen hos cellerna i batteriet ökar 

okontrollerat och skapar en dominoeffekt från cell till cell där en stor mängd energi 

frigörs. Processen är mycket svårsläckt och kan kräva stora mängder vatten för att kyla 

batteriet. 

Vid bränder frigörs en stor mängd olika, giftiga gaser som kan förvärra brandförloppet, 

påverka skyddsnivå samt taktik och metod. Vid en termisk rusning i ett Litiumbatteri 

bildas bland annat vätefluorid (HF). HF är en toxisk gas som kan ge allvarliga skador, 

främst genom inandning men även ge smärta/rodnad och klåda vid hudkontakt. 

Det är stor risk att ett brunnet batteri återantänds om det inte kylts tillräckligt. 

Hälsorisker med Vätefluorid (HF) 
Denna rutin avser HF i gasfas till följd av brand i batterier. För ämnet i vätskefas 

(fluorvätesyra) gäller andra förutsättningar, se då t.ex. RIB för mer information. 

Gränsvärden för HF 
De gränsvärden som finns framtagna för HF gäller koncentration i gasfas och vid 

inandning då risken är som allra störst.  

• 1,8 ppm NGV (nivågränsvärde) 
Nivågränsvärdet är fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller vid exponering 

under en arbetsdag. Nivågränsvärden är bindande för arbetsgivaren och får inte 

överskridas. 

• 30 ppm IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) 
 

Påverkan på räddningspersonal, riskområden och skyddsnivåer 

Påverkan på räddningspersonal 
Studier genomförda av FOI, på uppdrag av MSB visar på att risken för insatspersonal 

(rökdykare) att utsättas för skadliga koncentrationer av HF är liten och att risken för 

hudupptag av fluoridjoner inte är betydande. I dessa tester har de dels mätt hur mycket 
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HF som tränger igenom skyddskläderna (larmställ och underställ), dels hur mycket 

fluoridjoner som kan tränga igenom huden. Resultaten visar på att skyddskläderna har 

en ungefärlig skyddsfaktor på 120 vilket innebär att väldigt lite går igenom.  

 

 

 

 

 

I en studie genomförd av RISE (Toxic Gases from Fire in Electric Vehicles, RISE Report 

2020:90) genomfördes ett antal försök där elbilar antändes och där bland annat HF-

koncentrationen mättes. Vid dessa försök, samt i kompletterande datorsimuleringar, 

uppgick inte koncentrationen till mer än 200 ppm vid brand av en (1) elbil i ett mindre 

parkeringsgarage, något som är betydligt mindre än vad det tidigare har befarats. Detta 

ansågs även vara konservativt då koncentrationen av HF visat sig minska relativt fort då 

ämnet binder sig mot omslutande ytor såsom väggar och tak. 

 

 

 

 

Riskområden 
Att ha en kontinuerlig prövning av riskbedömningen på skyddsnivåer och riskområden är 

av stor vikt, speciellt för de personer utan andningsskydd som befinner sig i anslutning 

till byggnaden eller objektet. Vind, fläktar och brandbelastning kan variera under 

insatsen och därmed också riskområdenas storlek. Att märka ut varm och het zon med 

band säkerställer personalens vetskap av riskområdena. 

Skyddsnivå 
Skyddsnivå vid insats är larmställ, underställ och tryckluftsapparat. Studier genomförda 

av MSB och FOI visar att endast små koncentrationer tränger igenom och att detta inte 

innebär någon akuttoxisk risk vid hudexponering från gasfas. Beakta behovet av 

skyddsnivå då insatsen går ned i ett avslutningsskede. 

Överväg behov av filtermask i varm zon. 

Riskerna för personskador med strömgenomgång är generellt mycket små (MSB, 2020), 

och hanteras enligt normala rutiner för elbränder i lågspänningsanläggningar. 

Indikering av HF 
I nuläget finns vissa möjligheter att indikera HF med hjälp av s.k. Drägerrör, 

indikeringspapper och mätare men utveckling inom området pågår och nya produkter 

kommer ut på marknaden i rask takt.  

I rapporten ges exempel för att tolka dessa data: ”Ett räkneexempel; en helt naken person med 

externt luftpaket behöver då cykla testcykel i 14 timmar med exponering för 100 ppm HF för att 

uppnå dödlig dos via hudupptag. Detta är givetvis ett sk. worst-case scenario, men våra resultat 

behöver sättas i perspektiv”  

”beträffande insatser på upp till 1 h (~3 luftpaket) i trångt utrymme med brandgaser verkar det 

mycket osannolikt att HF-exponering på hud kan leda till allvarliga hälsoeffekter.” (MSB 2021). 

I slutsatsen för rapporten skriver MSB: ”Denna rapport tar fram data som visar att riskerna för 

allvarliga konsekvenser är låga vid släckinsats inkluderande gasformig HF där andningsvägarna 

är skyddade och full rökdykarutrustning används. Det är dock fortfarande viktigt att fullt ut 

tillämpa rutinerna framtagna för att minska exponering för brandpartiklar i likhet med Friska 

Brandmän” (MSB 2021). 
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Åtgärder vid insats 
I detta avsnitt beskrivs generella operativa överväganden beroende på om det är 

inomhus eller utomhus. Avsnittet bygger på MSB:s vägledning och är uppdelat enligt 

nedan. 

• Rutiner för mindre batterier (hoverboards, elcyklar och liknande) 

• Elbilar utomhus 

• Elbilar inomhus 

• Större invändiga batterilagringssystem ex. för solceller eller i fartyg 

 

Mindre batterier 

• Om föremålet står på laddning avbryt denna genom att stänga av/koppla ur 
strömkällan. 

• Beakta riskerna med kraftig rökutveckling, särskilt i slutna utrymmen. Överväg 
om det är möjligt att flytta föremålet ut i det fria. 

• Brand i små litiumjonbatterier släcks och kyls med vatten eller andra för 
ändamålet ämnade släckmedel. Ett litet batteri som brinner kan vara svårt att 
släcka, men brinner ut relativt snabbt. 

• Beakta risken för att batteriet kan återantända även efter att det är släckt.  

 

Elbilar utomhus 

• Om fordonet står på laddning avbryt denna genom att stänga av/koppla ur 
strömkällan. 

• Släck branden i fordonet på vanligt sätt, vinden/fläkt i ryggen vid insats  

• Om branden varit i sådan omfattning att det bedöms relevant, förbered 
möjlighet att kyla fordonets framdrivningsbatteri. 

• Om möjligt mät kontinuerligt temperaturförändringar kring fordonets 
framdrivningsbatteri med hjälp av en värmekamera för att tidigt 
uppmärksamma värmeökningar vilket kan tyda på att en termisk rusning har 
påbörjats. Påbörja kylning om det är nödvändigt. En plötslig rökutveckling på 
grund av ventilering från batterierna kan också vara ett tecken på att termisk 
rusning har påbörjats. 

• Beakta möjligheterna att omhänderta (förorenat) släck-/kylvatten. 

• Frilägg inte batteriet med utrustning som kan komma i kontakt med 
batteriomslutningen och använd inte dimspik eller liknande utrustning som inte 
är särskilt avsedda och testade för batteribränder då detta kan förvärra 
situationen. 

• När branden är släckt så fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid, och 
det kan krävas långvarig kylning med stora mängder vatten. Beakta 
möjligheterna att omhänderta (förorenat) släck-/kylvatten. 

• När framdrivningsbatteriet inte längre visar någon kraftig rökutveckling och 
eventuell temperaturmätning visar på låga temperaturer kan kylningen 
avbrytas. 

• Meddela ägare/bärgare om riskerna för att batteriet kan återantändas även lång 
tid efter släckning.  

 
 



sid 4(4) 

Elbilar inomhus 
Utöver vad som gäller för bilar utomhus ska även följande beaktas: 

• Säkerställ att påverkad byggnadsdel är utrymd. 

• Utför ventilering av brandutsatt byggnad, vinden/fläkt i ryggen vid insats 

• Sätt angränsande utrymmen under övertryck för att förhindra spridning 

• Försök om möjligt släcka/kyla på avstånd, om möjligt utifrån.  

• Bedöm om det, efter släckning, är möjligt att flytta fordonet ut till det fria. 

 

Större invändiga batterilagringssystem  

• Informationsinhämtning från verksamhet/fastighetsägare. Var finns batterierna?  

• Säkerställ att påverkad byggnadsdel är utrymd. 

• Utför ventilering av brandutsatt byggnad, vinden/fläkt i ryggen vid insats 

• Sätt angränsande utrymmen under övertryck för att förhindra spridning 

• Försök om möjligt släcka/kyla på avstånd, om möjligt utifrån.  

• Explosiv miljö. Om termisk rusning sker i ett slutet utrymme kan en brännbar 
blandning uppstå. Detta är särskilt viktigt att beakta för utrymmen såsom 
batterilagring i container eller motsvarande, dvs där det finns en större 
energimängd samlad i ett mindre, slutet utrymme. 

 

Sanering och sjukvård 
Vid exponering av vätefluorid vid rökdykning kan sanering behövas. Det finns tillfällen då 

sanering ska ske och det är om det börjar svida på kroppen under rökdykningen eller 

efter rökdykning i miljöer där litium-jonbatterier brinner. Svedan uppstår av att det 

bildas fluorvätesyra av svett och vätefluorid. Dock kan det bero på andra ämnen än HF 

som orsakar svedan. 

• Akut omhändertagande av drabbade personer görs enligt RäddSamF:s ”Plan för 
personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län” 

• Tag direkt av förorenade kläder, stövlar, smycken etc. Låt andningsskyddet vara 
kvar till sist. 

• Duscha vid hemkomst till station. 

• Vid kännbar hudpåverkan bör sanering med hjälp av vatten påbörjas direkt. 

• Tvätta noggrant, hela kroppen, med tvål och vatten. 

• Uppstår symptom (smärta/rodnad och klåda) uppsök sjukvård och kontakta 
giftinformationscentralen. 

• Exponerade kläder hanteras enligt de interna rutinerna för friska brandmän. Den 
gemensamma RäddSamF-rutinen finns på hemsidan. 
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