SP Fire Research AS (tidligere SINTEF NBL)
 En av europas største forsøkshaller
 Standardisert og ad hoc testing

 Forskning på en rekke samfunnsrelaterte
utfordringer knyttet til brann

Elbilen (el-transport) er kommet for å bli
Ca. 100 000 elbiler per nå (ca. 3 %)
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2025: Alle nye biler er nullutslippsbiler
• Hydrogen og/eller el?
Busser, lastebiler, tog og ferger
kommer mer og mer
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Brann i litium primærbatteri
under transport

Batteriteknologier
Primærbatterier:
• Engangsbatterier (knappcellebatterier o.l.)
• Litiumceller: Fritt litiummetall
• Metallslokker vil fungere
• Bruk av vann kan gi kraftige reaksjon

Sekundærbatterier:
• Oppladbare batterier (mobil, pc, elbiler m.m.)
• Litium-ion celler: Bundet litium
• Metallslokker vil ikke fungere
• Vann fungerer fint

Batterikjemi
og oppbygning av en
battericelle

Elbilen og dens påvirkning på samfunnet
Påstander (sant eller usant?):
Det er større sannsynlighet for at en elbil begynner å brenne enn en tradisjonell bil.
Det er ikke godt nok dokumentert hvor mye vann som trengs for å slokke en elbil,
og hvor lang tid dette tar.

En elbil som står på lading utgjør en stor brannrisiko.
Å la alle biler i et borettslag byttes ut med elbiler går helt fint med tanke på
strømkapasitet

Elbilen og dens påvirkning på samfunnet
Påstander (sant eller usant?):
Det er større sannsynlighet for at en elbil begynner å brenne enn en tradisjonell bil.
«En bil eldre enn 10 år har 4x større sannsynlighet for å begynne å brenne enn en
bil som er nyere enn 3 år.

Samme trend for elbiler?»
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Elbilen og dens påvirkning på samfunnet
Påstander (sant eller usant?):
Det er ikke godt nok dokumentert hvor mye vann som trengs for å slokke en elbil,
og hvor lang tid dette tar.
Tester viser at en må forvente mer vann enn for en tradisjonell bilbrann.

Flammene kan man relativt lett ta ut, men man klarer ikke å stoppe
varmeproduksjonen. Det er derfor behov for å være tilstede å følge situasjonen for en
lenger periode enn for en tradisjonell bilbrann.
Det må imidlertid påpekes at det finnes lite dokumentert kunnskap mhp slokking av
elbiler.
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Det er ikke godt nok dokumentert hvor mye vann som trengs for å slokke en elbil,
og hvor lang tid dette tar.

En elbil som står på lading utgjør en stor brannrisiko.
Å la alle biler i et borettslag byttes ut med elbiler går helt fint med tanke på
strømkapasitet

Elbilen og dens påvirkning på samfunnet
Påstander (sant eller usant?):
En elbil som står på lading utgjør en stor brannrisiko.
Såfremt ladeoppsettet er satt opp riktig, er det ikke påvist noen forhøyet brannrisiko.
Men man skal imidlertid være forsiktig med «hjemmesnekrede løsninger»
-> Det er en større brannrisiko å lade elsykkelbatteriet sitt på natta inne i sitt eget hus,
enn å lade elbilen i parkeringskjelleren!

Elbilen og dens påvirkning på samfunnet
Påstander (sant eller usant?):
Å la alle biler i et borettslag byttes ut med elbiler går helt fint med tanke på
strømkapasitet
Mange borettslag har fått seg en overraskelse over nettopp dette.
Strømkapasiteten er ofte ikke kraftigere enn at 5-15 biler kan lade samtidig.
Det kan dermed bli en utfordring for et borettslag dersom en stor del av enhetene
skaffer seg elbil og ønsker å lade.

Utfordringer
Er dagens parkeringskjellere godt nok rustet for å oppbevare elbiler?

 Er det trygt å lade?
 Hvilke krav til brannsikring skal gjelde?
• Hvem skal betale?
 Er strømkapasiteten god nok i borettslag?
• Hvem skal betale?
Det er en større brannrisiko å lade elsykkelbatteriet sitt på natta inne i sitt
eget hus, enn å lade elbilen i parkeringskjelleren.

Om noe skjer i p-kjeller er det uansett utfordrende for brannvesenet
Svært stor variasjon mhp geometri, sikkerhetsnivå, størrelse, tilkomst osv.

Dårlig tilkomst – brannbilen kan ikke kjøre inn

Lange slangeutlegg

Dårlig sikt

Høy varme

Branner i parkeringskjellere
Brannforløp hurtigere om mer utfordrende enn utendørs
Økende bruk av plast i moderne biler fører til at en brann avgir mer varme
og dermed øker sannsynligheten for at en brann kan spre seg

De fleste branner oppstår i biler eldre enn 5 år
En bil eldre enn 10 år har 4x større sannsynlighet for å begynne å
brenne enn en bil som er nyere enn 3 år. Samme trend for elbiler?

Sprinkleranlegg fungerer
Holder temperaturen nede
Slokker nødvendigvis ikke brannen, men begrenser den og reduserer
faren for spredning

-

Sikkerhetsmekanismer i elbilbatteriet
Et batteri består av enkeltceller som er satt
sammen til en modul.
Modulene er atskilt med brannsperrer slik
at varme ikke så lett skal spre seg fra en
modul til en annen.
I tillegg et batteriovervåkingsystem som
skal forhindre at batteriet når farlige
tilstander

•
•
•
•

Tesla
«18650» batterier
16 moduler
6 grupper i hver modul
74 celler i hver gruppe
Totalt 7104 celler

Hvordan kan en brann oppstå?
Feil lading
Mekanisk skade
→ Intern kortslutning
Intern feil på batteriet
Ekstern varme

Aldring

Gassproduksjon (> 70 °C)
Økt
Temperatur
i batteriet

Nedbryting av SEI på anoden
(>120 °C)
Separatoren smelter (130 -165°C)

Thermal runaway leder til brann
Varme - produseres som en følge av thermal runaway
Brennbart materiale
– brennbar gass dannes i batteriet (H2, CH4, CO ++ )
– elektrolytten som finnes i batteriet er brennbar
– andre komponenter i bilen (disse kan slokkes på normal måte!)
Oksidant
– finnes i batteriet (katoden)
– små mengder O2-produksjon ved nedbryting av enkelte typer katodemateriale
– finnes i omgivelser (oksygen/luft)

Hvordan stoppe en brann i et batteri?
Thermal runaway produserer varme som sprer seg til naboceller
→ thermal runaway initieres i naboceller
Thermal runaway i en celle, lar seg ikke stoppe med vann.
Eneste kjenten måten å stoppe en brann på er å hindre spredning ved å
kjøle battericeller hvor thermal runaway ennå ikke har oppstått.

Hvordan slokke med minst mulig vann?

Slokking med minst mulig vann:

•
•

Aktiv slokking – spyl på vann så lenge det er flammer tilstede og/eller tydelig varme i batteriet.
Etterslokking – Overvåk situasjonen: Stå klar med slangen å ta ned nye flammer som dukker opp.
Dette bør gjøres en god stund.

Bruk IR-kamera aktivt for å vurdere situasjonen

Kort oppsummering…
•

Elbilen, samt andre elektriske drivmidler (ferge,buss, tog) er
kommet for å bli.

•

Vi mangler fortsatt mye informasjon om hvordan elbiler
oppfører seg i brann!

•

Viktig å ikke overdramatisere situasjonen, men samtidig ikke være
naiv.

•

Viktig å trekke lærdom ut ifra tester/dokumentert kunnskap og ikke
basert på synsing.

Takk for oppmerksomheten!

