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Förord 
Idén till detta arbete uppkom efter att vi båda fullföljt fartygsförlagd utbildning ombord 

på ett av Wallenius ro-ro fartyg. Efter att vi återvänt till skolan hade vi en kurs i 

avancerad brandbekämpning, där det nämndes att bränder i elbilar kan vara oerhört 

farliga. Dessa kombinerade upplevelser gjorde att vi blev nyfikna och intresserade över 

tillvägagångssättet om en elbil ombord skulle börja brinna. Då vi undersökte mer och 

mer dök fler frågetecken upp men inte några svar, vi bestämde oss att fokusera på detta 

området i samband med vårt examensarbete. Under arbetets gång har vi fått bra respons 

från alla vi har pratat med och många har uttryckt ett intresse att se vad vi kommit fram 

till. Vi har haft mailkontakt med alla vi pratat med innan själva intervjuerna, detta har 

William skött genom hela arbetet och allt annat såsom skrivande och intervjuer har 

fördelats jämnt på oss båda. Vi får också passa på att tacka alla vi intervjuat då dom har 

varit otroligt hjälpsamma och engagerade, men också alla som hjälpt oss med 

skrivteknisk assistans till detta arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Abstrakt 
Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en 

brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier 

ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. För att få svar på vilka risker som då 

uppstår och hur de ska beaktas, har en serie semistrukturerade intervjuer genomförts 

med räddningstjänsten i olika län, samt forskare som har kunskap inom ämnet. Arbetet 

har visat på att det finns flera olika risker som kan uppkomma med ett litium-jonbatteri, 

brand och termisk rusning är några av riskerna som kan uppkomma. Vid dessa 

händelser släpps ett flertal farliga gaser ut där den mest kända är vätefluorid. Andra 

risker som uppkommer varierar mellan den höga värmen av 1150°C från branden, till 

det faktum att en sådan brand inte kan kvävas då den förser sig själv med syre vilket gör 

att den kan fortsätta brinna. Det finns inga tydliga regelverk eller riktlinjer för hur dessa 

bränder ska bekämpas på bästa sätt och detta kräver ytterligare forskning för att 

tydliggöra hur brand i litium-jonbatterier skall hanteras. 
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Abstract 
This study is searching for the answer of what hazards must be considered when 

fighting fires in lithium-ion batteries on board ships. The number of electric vehicles 

with this type of battery are increasing in popularity and are often transported through 

the shipping industry. To highlight the hazards and how to handle them, a couple of 

semi-structured interviews were conducted with firefighters and researchers with 

knowledge in the subject. The study has looked at the risks that arise when a lithium-ion 

battery has a thermal runaway, during which several dangerous gases are emitted where 

the most known is hydrogen fluoride. Other hazards that arise vary from high heat at 

points as high as 1150° C, to the fact that such fire cannot be suffocated as it is self-

sufficient in oxygen. There are no clear regulations or guidelines on how to fight this 

kind of fire and further research is required to clarify how to handle these types of fires. 
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1. Bakgrund 

Litium-jonbatterier är en typ av batterier som är vanligt förekommande i dagens 

samhälle. Batterierna är populära eftersom de har stor batterikapacitet i förhållande till 

storlek och vikt. Detta gör att de ofta används i våra telefoner och datorer (Pistoia 2014 

ss. 2). Användandet av elbilar med litium-jonbatterier är en stigande trend, detta baseras 

på att antalet nyregistrerade elbilar har ökat i Sverige mellan 2017 och 2018 (Bilsweden 

2019).  

 

En brand som uppkommit i ett litium-jonbatteri är en risk då de brinner intensivt. Några 

av de mer kända incidenterna involverar exemplar av Samsung Galaxy Note 7 som vid 

några tillfällen började brinna och explodera (BBC 2017). Även UPS Airlines Flight 6 

fick en våldsam brand i litium-jonbatterier i lastrummet och störtade (General Civil 

Aviation Authority 2010). Detta har gjort att flygindustrin har hårda regler vid transport 

av litium-jonbatterier. Även elbilar har vid flertal tillfällen börjat brinna intensivt och 

resulterat i att de totalförstörts (Musk 2014). Om en brand i litium-jonbatteri skulle 

uppkomma ombord på ett fartyg skulle det finnas många försvårande omständigheter 

vid brandbekämpning. 

 

De fartyg som påverkas av den ökade användningen av elbilar är ro-ro fartyg (roll on 

roll off) vilket betyder att lasten körs ombord och iland antingen för egen maskin eller 

med hjälp med truckar. Det finns också ro-pax fartyg (roll on roll off passagerarfartyg) 

som tar mer än tolv passagerare utöver den rullande lasten (Transportstyrelsen 2008). 

Ro-ro och ro-pax fartygen transporterar stora mängder bilar. Med den växande 

användningen av elbilar blir sannolikheten större att det kommer ske en litium-

jonbatteribrand ombord på ett fartyg (Bilsweden.se 2019). 

 

Några anledningar till att brand ombord på fartyg är extra problematiskt är, många 

fordon på den ytan som finns, en besättning med mindre omfattande brandutbildning 

jämfört med yrkesbrandmän samt begränsat med specialiserade släckmedel. En brand 

ombord på ro-ro och ro-pax fartyg är farlig eftersom man inte har samma förutsättningar 

som iland för att släcka branden (Carlsson och Lundmark 2011 ss. 13-15). Ro-pax 

färjorna är dessutom speciellt sårbara eftersom de har många passagerare som måste 

utrymmas om branden ej går att få under kontroll, utöver detta är det många passagerare 

som inte vet vad som skall göras i en nödsituation (Hystad, Olaniyan & Eid, J 2016.) 
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Intresset att undersöka de risker som uppkommer ombord på fartyg baseras på den 

knapphändiga informationen som finns i dagens läge. I skrivande stund har sjöfarten 

endast upplevt ett fåtal litium-jonbatteribränder, därför ska detta arbete lyfta fram 

information som kan förbereda fartyg utifall det händer.   

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka risker vid släckning av brand i litium-

jonbatterier ombord på ro-ro och ro-pax fartyg.  

 

2.1 Frågeställningar 

Vad finns det för risker vid släckning av elbilar med litium-jonbatterier ombord på 

fartyg? 

Finns det en fördelaktig släckteknik för att bekämpa litium-jonbatteribränder ombord på 

fartyg? 

 

3. Teoretisk referensram 

Ett batteri fungerar genom att man skapar en nivåskillnad av mängden elektroner mellan 

den positiva sidan (anod) och den negativa sidan (katod) i batteriet. När man sedan 

kopplar samman den positiva sidan med den negativa sidan kommer elektronerna att 

vilja förflytta sig för att jämna ut skillnaden. Vid urladdning dras elektronerna från 

anoden till katoden, samtidigt flyttas joner från anoden till katoden genom elektrolyten. 

När batteriet laddas flyttas elektroner från katoden till anoden och samtidigt flyttas det 

joner från katoden till anoden genom elektrolyten (Batteriföreningen 2019). Litium-

jonbatterier är uppbyggda på samma sätt som ett vanligt batteri med en anod, en katod 

och en elektrolyt. Anoden är ofta tillverkad av grafit, katoden är ofta tillverkad av litium 

kombinerat med ämnen som, mangan, kobolt eller nickel och elektrolyten är ofta 

tillverkad av litiumhexafluorfosfat (LiPF6) (Pistoia 2014 ss. 7-14). 

 

Ett litium-jonbatteri är unikt då alla komponenterna för att skapa en brand kan 

återfinnas inne i batteriet, det finns bränsle, en möjlighet för värme och 

syre  (Andersson et al. 2018 ss. 7). En av riskerna med ett litium-jonbatterier är att det 

kan skapas en bestående termisk rusning vilket kan leda till brand och explosion. Detta 
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kan påbörjas på flera sätt; överladdning, uppvärmning, brand, mekaniska skador, 

spontan intern eller extern kortslutning (Larsson 2017 ss. 155). Vid termisk rusning 

skapas en intern kortslutning mellan anoden och katoden, detta blir som en väg för 

elektronerna att fritt röra sig. Den fria rörelsen resulterar i att en stor mängd elektroner 

förflyttas från anod till katod under en kort tid, vilket skapar stora mängder värme, detta 

är ett av sätten litium-jonbatterier kan börja brinna (Pistoia 2014 ss. 425-429). 

 

Vid upphettning av ett litium-jonbatteri kommer den brännbara elektrolyten att avdunsta 

och släppa ut ångor. Dessa ångor består delvis av t.ex. litiumhexafluorfosfat (LiPF6). 

Eftersom dessa litiumämnen är brandfarliga finns risken att det börjar brinna eller om de 

inte antänds direkt kan det ansamlas gas för att sedan skapa en explosion. När ett litium-

jonbatteri brinner släpper det ut giftiga gaser som kolmonoxid (CO, en kvävande gas) 

och koldioxid (CO2, orsakar anoxi). Vid förhöjda temperaturer kan de fluorerade 

ämnena i elektrolyten (och vissa andra delar av batteriet) bilda mycket giftiga gaser som 

vätefluorid (HF) fosforpentafluorid (PF5) och fosforylfluorid (POF3) (Larsson 2017 ss. 

155-156). Gasen vätefluorid är lättlöslig i vatten och bildar då syran fluorvätesyra som 

är mycket giftig och frätande (Larsson 2017 ss. 54). 

 

I arbetet genomfört av Larsson (2017 ss. 166) brändes litium-jonbatterier som beroende 

på deras nominella batterikapacitet släppte ut mellan 20 till 200 mg 

vätefluorid/Wattimme (Wh). Denna uppmätta nivå av vätefluorid lyfts fram som en 

allvarlig fara om branden hade uppkommit i ett instängt utrymme eller vid brand i ett 

större batteri. I arbetet presenteras mängden utsläppt vätefluorid som mg vätefluorid/Wh 

då endast mindre batterier testades. Det ges också exempel på att ett batteri med 

storleken 100 kWh, motsvarar de som ofta finns monterade i elbilar. Om det genomförs 

en extrapolering av de existerande värdena släpper ett batteri på 100 kWh ut mellan 2-

20 kg vätefluorid. 

 

Den nivå av vätefluorid som är omedelbart farlig för liv och hälsa definierat 

som  immediately dangerous to life or health (IDLH) av amerikanska National Institute 

for Occupational Safety and Health ((NIOSH) 2014) är 30 parts per million (ppm). 

Detta gör att riskerna som uppstår vid brand av litium-jonbatterier i instängda eller 

delvis instängda utrymmen är speciellt farligt för människor utan skydd. 
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Litium-jonbatteribränder är svårsläckta och brandkåren har stora problem med att 

bekämpa dessa bränder och låter därför ofta elbilarna brinna ner (Jonsson 2019). En av 

anledningarna är att batterierna ofta är placerade i de nedre delarna av bilarna och är där 

väl skyddade (Musk 2014). Det har utvecklats brandsläckare för att släcka mindre 

litium-jonbatteribränder. Dessa handhållna brandsläckare med volym på sex liter räcker 

för litium-jonbatterier som kan finnas i mobiltelefoner eller laptops (Presto 2019). 

 

I arbetet som Lecocq et al. (2012 ss. 183-194) har gjort eldar man upp två bilar med 

förbränningsmotorer och två elbilar i ett rum. Brandgaserna drevs förbi fordonet ut 

genom ett torn för att kunna mäta hur mycket av de olika ämnena som följde med 

brandgaserna. Studien visar att elbilar och bilarna med förbränningsmotorer släpper ut 

snarlika mängder med CO2 och andra ämnen. Även den maximala värmeavgivning som 

kom från bränderna var snarlika. Bilar försedda med litium-jonbatterier släpper dock ut 

två till tre gånger mer vätefluorid. 

 

I Larssons arbete Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires eldas det 

upp sju olika litium-jonbatterier med olika laddningstillstånd. Det mäts hur mycket 

vätefluorid som släpps ut men det noteras också att det finns den eventuellt farlig gasen 

fosforylfluorid. Resultaten visar att laddningstillståndet i ett batteri inte har en stor 

påverkan på mängden vätefluorid som släpptes ut, men vid 50% laddningstillstånd 

släpptes det ut mest, följt av 0% och minst vid 100%. Inte heller att använda 

vattendimma som släckmedel på ett brinnande litium-jonbatteri påverkade den totala 

mängden vätefluorid som släpptes ut. Dock var det en liten ökning precis i tillfället när 

man applicerade vattendimman (Larsson 2017 ss. 159-163). 

 

Även Lazarenko et al. (2018 ss. 108-117) har gjort mätningar på brinnande litium-

jonbatterier. I studien eldas det upp sex separata litium-jonbatterier från elbilar och det 

mättes vilka utsläpp som kommer med röken, vilken värmeavgivning det blev samt hur 

mycket vatten det krävs för att släcka branden. Precis som Larsson visar i sitt arbete 

kring mängden vätefluorid i relation till laddningstillstånd i batteriet visar Lazarenko et 

al. (2018 ss. 113) att det släpps ut mest vid 50% laddningstillstånd och minst vid 100%. 

Lazarenko mäter även temperaturen på brinnande litium-jonbatterier och får fram 

temperaturer upp till 1155°C på avståndet 1.5m, denna temperatur uppnåddes efter 17 

minuter och 30 sekunders brand (Lazarenko, Loik, Shtain & Riegert 2018 ss. 115). 
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Andersson et al. (2018 ss. 28-33) testade att släcka bränder i batterirum. I Studien 

används dels direktinsprutning av släckmedel in i litium-jonbatteriet och dels att fylla 

hela rummet med släckmedel. Testerna där hela rummet fylls med släckmedel visar 

resultaten inte någon större effekt på branden utan temperaturen fortsatte att stiga. När 

direktinsprutningen genomfördes med vatten in i batterierna släcktes branden nästan 

direkt. 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att besvara arbetets frågeställning har en intervjustudie gjorts med semistrukturerade 

intervjuer. De personer som intervjuades har i sitt yrkesutövande fått kunskaper och 

erfarenheter kring bränder i litium-jonbatterier.  

 

Utöver intervjun har det också studerats tidigare litteratur i form av relevant forskning, 

detta krävde ej en full litteraturstudie då dessa enbart utgör grund till det uppföljande 

intervjuarbetet. Även då en full litteraturstudie ej genomförts, studerades den tidigare 

forskningen för att säkra att de är tillförlitliga källor att använda till grund för detta 

arbetet. 

 

4.2 Intervjustudie 

För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

genomförts med räddningstjänsten i Kalmar, Karlskrona, Skåne Nordväst, Stockholm, 

samt med Militära utvecklingsenheten Karlskrona och Research Institutes of Sweden 

(RISE). De sex intervjuerna var uppbyggda på ett semistrukturerat sätt, med målet att 

skapa en konversation mellan respondent och intervjuare (Patel & Davidsson 2013 ss. 

77). Intervjuerna har fokuserat på problembilden av bränder i litium-jonbatterier samt 

hur de hanterar och släcker en brand i litium-jonbatterier. Anledningen är att skapa en 

bättre syn och förståelse på hur de olika grupperna kan släcka bränder i bilar och mer 

specifikt ombord på fartyg. 

 

De som intervjuats delades upp i två grupper där de som tillhör räddningstjänsten är en 

grupp och de som forskar i ämnet är den andra gruppen. Intervjuerna var anpassade till 

de olika grupperna som intervjuades, de som tillhör räddningstjänsten fick 

anpassade  frågor kring deras agerande vid denna typ av bränder. De som forskar i 
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området fick frågor anpassade för att belysa de kemiska implikationerna som uppstår 

vid sådana bränder. Då det genomfördes intervjuer med två olika grupper kommer 

informationen de delat med sig av att värderas lika, eftersom dessa grupper kan komma 

med olika svar på samma frågor beroende på deras bakgrund och miljö (Lantz 2013 ss. 

88-90). 

 

För att stödja intervjuerna skapades intervjuplan (Lantz 2013 ss. 70-71). Detta 

hjälpmedel innehåller information som har förts fram innan intervjuernas början, som 

frågeställningen, hur intervjun kommer genomföras samt om medgivande ges för 

inspelning. Intervjuplanen innehåller även grundramarna till de frågor som ställdes 

under intervjuernas gång för att lättare hålla intervjuerna rullande och för att försöka få 

svar på de frågeställningar som finns. 

 

Intervjuerna har byggt på de frågor som visas i bilaga 1 men har också inkluderat fler 

frågor som uppkommit under intervjuns gång. Det har lagts mycket energi på att 

intervjuerna skall baseras på dialoger med respondenterna för att uppmuntra information 

kring sådant som missats i intervjuplanen. Då alla intervjuer förutom en har spelats in så 

har transkribering av dessa intervjuer genomförts där relevant information antecknats.  

Efter transkriberingen värderades information för att få en övergripande bild på vilka 

risker som respondenterna lyfter fram som farligast. Denna process följdes av arbetet 

med att sammanställa vilka risker som är välkända och vilka risker som inte får samma 

uppmärksamhet. I skapandet av resultatberättelsen har ett problem efter ett annat 

bearbetats. När problemen bearbetats har riskerna respondenterna lyft fram 

sammanställts. 

 

4.3 Etiska ställningstagande 

 Patel och Davidsson tar upp fyra huvudkrav i frågor om etiska krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel 

& Davidsson 2013 ss. 63). Vid granskandet av information i vetenskapliga skrifter och 

vid de intervjuer som genomförts, granskades dessa etiska aspekter. Inför varje intervju 

har deltagarna frågats huruvida de är villiga att bli inspelade under intervjun, dessa 

inspelningar har enbart använts för att senare transkribera innehållet i intervjuerna och 

efter arbetets fullföljande togs inspelningarna bort. Om intervjudeltagaren ej godkände 

inspelning fördes anteckningar under intervjuns gång. 
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4.4 Avgränsningar 

Arbetet har fokuserat på brand av de litium-jonbatterier som är monterade i hybrid och 

elbilar och dess transport på fartyg. Brand i elbilar ombord på fartyg är generellt svåra 

att avlägsna eller avgränsa. De risker som därför är belysta är släckning av litium-

jonbatterier ombord på ro-ro och ro-pax fartyg. Detta eftersom det ofta är begränsat 

utrymme och särskilda förutsättningar för att genomföra släckarbetet. 

 

 

 

5. Resultat 

Intervjuerna har genomförts för att undersöka risker vid släckning av brand i litium-

jonbatterier ombord på ro-ro och ro-pax fartyg. Under arbetets gång har många risker 

lyfts fram men även metoder för att minska dem.  

 

I de inledande diskussionerna har önskan framförts för en universalanslutning monterad 

för direktinsprutning in i litium-jonbatteriet. Detta för att släckning av bilar med 

litiumjonbatterier ska genomföras säkrare. 

 

När frågan om respondenterna eller deras brandkår varit med om en elbilsbrand eller en 

litium-jonbatteribrand, svarade alla att de inte personligen varit med om något sådant. 

Majoriteten svarade även att till deras kännedom hade deras brandkår inte bekämpat 

sådana bränder. Bara en av respondenterna svarade att hans brandkår har varit med om 

bränder i hybridbilar. 

 

Frågan kring speciella åtgärder vid litium-jonbatteribränder och frågan kring hur de 

organiserar sig vid litium-jonbatteribränder fick liknande svar från de olika 

respondenterna. Majoriteten svarade att de när de kommer till platsen kollar de upp 

vilken typ av bil det är antingen med kontroll av registreringsnummer mot databas eller 

med intervju av personen som äger fordonet. Beroende på vad det är för bil agerar de 

olika, där de t.ex. vid en elbil får en instruktion om hur de kan bryta strömmen från 

batteriet. I fallen där en elbil brinner beaktar de utsläppen av vätefluorid och att det kan 

bli en termisk rusning vilket gör att det krävs stora mängder vatten om de skulle försöka 

släcka branden. En respondent nämnde att de beror på var branden är belägen om den 
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står fritt, i ett garage eller ombord på ett fartyg, och att de måste ta större hänsyn kring 

vätefluorid om branden är instängd i ett utrymme. Respondenten tryckte också på att om 

möjligt angripa branden med vinden i ryggen för att minska påverkan av vätefluorid, 

alternativt skapa en konstgjord vind med hjälp av fläktar och liknande. 

 

Enligt respondenterna finns inte några fasta riktlinjer kring kraven på skyddsutrustning 

vid hanteringen av elbilsbränder samt bränder i litium-jonbatterier från regering eller 

myndigheter. Därför har brandkårerna runt om i landet blivit tvungna att improvisera 

och skriva egna riktlinjer. De mest populära riktlinjerna har blivit framtagna på uppdrag 

av MSB och implementerades först i Göteborg. Dessa riktlinjer är att använda det 

vanliga larmstället och arbeta en period av 15-20 min för att sedan skicka in nya 

rökdykare. Dessa riktlinjer används av majoriteten av de tillfrågade brandkårerna, 

det  är endast en brandkår som har annorlunda riktlinjer. Den skillnaden som finns 

mellan Göteborgs riktlinjer och de brandkårer som använder eget framtagna riktlinjer, är 

att man ökar på skyddet på sina rökdykare genom att använda en kemdräkt 

(kemikalieresistent skyddsdräkt) under de vanliga rökdykarkläderna. Medans en 

respondent nämnde att de inte använder kemdräkten eftersom det finns risk att det blir 

problem med vätskebalansen. Men även att alla rökdykare som upplever sveda eller 

liknande efter genomförd insats ska uppsöka sjukvård, då detta kan tyda på 

kontaminering av vätefluorid. 

 

Bland de risker som lyfts fram av respondenterna är det tydligt att den största faran vid 

brandbekämpning av litium-jonbatterier är den vätefluoriden som släpps ut. Speciellt 

farligt blir det i tillslutna utrymmen som t.ex parkeringshus eller ett fartygs bildäck 

(våning i fartyget där t.ex bilar förvaras). En risk som har nämnts är brandens höga 

temperatur som kan skapa sekundära bränder i närliggande brännbara material men 

också andra bilar. En fara som enbart nämndes av en respondent var risken att bilen 

skulle genom kortslutning börja köra utan förare, då branden kan orsaka kablar att 

smälta samman och ge bilen falska signaler. Detta kan leda till att bilen kör iväg och 

orsakar stora skador på personer och material i närheten. En annan risk som lyfts fram 

av en respondent är att en brand i ett litium-jonbatteri kan slunga ut materia i 

omgivningen, detta kan vara farligt på grund av den höga temperaturen. 
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När respondenterna tillfrågades hur släckning av brand i litium-jonbatterier ska 

genomföras var alla eniga att enbart kylning av batteriet kan släcka branden. En litium-

jonbatteribrand kan inte kvävas då en sådan brand förser sig själv med syre genom de 

kemiska reaktionerna som uppstår i batteriet. Något som lyfts fram är att om möjlighet 

finns, får branden brinna ut under kontrollerade former. Detta beror på att det krävs 

sådana enorma mängder vatten för att kyla batteriet tills det slutar brinna. Respondenten 

påpekar att detta beror på att lite av det vattnet man applicerar mot branden når 

värmekällan. 

 

Vid frågan kring hur brandkårerna arbetar med riskområdet nämndes att RIB 

(beslutsstöd för räddningstjänster) från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap) har ett 300m riskområde för vätefluorid. Alla respondenter svarade att ett 

initialt riskområde på 300m var orimligt. En av respondenterna svarade att de alltid har 

ett 50m initialt riskområde som de spärrar av som det vore en mindre kemolycka vid 

alla bilbränder. Även zoner används vid bränder där de är olika nivåer på 

skyddsutrustning beroende på vilken av zonerna man är i, t.ex. är man i den heta zonen 

ska man ha fullt larmställ. 

 

När det handlade om begränsade områden och insatser till sjöss var svaren blandade. En 

respondent nämner att det inte finns någon universallösning på bränder i begränsat 

utrymme. Respondenten nämnde även att om fartyget där fordonet börjar brinna ligger i 

hamn prioriterar man att försöka avlägsna fordonet från fartyget för att branden inte ska 

sprida sig ombord. En annan respondent nämner risken med vätefluorid och det faktum 

att i ett instängt utrymme kan det bli höga koncentrationer. Detta kan leda till att om det 

inte finns personer att rädda är det inte säkert att man går in i en sådan byggnad alls och 

måste man gå in kan man behöva ventilera vilket kan leda till att man måste evakuera 

folk i närområdet. Flera respondenter påpekar att om möjligt låta bli att genomföra 

rökdykning och enbart övervaka närliggande områden. Sprinklersystem kan användas 

för att släcka utan personal i riskområdet. Samt att om man ska släcka en brand i en 

elbil krävs det stora mängder vatten. Respondenten nämner även att om man försöker 

penetrera höljet på batteriet kan det leda till att man ökar aktiviteten i batteriet, alltså 

skapar termisk rusning på grund av kortslutning. 
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En respondent nämner att Viking Line har provat stora säckar för att omsluta fordonet 

då de ser elbilar som ett problem. Just det med att omsluta branden med brandfilt pratar 

en av de andra respondenterna om, och ställer sig skeptiskt till hur den ska användas 

praktiskt, om det är en engångsprodukt eller om den går att tvätta. Om man kan använda 

den utan skyddsutrustning och om den binder vätefluorid eller andra farliga ämnen. En 

av de tillfrågade respondenterna nämnde att vid släckningsarbetet måste stabiliteten 

beaktas men även möjliga skador på fartygets system som kan dränkas eller skadas av 

stora mängder vatten. Ett flertal respondenter lyfte fram att vid släckningsarbetet måste 

också miljön beaktas då släckvattnet binder vätefluorid som kan komma ut i naturen. 

Men även skada personer utan skyddsutrustning som kommer i kontakt med 

släckvattnet. 

 

Det nämndes att det släpps ut fosforpentafluorid och fosforylfluorid. Respondenterna 

svarade att deras fokus är på vätefluorid samt att det är medvetna om att alla bilbränder 

släpper ut en stor mängd farliga ämnen då de brinner. En respondent lyfte fram den 

potentiella risken från fosforylfluorid som i teorin kan vara mer giftigt än vätefluorid. 

Dock finns det inte någon tidigare forskning som kan stödja detta och är därför svårt att 

bekräfta. 

 

När det kom till livräddning i samband med litium-jonbatteribränder svarade 

majoriteten av respondenterna att det görs som vilken livräddning som helst. Effektivt 

räddningsuppdrag iklädda den vanliga rökdykarutrusningen. De nämner även att man 

bör ta hänsyn till att personen de räddar kan blivit exponerad för vätefluorid vilket 

betyder att de måste saneras genom att ta bort kläder och tvätta personen. 

 

Det nämns att om det skulle vara en stor mängd elbilar som börjar brinna kommer man 

inte kunna bekämpa branden ordentligt eftersom det är nästan omöjligt att släcka om det 

blir termisk rusning. Detta leder till att alla respondenter har pratat om att man bara ska 

låta branden brinna ut om det finns möjlighet. 

 

När frågan om det var någon speciell information som borde lyftas kring litium-

jonbatteribränder kom alla med olika saker de vill lyft fram. Två av respondenterna 

nämner att man borde ställa alla fordon med litium-jonbatterier längst fram eller längst 

bak för att ha möjligheten att ventilera enklare samt avlägsna det brinnande fordonet 
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från fartyget. Det tas också upp att man eventuellt skulle kunna öka mängden sprinklers 

eller fast släckutrustning i de områdena man har elbilar.  

 

Två av respondenterna tar upp det faktum att litium-jonbatterier har alla komponenter 

som krävs för att skapa en brand, energitäthet, brännbar vätska och självförsörjande på 

syre. De påpekar båda två att det är en svårsläckt brand som släpper ut mycket farliga 

gaser. En av dem pratar om komplexiteten kring en litium-jonbatteribrand, och nämner 

att ju större batteri desto större risk om det börjar brinna. Det har under arbetets gång 

lyfts fram en önskan från några av räddningstjänsterna att elbilar borde tillverkas med 

en universalanslutning som möjliggör att vatten kan spolas direkt in i batteriet. 

 

6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka risker vid brand i litium-jonbatterier ombord 

på ro-ro och ro-pax fartyg. Sekundärt har arbetet undersökt om det finns en fördelaktig 

släckteknik för att bekämpa litium-jonbatteribränder ombord på fartyg. 

 

En risk som nämnts genom arbetets gång är den stora faran som vätefluorid står för. 

Detta grundar sig i att vätefluorid både är lättflyktigt och vattenlösligt. Detta leder till att 

den både kan andas in, ta sig igenom vanliga kläder och reagerar i kontakt med huden. 

Det som ytterligare förstärker faran är faktumet att vätefluorid är dödligt även i låga 

koncentrationer. Det är 30 ppm som är IDLH (NIOSH 2014).  

 

Den absolut största risken som nämns av respondenterna är om det skulle uppstå en 

brand i ett litium-jonbatteri som befinner sig inne i ett tillslutet utrymme, eftersom 

risken att utsättas för vätefluorid avsevärt ökar. Speciellt eftersom en elbil med ett 100 

kWh batteri kan släppa ut mellan 2-20 kg vätefluorid (Larsson 2017 ss. 166). Ett sätt att 

förebygga detta är att ladda elbilar innan transporten på fartyget. Detta stöds i arbeten 

genomförda av (Lazarenko et al. 2018 ss. 108-117) och (Larsson 2017 ss. 159-163) 

eftersom deras forskning visar att det släpps ut minst vätefluorid vid fullt laddade 

batterier. En förebyggande åtgärd inför brandbekämpning ombord på fartyg, är att 

placera elbilar nära fartygets öppningar för att ventilering av brandgaser underlättas. 

 

Under en brand i ett litium-jonbatteri släpps det ut en stor mängd gas av olika typer 

såsom fosforylfluorid, många av dessa gaser och ämnen är outforskade och kräver mer 
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forskning i ämnet. Larsson (2017 ss. 155-156) har gjort en del forskning på några av de 

farliga gaserna men det behövs fortfarande mycket mer information kring gasernas 

risker. 

 

Att det kan uppstå sekundära bränder kring en brand i ett litium-jonbatteri är något som 

nästan alla respondenter har lyft fram som en potentiell risk. Ett scenario som kan 

återfinnas ombord på fartyg som bär en stor mängd bilar. Med litet utrymme mellan 

varje bil är risken att det kan uppkomma sekundära bränder i närliggande bilar stor. 

Speciellt eftersom en brand i en bensinbil kan uppmätas till 700°C och en elbilsbrand 

kan bli upp till 1150°C (Lazarenko et al. 2018 ss. 115). 

 

De olika brandkårer som blivit intervjuade har olika tankesätt kring hur bäst en 

elbilsbrand ska bekämpas. De största skillnaderna är vilken utrustning som används för 

bränder av den här typen. En detalj som skiljer sig mellan räddningstjänsterna är 

användandet av kemdräkt. Enbart en av respondenterna lyfte fram att de använde en 

kombination av en tunnare kemdräkt under den vanliga rökdykarutrustningen. Detta 

sades resultera i att det kan genomföras flera insatser med samma rökdykare. 

Anledningen till att de andra brandkårerna inte gjorde likadant var för att de följde de 

riktlinjer som lagts fram av räddningstjänsten Göteborg, baserat på arbetet 

Brandskyddskläders skyddskapacitetmaterialtester med kemikalier som bildas vid 

bränder och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon genomfört för MSB av 

Wingfors, Fredman och Thunell. Där lyfts fram att en insats mot en litium-

jonbatteribrand kan genomföras under ca 15-20 minuter och fortfarande vara säker på 

att den skadliga vätefluoriden inte kommer ta sig igenom den vanliga 

rökdykarutrustningen. Till sjöss kan det vara mycket fördelaktigt att använda 

kemdräkter i samband med brand i litium-jonbatterier. Eftersom det finns en begränsad 

mängd rökdykare samt utrustning kan man inte sätta in nya rökdykare efter varje insats 

som man kan göra i land. Istället måste man byta mellan de rökdykare som finns 

tillgängliga för att eventuellt kunna slutföra insatsen. 

 

Respondenterna har nämnt att det ofta är svårt att släcka bränder i litium-jonbatterier 

som är monterade i elbilar då batteriet ofta är svåra att komma åt. Detta stöds av Tesla 

model S där batterierna sitter på undersidan av bilen väl skyddade (Musk 2014). Det 

nämndes i de inledande diskussionerna att någon form av universalanslutning in i 
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litium-jonbatterierna borde finnas på alla elbilar. Detta stöds i forskningen Andersson et 

al. (2018 ss. 28-33) gjort som visar på att direktinsprutning skulle kunna vara ett bra 

sätta att släcka litium-jonbatteribränder.   

 

Alla respondenterna som arbetar med brandsläckning nämner att undvika släckning av 

branden är det lättaste sättet, men om man är tvungen till att släcka den krävs det stora 

mängder vatten. Respondenterna har nämnt alternativa metoder för att släcka 

elbilsbränder med stora säckar eller filtar för att stänga in branden, men alla dessa 

förslag har haft stora nackdelar i hantering och praktikalitet. Men det finns vissa 

fundamentala problem med detta då litium-jonbatterierna är självförsörjande på syre går 

de inte att kväva (Andersson et al. 2018 ss. 7).  

 

Det föreslås att man ska placera alla elbilar på samma ställe, då närmare öppningar i 

fartyget för att lättare avlägsna fordonet och ventilera brandgaser. Detta är svårt i 

praktiken då många fartyg inte är konstruerade för att snabbt sänka ramper vid 

avlägsnandet av fordon, det är också problematiskt då bilar ombord på fartyg ofta står 

tätt vilket försvårar förflyttning av fordonet. Respondenterna tog också upp att man 

borde göra en ökning av sprinklers i området där elbilarna placeras för att slippa utsätta 

personalen för risk genom att göra en insats. 

 

Arbetet har visat att det existerar många och farliga risker kring släckning av bränder i 

litium-jonbatterier ombord på ro-ro och ro-pax fartyg. Tack vare de dialogerna som 

förts med respondenterna som besitter kunskap kring dessa risker har arbetet visat att 

vätefluorid är en av de större riskerna men att det finns sätt att skydda sig. Detta gör att 

instängda utrymmen utan ventilering snabbt kan bli farliga, då batteribränder av denna 

typ förser sig själva med syre och släpper ut vätefluorid och andra eventuellt farliga 

gaser. 

 

7. Metoddiskussion  

Den metod som använts var tänkt som det bästa valet då respondenterna givits 

möjligheten att förklara vilken information som de baserade sina kunskaper på. En 

fördel är den möjligheten som funnits under intervjuerna att fråga ytterligare kring 

sådant som ej framkommit i tidigare arbeten. 
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En nackdel med den valda metoden är att det har krävt mycket arbete att få kontakt med 

alla respondenter och ordna intervjuer, därför har bara en liten mängd blivit intervjuade. 

Att enbart ett fåtal respondenter funnits för arbetet kan därför bidragit till en felaktig 

bild över vilka risker som kan finnas. Arbetet har dock intervjuat personer från olika 

delar av landet och därmed fått en helhetsbild som kanske inte kan svara på alla risker. 

Ändå kan arbetet visa på de mest välkända samt farliga riskerna som kan uppkomma 

vid litium-jonbatteribränder. En utförligare undersökning kunde möjligen fått en 

tydligare bild över de olika sätt att hantera litium-jonbatteribränder. Men det finns 

möjligheten att det enbart skulle stärka den informationen som delgivits under arbetets 

gång. 

 

De genomförda intervjuerna har spelats in, detta har givit möjligheten att gå tillbaka till 

det som sagts under intervjun och bearbeta det utan stressen att missa något viktig. En 

intervju genomfördes utan inspelning, då respondenten inte gav medgivande. Eftersom 

ingen annan intervju hade utförts på samma sätt var det tydligt att mer övande hade 

behövts för att uppnå samma nivå av informationssamlande. Då svårigheten att både ta 

in information och skriva samtidigt var känt som ett problem, söktes inspelningar med 

alla godkännande respondenter. Om det hade genomförts anteckningar under alla 

intervjuer hade denna svårighet möjligen överkommits med ytterligare träning. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eftersom detta var smidigast med de medel 

samt tid som funnits tillgängligt under arbetets gång. Denna metod har uppfyllt de 

kraven som sökts på informationsinsamlingen. Det kunde dock varit mer givande att 

möta respondenterna i person för att få ytterligare visuella förklaringar på fakta de delat 

med sig av. 

 

Om samma metod skulle användas i ett nytt arbete kan det inte garanteras samma 

resultat även om samma personer intervjuas. Allt detta bygger på faktumet att frågorna 

som ställts kan uppfattas olika beroende på hur dem ställs även om det är samma 

personer inblandade. Även hur de intervjuade svarar kan variera beroende på en mängd 

personliga faktorer som t.ex stress eller sömn. 

 

Det finns inga tydliga regler hos räddningstjänsten kring hanteringen av litium-

jonbatteribränder och att genomföra semistrukturerade intervjuer valdes med detta i 
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åtanke. Det har genomförts intervjuer med de som arbetar med sådana bränder och 

frågorna har även varit anpassade för att respondenterna skulle få möjligheten att 

förklara varför de genomför insatserna på olika sätt. Då det är brist på tydliga riktlinjer 

kring bekämpningen av litium-jonbatteribränder måste arbetet vara öppet och insamla 

information från många olika oberoende källor, metoden och genomförandet av arbetet 

har utförts med detta i åtanke. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Arbetet har enbart berört de risker som uppkommer då en brand startats och måste 

bekämpas, det måste lyftas fram att den bästa brandbekämpningen är att förebygga en 

brand innan den börjat. Det krävs mer forskning inom området för att tydliggöra det 

som kan göras både förebyggande samt under brandbekämpningen, därför är 

förhoppningen att detta arbete kan inspirera till sådan forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuplan 

Frågor till räddningstjänst 

Har ni varit med om en litium-jonbatteri brand? (i yrkesutövande eller privat) 

Förberedelser 

Vilka speciella åtgärder har ni vid litium-jonbatteribrand? 

Hur reagerar ni vid vetskapen att det handlar om en litium-jonbatteribrand? 

Hur organiserar ni vid litium-jonbatteribrand? 

Vad är det initiala agerandet vid en litium-jonbatteribrand? 

• Hur ser det initiala riskområdet ut? (väte flourid 300m?)  

 

Släckningsarbete 

Hur släcker ni en litium-jonbrand? 

Vilka riktlinjer har ni för litium-jonbatteribränder? (15-20 min innan byte) 

Finns det ett mer fördelaktigt släckmedel att använda vid sådana bränder? 

 

Skydd 

Hur ser skyddsutrustningen ut då ni ska släcka en sådan brand? 

Vet ni att litium-jonbatteribränder släpper ut vätefluorid? (Hydrogen Fluoride) 

• Hur skyddar ni er mot vätefluorid? (Hydrogen Fluoride) Unnr 1052 

• Hur tänker ni kring skyddsområdet för vätefluorid som enligt RIB är 300m? 

• Hur måste man göra om det brinner ombord på en ca 200m lång färja? 

 

Riskmoment 

Vilka riskmoment finns vid litium-jonbatteribränder? 

Finns det några särskilt farliga omständigheter för bränder av den här typen? 

Hur genomför ni initial livräddning i sådana situationer?  

• Vilka risker måste ni betänka vid det? 

 

Bränder i begränsade utrymmen 

Hur hade ni gjort om området var begränsat, så som på ett fartyg/parkeringshus? 

 

MIRG 



  
 

II 

Har ni släckt bränder ombord på fartyg? Hur skulle ni ställa er till en insats till sjöss? 

Hur tänker MIRG styrkan kring litium-jonbatteribränder? 

 

Särskild information 

Hur använder ni Brine/saltvatten i den här typen av bränder? 

Är det något du tycker vi borde veta kring ämnet? 

Är det någon information som borde lyftas fram kring den här typen av bränder? 

Har ni någon kunskap eller erfarenhet om POF3(Phosphoryl fluoride commonly called 

phosphorus oxyfluoride vilket i reaktion med vatten skapar HF Hydrogen Fluoride 

och PF5 

 

Frågor till forskare  

Kemiska reaktioner 

Vilka kemiska reaktioner uppkommer vid en litium-jonbatteribrand? 

Vilka utsläppta gaser förekommer vid förbränning av litium-jonbatterier? 

Har du någon kunskap/Hur ser du kring POF3 (Phosphoryl fluoride commonly called 

phosphorus oxyfluoride vilket i reaktion med vatten skapar HF Hydrogen Fluoride) & 

PF5? 

 

Risker vid brandbekämpning 

Vilka riskmoment finns litium-jonbatteri brandbekämpning? 

Vilken skyddsutrustning behövs vid en litium-jonbatteribrand? 

Vilket riskområde finns vid litium-jonbatteribränder? 

Om en litium brand uppkommer i ett slutet utrymme; vilka faror kan uppstå på grund av 

det? 

Hur påverkas en litium-jonbatteribrand i ett slutet utrymme. 

Hur stor värmestrålning kan uppkomma? 

Vilka faror kan uppkomma på grund av det? 

 

Särskild information 

Vilken användning kan Brine/saltvatten ha vid den här typen av bränder? 

Är det något du tycker vi borde veta kring ämnet? 

Är det någon information som borde lyftas fram kring den här typen av bränder. 

 


