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Elbilar som brinner – myter och fakta
ELBIL BRINNER! Det skulle kunna vara en
nyhetsflash. För elbilar är fortfarande relativt
nytt och för många en okänd bekantskap vilket
ger dem nyhetsvärde. Detta har dock lett till
både myter och anekdotiska bevis om hur farliga
elbilar är. Statistiken visar emellertid att elbilar
inte brinner oftare. Och om en elbil brinner är
det inte automatiskt farligare.
I takt med att antalet elbilar i Sverige ökar kommer antalet bränder med elbilar inblandade
också att öka, den utvecklingen är given och har ingenting med bilarna att göra. Men även om det totala
antalet elbilar som brinner ökar innebär inte det per
automatik att det blir fler bränder i relation till det
totala antalet elbilar.
HUR OFTA BRINNER ELBILAR?
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,
har sammanställt alla bränder i eltransportmedel
2018–2019 och har endast kunnat identifiera 2 händelser med elbilar kopplade till laddning, 1 per år.
Den norska motsvarigheten till MSB, krishanteringsmyndigheten Direktoratet för civilskydd och
beredskapsplanering, DSB, har sammanställt alla
norska bränder i elbilar perioden 2016–2019 vilket var
60 stycken. Om man sätter det i relation till att Norge
har 250 000 elbilar innebär det att 0,24 promille av
elbilarna brann. Motsvarande siffra för bilar med förbränningsmotor var 2 651 på 2 500 000 bilar, alltså en
dryg promille. Eller helt enkelt 4 gånger så vanligt.
På de uppskattningsvis 300 000 till 350 000 elbilar
av märket Telsa som totalt såldes fram till mitten 2018
rapporterades det 21 bränder. Detta innebär att sannolikheten för en brand i en Tesla var 5 % av risken för en
brand i bilar generellt.
De underlag som finns att tillgå för elbilar och

bänder visar förvisso en tydligt lägre risk för brand,
men i övrigt visar de på stora variationer av olika
anledningar. Viktiga variabler i sammanhanget är
korta tidsserier, en ny fordonspark och små volymer.
Utifrån tillgänglig statistik kan dock konstateras att
det inte är något större nyhetsvärde att en förbränningsmotor brinner, t.ex. brann det enligt Federal
Emergency Management Agency (FEMA) i snitt 157
bilar med förbränningsmotor om dagen i USA åren
2014–2016. Men däremot är en elbil som brinner av
stort nyhetsvärde då det sker så relativt sällan. Detta
är klassisk medielogik och nyhetsvärdering som ger en
skev bild av verkligheten.
LADDNING – VILKA ÄR DE STORA RISKERNA?
En elbil laddas aldrig 100 %, laddningen sker kontrollerat och övervakas under hela processen. Dessutom
laddas elbilen med reducerad hastighet när det närmar
sig full energinivå. Elbilens system är i grunden mycket
säkra. De stora riskerna finns utanför bilen. Och den
enskilt viktigaste åtgärden elbilsägare kan göra för att
minska risken för brand är att låta ett behörigt företag
installera en laddbox. Och vilka företag som har den
behörigheten kan kontrolleras på Elsäkerhetsverkets
hemsida.

En annan stor risk vid laddning av elbilar förefaller vara
att fastighetens bakomliggande fasta elsystem inte är
anpassat för laddning. Tillverkare av elbilar och laddboxar har generellt sett bra system för kvalitetssäkring,

men elinstallationen i fastigheten kan vara upp mot 50
år gammal. Då klarar systemet inte av den nya belastningen som laddningen av en elbil innebär. Därför är
det viktigt att kontrollera, och vid behov, uppgradera
det fasta elsystemet.
Det finns ingen statistik eller studier som indikerar
att laddning av elbilar i parkeringsgarage skulle öka
sannolikheten för en brand. Förutsättningarna för den
slutsatsen är emellertid att elbilarna laddas enligt fastslagna rekommendationer från tillverkare av fordon
och laddboxar. Det är dock viktigt att vanliga eluttag
inte används då dessa inte är anpassade till belastningen som kontinuerlig laddning innebär. Förlängningskablar ska heller inte användas.

Batteriet i en elbil skyddas dessutom av någon form
av skalskydd. Tidigare fattade detta eld och började
brinna redan vid 150–200 grader men idag krävs det
temperaturer kring 400 grader.

Vätefluorid (HF)

Vid brand i ett batteripack frigörs den giftiga
gasen vätefluorid (HF). Vätefluorid är en vätska
eller gas med en kokpunkt på 20 °C. Vätefluorid
består av den frätande vätejonen (H+) och den
giftiga fluoridjonen (F-) och verkar därigenom på
två sätt. Syran fräter sönder det skyddande hudlagret och öppnar på så sätt upp för den giftiga
fluoridjonen att tränga in i kroppen. När fluoridjonen har kommit in i kroppen binder den sig till
bl.a. kalciumet i kroppen och på så sätt rubbas
funktionen hos de vitala organen.
De gaser som bildas vid brand i ett batteri är framför
allt kolmonoxid och koldioxid, alltså samma typer av
gaser som förekommer i avgaser från konventionella
bilar. Utöver detta bildas också vätefluorid, men på en
begränsad nivå. För privatpersoner har detta marginell betydelse, men för blåljuspersonal, och då främst
brandmän, är detta en arbetsmiljöfråga.
ELBILAR OCH OLYCKOR

OM ELBILEN BRINNER
Om en bil börjar brinna har det marginell betydelse
om den har en el- eller förbränningsmotor. Det som
spelar roll är hur mycket av bilen som kan brinna.
Moderna bilar är större och har fler delar som kan
brinna jämfört med för 20–30 år sedan, uppskattningsvis 2–3 gånger mer brännbart material.
Risken för utveckling av farliga gaser vid brand i en
elbil är inte större än i en fossilbil. Skälet till detta är
att bilarnas byggkomponenter i hög grad är likvärdiga
vilket leder till likvärdiga resultat vid brand, förutsatt
att det är själva bilen och inte kraftkällan som brinner.
Oavsett om det är en elbil eller en fossilbil som
börjar brinna finns det risker kopplade till kraftkällan,
dvs. batteriet eller drivmedlet. En bränsletank som
springer läck snabbt kan ha en stor effekt på en brand.
Ett batteripack å andra sidan börjar sannolikt inte
brinna hela på en gång vilket leder till ett mer utdraget
brandförlopp.

I dagsläget finns ingen kunskap som tyder på att en
elbil är mer benägen att börja brinna vid kollision än
en konventionell bil med förbränningsmotor. Detta har
man bland annat kunnat se i en serie krocktester som
Dekra AG genomfört med flera olika modeller av elbilar.
Där visade krocktesterna att skademönstret var jämförbart med fordon som har en konventionell drivlina. Vid
kraschen stängdes elbilarnas högspänningssystem av
och trots massiv deformation av batteripacket uppstod
ingen brand. Men även om batteripacket inte börjar
brinna vid en krock innebär det inte att man kan sätta
punkt för händelsen. Istället krävs en systematisk och
mer omfattande uppföljning med anledning av den första skadan, detta eftersom det finns risk för att batteriet kan börja brinna långt efter skadetillfället.
För räddningstjänsten är det viktigt att veta om
det är en elbil eller konventionell fossilbil som brinner,
för om det finns ett batteri behöver de arbeta på ett
lite annorlunda sätt. Då blir det viktigt att klargöra om
det finns risk att batteriet börjar brinna eller om det
är på väg att upphettas. För om batteriet upphettas
av en omgivande brand finns risk att termisk rusning
inträffar.

Termisk rusning

Termisk rusning innebär att temperaturen i
batteriets celler ökar okontrollerat vilket i sin tur
skapar en dominoeffekt från cell till cell varvid en
stor mängd energi frigörs vilket kan leda till att
batteripacket fattar eld.

Det som krävs för en termisk rusning är
följande faktorer:
1. Battericellerna behöver vara relativt högt
laddade, uppskattningsvis en laddning på
minst 50 %.
2. En förhöjd omgivande temperatur har
betydelse.
3. Någon form av påverkan på batteriet.
Mekanisk påverkan eller långvarig yttre brand är
en förutsättning för termisk rusning.
Om branden startar någon annanstans i elbilen tar det
dock ett tag innan det blir tillräckligt varmt för att det
ska vara risk för en sådan upphettning av batteriet att
det finns risk för termisk rusning.
BATTERIER SJÄLVANTÄNDER INTE UTAN ORSAK
En battericell kan bilda gaser om den blivit skadad,
vilka i sin tur kan antändas eller orsaka en explosion.
Men det är inte likställt med att det kommer att hända.
Det är alltjämt skillnad på risk och sannolikhet.
Men om en termisk rusning inträffar beror till stor
del på batteriets design, struktur och material. Och
orsakerna till en förstörd cell kan vara många, t.ex.
dålig celldesign, tillverkningsfel, eller yttre påverkan.
ETT KUNSKAPSUNDERSKOTT
Även om myndigheter och företag har lärt sig mycket
om elbilar, laddning, batterier och potentiella risker
under senare år när antalet elbilar har ökat finns det
alltjämt ett underskott av kunskap. Det finns fortfarande en hel del faktorer kopplade till bränder i elbilar som
är underutforskade, t.ex. brandförlopp och spridningsrisk till batteriet.

EMPA, ett Schweiziskt forskningsinstitut, har gjort tre
olika experiment på uppdrag av landets motsvarighet
till Trafikverket. Testerna innebar att de iscensatte
skalenliga experiment med mindre batteripack. Två
av testerna simulerade brand i garagebyggnad och
det tredje experimentet simulerade brand i tunnel.
Testerna visade att en hög smäll och en kraftig rökutveckling sker vid antändning av ett batteripack samt
att röken blir så tjock att sikten i tunneln försvinner.
Testerna visade också att värmeutvecklingen inte
är farligare än i en brinnande bil med förbränningsmotor. Och de giftiga gaserna som kan uppstå vid en
elbilsbrand höll sig under kritiska nivåer i samtliga tre
experiment. Rapporten kom också fram till slutsatsen
att tunnlar med bra och moderna ventilationssystem
kan hantera bränder i såväl bilar med förbränningsmotor som elmotor. Vidare konstateras att brandkåren behöver särskild utbildning i att hantera elbilsbränder och kunna kyla ned batteripacket i vattenbad
för att undvika att det börjar brinna igen. Detta är
känd kunskap hos specialister på elbilar och brand
inom räddningstjänst och redan praktik hos dessa.
ELBILEN ÄR FRAMTIDEN – SKAFFA KUNSKAP
Råd och hjälp finns för den som vill ha, men det
förutsätter egna initiativ och att man aktivt söker råd.
Brandförsvaret i flera län/regioner har riktlinjer, t.ex.
Räddningstjänsten Jämtland (se faktarutan). Brandskyddsförreningen är en annan organisation som kan
bistå den som vill ha råd och vägledning.
Vid stora investeringar för elbilsladdning och förändringar av exempelvis parkeringarna i en bostadsrättsförening så ta kontakt med räddningstjänsten och
bjud in till en samverkansdialog.
Idag finns inget fastslaget regelverk för privatpersoner gällande laddning av elbil, men rekommendationerna från Elsäkerhetsverket ger en bra överblick av
vilka saker man bör tänka på och ta med i beaktande
när man skaffar, placerar och installerar en laddbox till
sin elbil.
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Parkeringsgarage

Idag finns det ett antal riktlinjer för laddning i
parkeringsgarage som t.ex. Räddningstjänsten i
Jämtland rekommenderar att man följer:
•
•
•

•

Laddplatsen bör placeras så nära in/
utfarten som möjligt
I garage med flera våningsplan bör laddplatserna placeras i eller ovan markplan
Installationen ska utföras i enlighet med
Elsäkerhetsverkets rekommendationer
och av ett behörigt företag
Laddning i vanliga eluttag, t.ex. uttag
för motorvärmare, (Schuko) bör inte
tillåtas. De är inte dimensionerade för
hög och kontinuerlig belastning

Läs mer hos Räddningstjänsten Jämtland.

Laddbox i villa

Det som krävs för en säker laddning hemma är
följande:
1. Laddbox avsedd för ändamålet med egen
matning och jordfelsbrytare.
2. Installation av ett behörigt elinstallationsföretag.
3. Kontroll och säkerställning av bakomliggande elsystem.
Läs mer hos Elsäkerhetsverket:
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/laddstationer/
Läs mer hos Brandskyddsförreningen:
https://www.brandskyddsforeningen.se/
brandsakerhet-i-hemmet/elbilar/
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