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Batterienhet 
till solceller
Minska risken för skador vid användning av 
batterienhet till solceller.



» Brandcell: Batterienheten ska placeras i en
egen brandcell, klassat för att stå emot i
minst 60 minuter. Alla öppningar ska vara
tätade med brandklassat material och dör-
ren ska ha samma brandklass som väggar.

» Separat ventilation: Säkerställ att det finns
ventilation i rummet som är helt separat
från ventilation av trapphus/utrymnings-
vägar och helst ut i det fria. Vid en brand
i batterienheten (litiumjon) bildas giftiga
gaser, säkerställ därför att gasen inte kan
spridas upp till utrymningsvägar. Om möj-
ligt bör utrymmet ha en egen ventilation
(manuellt aktiverad) som kan startas vid en
insats.

» Brännbart material: Inget brännbart mate-
rial ska lagras i utrymmet.

» Branddetektion: Utrymmet bör ha brand-
detektion.

» Säkerhetsbrytare: Säkerhetsbrytare för
likström bör placeras så nära batterienheten
som möjligt.

» Manöverdon med strömindikering:
Manöverdon till säkerhetsbrytaren placeras
lämpligast vid entrén till byggnaden, gärna
intill centralapparat för brandlarm. Indike-
ring som visar att strömmen är frånslagen
bör finnas vid manöverdon.

» Likströmskablage: Frilagt likströmskablage
bör vara synligt och tydligt utmärkt.

» Kontroll av batterienhet ska ingå vid revi-
sion av Elektriska nämnden.

» Information: Skylt med information om att
det finns en batterienhet bör placeras vid
ingång till utrymme där batterier är placera-
de samt vid brandlarmscentral.

» Dokumentation och kontakt: Dokumenta-
tion med information om manuell avstäng-
ning av eltillförsel, placering och åtkomst
samt rökgasventilation (manuell/automa-
tisk) samt kontaktinformation till fastighets-
skötare eller sakkunnig om anläggningen,
bör finns intill brandlarmscentral.

Batterienheter används för att lagra energi som 
kommer från solceller. Batterienheten innehåller 
litiumjon-batterier som har hög energitäthet och 
brännbar elektrolyt som kraftigt kan frigöra mycket 
energi vid skada eller kortslutning. När ett litium-
batteri når termisk rusning frigörs eget syre och 
brännbara gaser vilket gör att batteriet blir mycket 
svårsläckt. Dessutom bildas giftig gas vid brand i 
litiumbatterier.

Hur bör vi tänka?
Batterienheter för solceller bör placeras i ett avskilt 
och brandklassat utrymme, utan brännbart material, 
för att minska risken för brand och för att skydda 
batterierna vid brand, samt för att begränsa konse-
kvensen vid en allvarlig brand i batterierna.

För nya projekt
Vid framtida utbyggnad rekommenderas att batteri- 
enhet placeras utanför byggnad i en egen brandcell 
(minst 60 min) på ett avstånd av minst 8 meter från 
befintliga byggnader. Syftet med att placera batteri i 
en separat byggnad är:

• Vid en brand i batterienheten kan branden brinna
ut i utrymmet (egen brandcell) med låg risk att
påverka kringliggande fastighet eller utrustning. 

• Reducera risken för att giftig gas kan sprida sig
till de boende vid en brand.

• Om det ej är möjligt att placera i en separat bygg-
nad bör batterienheten placeras i ett utrymme
med lägst brandklass 60 min på markplan med
åtkomst/dörr endast från utsida av fastigheten. 
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