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Batteriladdning
Minska risken för skador vid batteriladdning.



» Laddning på brandsäker plats: Laddning
av mindre batterier (handverktyg och
liknande) bör ske på obrännbart underlag
utan brännbart material i närheten (minst
0,5 m). Kontrollera detta vid egenkontrol-
ler i det systematiska brandskyddsarbetet
(SBA).

» Dedikerade platser för större batterier:
Laddning av större batterier till truckar,
städmaskiner, liftar och liknande bör ske
på dedikerade platser, gärna i ett batteri-
laddningsrum som är en egen brandcell.
Laddning kan alternativt ske i ett separat
utrymme eller område som hålls fritt från
brännbart material. Som ett sista alternativ
bör avståndet till brännbart material vara
minst två meter (i alla riktningar) från både
den laddade enheten och laddningsaggre-
gatet. Kontrollera detta vid egenkontroller
(SBA).

» Laddaggregat: Laddaggregat bör vara
väggmonterade och väggen bör bestå av
obrännbart material.

» Kablar: Laddningskablage bör inte tillåtas
ligga löst på golvet eftersom de lätt ska-
das då. Krokar för upphängning bör därför
installeras och kablaget hållas så kort som
möjligt.

» Släckutrustning: Släckutrustning ska finnas
i närheten av alla utrymmen som används
för batteriladdning. Utrustningen får gärna
bestå av släckare med minst 5 kg CO2.

» Ventilerade utrymmen: Om mer än något
enstaka blybatteri laddas bör det endast
ske i väl ventilerade utrymmen. I separata
batteriladdningsrum bör ventilationen
förreglas mot laddningsaggregaten så
att laddningen upphör om ventilationen
av någon anledning skulle fungera felaktigt.

» Förvaring av skadade batterier: Skadade
batterier, i synnerhet litiumjonbatterier,
bör förvaras på säker plats i väntan på
destruering.

Laddning av batterier sker på många olika sätt. Men 
oavsett om det rör sig om storskalig laddning (såsom 
truckladdning), eller enklare laddning (såsom skruv-
dragare), medför batteriladdning en brandrisk som 
behöver hanteras.

Fakta
Bränder i batterier kan till exempel uppstå på grund 
av kortslutning, felfungerande eller sliten utrustning. 
Om branden uppstår i närheten av brännbart material 
kan den sprida sig och få omfattande konsekvenser. 
Vid laddning av blybatterier kan dessutom vätgas 
bildas. Vätgas är en mycket lättantändlig och brand-
farlig gas. Litiumjonbatterier är en annan typ av 
batterier som medför speciella risker. Bland annat 

kan så kallad termisk rusning uppstå om batteriet 
överladdas. Det innebär en okontrollerad frigörelse av 
batteriets energi, vilket kan leda till mycket intensiva 
och svårsläckta bränder.

Hur bör vi tänka?
Eftersom laddningen utgör en tändkälla är det  
primära målet att begränsa tillgången till brännbart 
material i närheten. I vissa fall, till exempel för dedi-
kerade batteriladdningsrum, kan det vara motiverat 
med tekniska skyddssystem som temperaturövervak-
ning, sprinkler och separat ventilation för att begrän-
sa risken ytterligare. Kontrollera att själva batteriet 
eller utrustningen, laddaren, kablar och eluttag är 
hela och inte skadade.
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