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UNDERSØGELSE 
 
 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts undersøgelse baserer sig på 
- Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts kvalitetssystem med tilhørende manualer efter 

DS/EN ISO/IEC 17020. 
- Nordisk Manual – Brandårsagsefterforskning. 
- Gældende kundgørelse fra Rigspolitichefen. 
 
Undersøgelsesresultatet meddeles som en konklusion underbygget af en rapport, der kan være 
suppleret med foto, skitser og bilag. 
 
Anvendelsesbegrænsninger: 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut påtager sig intet ansvar for det udleverede materiale, 
såfremt dette anvendes uden for sit direkte formål eller af andre end rekvirenten. 
Gengivelse af materialet eller overførelse af indholdet eller dele heraf til andre dokumenter eller 
medier, frigør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut for ansvar for materialets indhold. 
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DATA 
 
 
0.0 Generelle oplysninger 
 
0.1 Rekvirent: 
  Navn Tryg Forsikring A/S 
  Adr. Klausdalsbrovej 601 
  By/postnr. 2750  Ballerup 
 
  Afd. Skade, J21T 
 
 
  Anmodning modtaget den 2010-12-12 
  Rekvirentens jour.nr.: 6203242585 17-11-2010 
  Rekvirentens sagsbehandler: Tommy Schandorff 
 
0.2 Brandsted: 
  Adresse: Pearl of Scandinavia 
  Ejer: - 
  Bruger: - 
  Alarmeringstidspunkt: 2010-11-17 kl. 06.20 
 
0.3 Undersøgelsen: 
  Vort sagsnr.: IU10676 
  Undersøgelsestidspunkt: I perioden 2010-11-17 til 2011-02-21 
  Undersøgelsessted: Nissan Qashqai 
  Brandundersøger: Thomas Balleby 
 
0.4 Bilag: 1: Datablad Tyco Relæ 
   2: Eldiagram over elbil 
   3: Rapport fra Teknologisk Institut 

Bilag til elektronisk rapport findes som selvstændige 
filer. Bilag nummerer fremgår kun af datafilen. 
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UNDERSØGELSESRAPPORT 

 
 
Undersøgelsens formål, art og afgrænsning: 
Undersøgelsen havde til formål om muligt at fastlægge årsagen til en brands opståen i en elektrisk 
drevet Nissan Qashqai med stelnummer: SJNFBAJ10U1492797. 
 
 
I undersøgelsen deltog: 
D. 2010.11.17 på skibet deltog:  
Per Hermansen og Bruno Borau fra Københavns Politi Brandafdeling. 
 
D. 2010.11.23 hos DBI deltog: 
Bruno Borau og Birgitte Gravesen fra Københavns Politi Brandafdeling 
Benny Thomsen fra Rigspolitiets Kriminaltekniske Center 
Anders Elkjær Tønnesen fra Teknologisk Institut 
Peter Bak fra besigtigelseskontoret 
Tommy Schandorff fra Tryg forsikring 
Lee Masson fra Zetetech 
Bjarne Olesen fra DBI 
 
D. 2010.11.24 på skibet deltog: 
Jens Grauballe Eriksen fra DFDS Seaways 
Tommy Schandorff fra Tryg forsikring 
Lee Masson fra Zetetech 
Jacob S. Andersen 
 
D. 2011.01.19  hos A Future i Sakskøbing deltog: 
Søren O. Ekelund fra A Future 
 
D. 2011.02.17  hos DBI deltog: 
Per Hermansen fra Københavns Politi Brandafdeling 
Tommy Schandorff fra Tryg 
Søren Ekelund fra A – Future med sine samarbejdspartnere: 

- Palle B. Stryhn – elbilingeniør 
- Allan M. Larsen og Søren W. Christensen fra E-packed  

 
Konklusion: 
Brandens arnested kan fastlægges til at være i bilens batteripakke under bilens bagende. 
 
Det har ikke været muligt at påvise en brandårsag. 
 
 

 
Thomas Balleby 
Brandundersøger 
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1.0 Brandstedet. 
 
 1.1 Beliggenhed: 

Brandstedet er agter bildæk i bagbords side på Pearl of Scandinavia. Branden var 
opstået i en elektrisk personbil. Den elektriske personbil var en ombygget Nissan 
Qashqai, der oprindeligt var fremstillet med forbrændingsmotor, men efterfølgende 
ombygget. Bilens placering i forhold til øvrige køretøjer ses på fig. 1. 
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 1.2 Undersøgelsesområdet: 
Bilen udgjorde det primære undersøgelsesområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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2.0 Oplysninger. 
 
 2.1 Forholdene på stedet før branden: 

Bilens chauffør - Søren Ekelund – kørte ombord på Oslobåden i Oslo d. 16. novem-
ber ca. kl. 17.00. På dette tidspunkt er der ca. 2% strøm tilbage på batterierne. Han 
fik lov til at tilslutte bilen til en 220 volts stikkontakt på skibets bildæk, for således at 
oplade bilens batteri under sejladsen. Han indstillede ladestrømmen til kun 6 ampe-
re for at være sikker på, at sikringen på skibet ikke ville udkoble i forbindelse med 
opladningen.  
Søren Ekelund oplyste til politirapporten, at batterierne på brandtidspunktet efter si-
ne beregninger burde være opladet til ca. 53%. 
Søren Ekelund havde selv tilvirket en forlængerledning til ladekablet, således at det-
te kunne bruges i Norge. Denne forlængerledning havde han også brugt på skibet. 
Bilens batterier er produceret af KOKAM i Korea. Battericellerne er af typen SLPB 
120460330-150Ah. 
Bilens batteristyresystem (BMS) er af typen BMS 14version 2 FWO.18.57.0.13PM- 
0012 og er produceret i England af REAP Systems.  
 

 2.2 Brandens opdagelse og alarmering: 
Følgende tider er et udskrift fra skibets log: 
Kl. 05:53:49 bliver der detekteret en jordfejlsalarm fra bildækket, hvilket vil sige, at 
en strømførende ledning danner overgang til skibets metalkonstruktion. 
Kl. 05:53:53 kommer der en brandalarm via en røgdetektor på bildækket. 
 
Besætningen lokaliserer det område på bildækket, som røgdetektoren dækker og 
ser en kraftig røgudvikling. I første omgang tror besætningen, at der er opstået ild i 
en eller flere lastbilstrailere og aktiverer sprinkleranlægget over dette område, hvil-
ket sker manuelt. Disse trailere findes tæt ved en floatingvæg. Senere bliver besæt-
ningen klar over, at ilden er opstået på den anden side af floatingvæggen i en Nis-
san personbil, hvorfor sprinkleranlægget herover bliver aktiveret. Dette gør, at ilden 
ikke spreder sig yderligere. Besætningen er ikke inde på bildækket under branden. 
 

 2.3 Oplysninger vedrørende branden: 
Der bliver fløjet et brandslukningshold ind fra Sverige med helikopter. Iklædt røg-
dykkerudstyr går disse ind på bildækket, men på dette tidspunkt er ilden slukket via 
sprinkleranlægget. 
Brandslukningsholdet havde åbnet motorhjelmen på bilen. 
Elteknisk personale på skibet havde ikke genkoblet automatsikringer til elektriske in-
stallationer på bildækket efter branden. 
 

 2.4 Evt. omkomne eller skadede personer eller dyr: 
Ikke aktuelt. 
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3.0 Undersøgelsesmæssige forhold. 
 
 3.1 Brandstedets tilstand efter slukningsarbejdet: 

Efter branden var der blevet fjernet en stor del af battericellerne fra bilens forreste 
batteripack, hvilket virkede forstyrrende for undersøgelsen i mindre grad. 
 

 3.2 Brandstedets afspærring: 
Bildækket var aflåst under sejladsen. Der har kun været personale fra skibet og 
svenske brandfolk ved og omkring bilen, indtil skibet lagde til kaj i København. 
 

 3.3 Andre forhold: 
Der blev ved undersøgelsen taget flere fotos end de i rapporten anvendte. Fotos vil 
blive opbevaret i arkiv med rapporten. 
 
Ved besigtigelsen på skibet d. 2010.11.17 blev det aftalt med Københavns Politi, at 
bilen den efterfølgende dag skulle transporteres til DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvid-
ovre for at blive yderligere undersøgt. Dette tiltag blev primært iværksat, for at ski-
bet hurtigt kunne blive rengjort/istandsat efter branden.  
 
D. 2010.11.23 blev fastsat som dato for undersøgelse af bilen hos DBI. Ved denne 
undersøgelse blev den bagerste batteripakke delvis undersøgt, men det blev beslut-
tet at sende den til Teknologisk Institut i Århus for nærmere undersøgelse. Særskilt 
rapport herfra vedlægges som bilag.  
 
D. 2010.11.24 var undertegnede på skibet for at blive orienteret om skibets elektri-
ske installationer og foretage en måling af disse. 
 
D. 2011.01.19 var undertegnede hos A Future for at se opbygningen af en tilsva-
rende Nissan Qashqai elektrisk drevet bil. 
 
D. 2011.02.17 var der et besigtigelsesmøde hos DBI, hvor Tommy Schandorff fra 
Tryg, Per Hermansen fra Københavns politi og Søren Ekelund med sine samarbejds-
partnere deltog 
 
Beskrivelsen af skaderne på bilen er set ud fra kørselsretningen. 
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4.0 Undersøgelse af brandstedet. 
 
 4.1 Brandbilledet: 

 
 
 
 

 
Højre forhjul var væsentligt mere intakt end det venstre. Der var ingen indikationer 
på, at motorhjelmen skulle være åbnet som følge af eksplosion 
 

Foto 1 

Foto 2 
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Baghjulene var næsten renbrændt for dæk. 
Lastbilen og dens trailer i baggrunden var i forhold til Nissanen kun lettere brand-
skadet. 
 
 

Foto 3 

Foto 4 
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Køleblæserens blæsevinge var relativ intakt og køleren var smeltet en smule i top-
pen. 
 
 
 

 
Det øvrige motorrum var bortbrændt for brandbart materiale. 
 
 
 

Foto 5 

Foto 6 
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Foto 7 og 8 viser henholdsvis 
bagsædet og forsæderne set 
igennem det nu knuste glastag. 
  

Foto 7 

Foto 8 
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Forkullet plast/tæpper fandtes tilbage ved gulvet under instrumentbordet (oval).  
 
 

 
En del af battericellerne fra forreste batteripakke lå på dækket, hvilket formodes at 
være sket i forbindelse med slukningen. 
 
 

Foto 9 Foto 10 

Foto 11 
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Cirkel viser batteripakken under bilens bagende, der hvor brændstoftanken normalt 
findes. Pile viser, hvor batterikassen var værst smelteskadet i højre side. 
 
 

 
Kobberplader fra battericellerne hang sammenkrøllet omkring hjulophæng (pile) og 
var blevet trykket ud af batterikassen grundet eksplosion/overtryk i batterikassen. 

Foto 12 

Foto 13 
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Den venstre side af batterikassen var noget mere intakt. 
 

 
De resterende battericelleplader i den forreste batteripakke lå pænt stablet og er på 
foto løftet op ved hjælp af en skruetrækker. 
 
 
 
 
 
 

Foto 14 

Foto 15 
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5.0 Tekniske installationer. 
 
 5.1 Elektriske installationer: 

 
 5.1.1 Hovedindføring/tavleanlæg: 

 

 
Bilen blev forsynet via en 230 volts stikkontakt placeret i en tavle på bildækket (gul 
pil). Stikkontakten har fase, nul og jord. Stiplet oval indikerer et adapterkabel, der 
blev udleveret på skibet. Til adapterens forlængerled var tilsluttet Søren Ekelunds 
tilvirkede ladekabel. Kortslutningsniveauet i en stikkontakt tæt ved tavlen på foto 16 
i en stikkontakt magen til blev målt til 305A (Ik min. fase/nul). 
 

 
230 volts stikkontakten (gul pil foto 16) er beskyttet af en 16 A automatsikring.  
 

Foto 16 

Foto 17 
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 5.1.2 Undersøgelsen: 

Foto viser det tilvirkede ladekabel, der har været imellem færgens adapterstik og bi-
lens ladestik.  
A: 230 volts forlængerledning med SUKO stikprop (3x1,5 mm2). 
B: 400 volts forlængerkabel med CEE stikprop og forlængerled (5x2,5 mm2). 
C: 400 volts forlængerkabel med CEE stikprop og ladestik til bil (5x2,5 mm2). 
 

   
D: ledninger snoet sammen (fase og nul) og isoleret med tape. CEE stikproppen har 
ikke været samlet og 230 volts forlængerledningen har ikke været trækaflastet. 
Jordledningen i 230 volts forlængerledningen har ikke været tilsluttet til 400 volts 
kablet. 
Gule pile viser, hvor der sås skader efter elektrisk kortslutning. 

B 

A C D 

D D 

Foto 18 

Foto 19 Foto 20 



  

   

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Sag: IU10676 
  Side: 17 af 31 
  Dato: 2010-11-17 

 
CEE stikproppen ”D” fra foto 18 og 19 blev fundet ca. ½ meter fra bilen højre bag-
hjul. 
 

 
Foto viser, hvorledes stikproppen blev fundet. 
 
 
 

Foto 21 

Foto 22 
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Fig. 2 viser med lyn, hvor kortslutningsskaden er sket. Røde bogstaver henviser til 
foto 18. 
Det har været oppe i pressen, at denne skade efter elektriske kortslutning var årsa-
gen til brandens opståen, hvilket kan afvises. Kortslutningsskaden er opstået som en 
naturlig følge af, at der har stået en stikflamme ud af den bagerste batterikasse med 
bortbrænding af ledningsisolering til følge. 
 
 
 

 
Ladestikket ”A” var placeret ved det oprindelige tankdæksel. Herfra var der ført et 
5x2,5 mm2 gummikabel (stiplet linje) frem til en relæboks i motorrummet. Kablet 
var ført i stålrør ned i hjulkassen og videre hen under vognbunden og herfra op i 
motorrummet. Kablet blev omhyggeligt undersøgt, uden der er fundet kortslutnings-
skader herpå. 
 
 
 
 

A 

D 

B 
Fig. 2 

A 

B 

Foto 23 
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Foto viser en del af bagagerummet med bagsædernes ryglæn øverst i billedet.  
Bemærk hvorledes ryglænet havde rejst sig i forhold til vangen (gule pile). Bunden 
under bagsædet var ligeledes trykket op mod kabinen se foto 26. 
 

 
Tæt ved ryglænet ca. midt i bagagerummet sås der et ca. 8 cm stort hul i vognbun-
den. Metallet i hullets randområde var bukket opad mod bagagerummet og havde 
tydelige skader efter smeltning. Hullet fandtes omtrent over bagsiden af batterikas-
sen under bilen. 

Foto 24 

Foto 25 



  

   

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Sag: IU10676 
  Side: 20 af 31 
  Dato: 2010-11-17 

 
Foto viser med pil, hvorledes vognbunden under bagsædet var trykket op mod ka-
binen. Batteriet havde været under bagsædet. 
 

 
Foto viser motorrummet. Der sås sporadiske kortslutningsskader på kabler tilsluttet 
bilens 12 volts batteri (pil). Disse skader kan henføres til at være en følge af bran-
den og underbygger, at brandspredningen er kommet fra kabinen og ud i motor-
rummet. 
 

Foto 26 

Foto 27 
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Det blev ved undersøgelsen diskuteret, om motorhjelmen var åbnet af sluknings-
mandskabet eller om den kunne være åbnet grundet en eksplosion i motorrummet. 
 
 

 
Låsemekanismen på motorhjelmen (cirkel foto 28 og 29) var metallisk intakt uden at 
være beskadiget som følge af eksplosionstryk fra motorrummet. Dette underbygger, 
at slukningsmandskabet havde åbnet motorhjelmen. 
 
 
 

Foto 28 

Foto 29 
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Undersøgelse af bagerste batterikasse: 
 

 
 

   
Foto 30 viser en ikke brandskadet batterikasse med tilhørende relæ- og sikringskas-
se magen til den, der havde været under den brandskadede Nissan.  
I relækassen findes 2 stk. Tyco Relæer af typen EV 200 (datablad er vedhæftet som 
billag 1) og 1 stk. sandfyldt sikring (200 A i henhold til datablad – bilag 2). 
Tyco relæerne er en del af bilens drift og sikkerhedssystem til afbrydelse af strøm-
men i batteristrømkredsen.  

Foto 30 

Foto 31 

Relæ og sik-
ringskasse 

Batterier 
Batterier 
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Batterikassen er udført i aluminium og indvendigt foret med et skummateriale.  
I kassen findes 52 celler fordelt i 4 pakker a 13 stk. 
I motorrummet findes en batteripakke med 26 celler fordels i 2 pakker a 13 stk. 
 
 

 
Hver battericelle er en ”flad plade” i en pose. Disse er lagt tæt op ad hinanden og 
sammenholdt med et blåt plastmateriale. Hver celle har en nominel elektrisk 
spænding på 3,70 volt DC. Dette giver den samlede batteripakke en nominel 
elektrisk spænding på 288 volt DC. Batterierne har en arbejdsspænding fra 265 volt 
til 327 volt. Hver battericelle overvåges af batteristyresystemet (BMS) og for hver 
battericelle findes en balanceringsmodstand, der har til opgave at aflade en enkelt 
celle, således at alle celler har samme elektriske spænding.  
Bilag 3 – rapport fra Teknologisk Institut beskriver battericeller og deres styring 
mere specifikt. 

Foto 32 

Foto 33 
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Batteristyresystemets printkort er placeret mod midten af kassen (foto 34).  
Lufthullet her bliver ud fra det oplyste foret med samme type skum som kassen er 
foret med for at stabilisere batterierne i kassen.  
Kassen bliver lukket med et låg, hvorunder der også bliver lagt et lag skum og kan-
ten bliver tætnet med enten en gummipakning eller en fugemasse. Forespurgt var 
Søren Ekelund ikke klar over, om der havde været anvendt gummi eller fugemasse i 
den nu brandskadede Nissan. 
De 4 batteripakker er indbyrdes forbundet med strømkabler med kabelsko som an-
givet med cirkel på foto 35. Kabelskoene er fastspændt med bolte, der er skruet fast 
i et gevindstykke på printkortet.  

Foto 33 

Foto 34 Foto 35 

Foto 36 
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Foto 37 og 38 viser de to Tyco relæer fra den brandskadede Nissan efter adskillelse 
(magen til dem fra foto 31). Det ene relæ havde ”svejseskader” på relækontakten 
(pile). Dette indikerer, at det ene relæ har været ”svejst” således, at der har været 
elektrisk gennemgang i dette.  
I henhold til Søren Ekelund er begge relæspoler parallelt forbundet, hvorfor begge 
relæer ud-/indkobler samtidigt. Hvis det ene relæ er ”svejst”, vil dette ikke blive de-
tekteret i bilens system.  
Da det andet relæ stadig vil være virksomt, vil dette kunne bryde for strømkredslø-
bet, hvorfor det svejste relæ ikke burde være årsag eller medvirkende årsag til 
branden i batterikassen.  
Det vides ikke, om relæet har fået de viste skader før eller under branden. 

Foto 37 

Foto 38 
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Sikringen på 200 A havde intakte smeltetråde/smelteplader. Der var fastsmeltet 
sand på smeltetråden (pile), hvilket indikerer, at sikringen på et eller andet tidspunkt 
i dens levetid – måske i forbindelse med branden har været udsat for kraftig elek-
trisk strøm. 
 
 
 

Foto 39 

Foto 40 
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Strømkabelforbindelserne i den bagerste batterikasse blev gennemgået (foto 41). 
Foto 42 – 44 viser et udpluk af disse.  
Nogle bolte og kabelsko var kraftigt anløbne og havde ujævnheder i overfladen.  
Andre bolte og kabelsko var fine i overfladen.  
Bolte og kabelsko blev gennemgået for at undersøge, om der havde været dårlig 
elektrisk forbindelse, der kunne have udviklet varme. Der er ikke konstateret nogen 
indikationer på dårlig elektrisk forbindelse.  

Foto 41 

Foto 42 Foto 43 Foto 44 
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 5.2 Andet: 
 

 
 
 

  
I bagagerummet lå 2 stk. sammenklappede bærbare Pc’er.  
Foto 45 viser dem sammenklappede fra oversiden. 
Foto 46 viser dem klappet ud. 
 

Foto 45 

Foto 46 
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Foto 47 viser dem fra undersiden. 
Deres battericeller sad stadig sammen. Skaderne på pc’erne og deres batterierne er 
typiske for de følger, der opstår i forbindelse med sådanne er placeret et sted, hvor 
det brænder. 

Foto 47 

Foto 48 Foto 49 
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6.0 Sammenfatning. 
 
 6.1 Arnested: 

 
Brandens arnested kan fastlægges til bilens bagerste batteripakke og er fastlagt ud 
fra følgende: 
 
- Kortslutningsskaden på ladekablet til bilen er med til at fastholde arnestedet. 

Hvis branden var opstået i motorrummet eller i kabinen, ville kortslutningsska-
den ikke findes på ladekablet men i bilens 230 volts installation i motorrummet. 
 

- Kobberpladerne fra battericellerne i den bagerste batteripakke var ”sprøjtet” 
ud på hjulophæng under bilens højre side. Hvorimod kobberpladerne i den for-
reste batteripakke var hele og lå pænt, bortset fra de celleplader brandvæsnet 
havde hevet ud på båden. Dette viser, at den bagerste batteripakke med opladet 
/delvis opladet celler på et tidligt tidspunkt bliver beskadiget. Dette har medført 
en stikflamme, der har forårsaget den førnævnte kortslutningsskade.  

 
- Hvis branden var opstået i kabinen eller i motorrummet, ville bagerste batteri-

pakke være beskyttet mod varmen og forreste batteripakke ville først tage ska-
de. Dette ville have medført, at bagerste batteripakke ville være meget intakt ef-
ter branden. 

 
- Vognbunden imellem bagsæde og bagerste batteripakke var bulet op mod ka-

binen, hvilket viser, at der har været et kraftigt overtryk fra batteripakken. 
 
- Der var smeltet hul i vognbunden i bagagerummet tæt ved bagsædets ryglæn 

og hullet var smeltet nedefra, hvilket viser, at der også havde stået en stikflam-
me ud af den bagerste batteripakke op mod bagagerummet. 

 
- Der bliver detekteret en jordfejlsalarm få sekunder før en røgdetektor på bil-

dækket bliver aktiveret. Dette underbygger, at der har stået en stikflamme ud af 
den bagerste batteripakke og smeltet ledningsisoleringen på ladekablet, der lå 
på dækket på et tidligt tidspunkt i brandforløbet. Hvis branden var opstået i ka-
binen eller i motorrummet på bilen, ville der først senere i brandforløbet evt. 
komme en jordfejlsalarm. Dette er set ud fra, at bilen står isoleret på fire dæk 
og der via ladekablet ikke er jord fremført til bilen. 

 
 

 6.2 Brandårsag: 
 

Det var ikke muligt at fastlægge en brandårsag.  
 
Der er flere muligheder for, at der er opstået brand i den bagerste batteripakke og 
følgende er forsøgt undersøgt, uden at det har været muligt endeligt at påvise en 
brandårsag: 
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- Fugtindtrængning i batterikassen der har medført elektrisk overgang med op-
varmning til følge. 
 

- Fejl i batteristyresystemet (BMS) herunder fejl i en balanceringsmodstand. 
 
- En defekt battericelle. 

 
- Mulighed for et elektrisk ledende fremmedlegeme imellem to battericeller har 

forårsaget elektrisk overgang med kortslutning til følge. 
 

  Der henvises endvidere til rapport fra Teknologisk Institut. 
 

 6.3 Andet: 
Det har været oppe i pressen, at skaden efter elektrisk kortslutning på det tilvirkede 
ladekabel var årsagen til brandens opståen, hvilket kan afvises.  
Kortslutningsskaden er opstået som en naturlig følge af, at der har stået en stik-
flamme ud af den bagerste batterikasse med bortbrænding af ledningsisolering til 
følge. 
 
 

 
 
Thomas Balleby 
Brandundersøger 

 
 
 


