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Ministère de l'Intérieur

La Ministre

Luxembourg, le 9 avril 2019

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Service central de législation
43, bld Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : Question parlementaire n*488 de l'honorable Député Jeff Engelen concernant les
incendies liés à des voitures électriques

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à ta question parlementaire sous
rubrique. La version électronique a été transmise à vos services par voie de courriel.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Pour la Ministre de l'Intérieur

Laurent Knduf
Premier conseiller de gouvernement

Boîte Postale 10

L-2010 Luxembourg

FAX 221125

Àntwert vun der Madame Inneministesch, Taina BOFFERDING op d’parlamentaresch Fro
n° 488 vum honorabelen Deputéierte Jeff ENGELEN
Den honorabelen Deputéierte freet a senger parlamentarescher Fro Prëzisiounen zum Lasche vu
brennenden Elektroautoen.
Zu de Froen 1 an 2
Den Corps grahd-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) ass gutt ausgebilt an equipéiert fir ënner
normalen Ëmstann e Brand vun erigem Elektroauto ze laschen.
AN Asazzentervum CGDIS verfügt op d'mannst iwwer ee Lasçhcamion mat engem agebaute Waassertank,
dee jee no Modell eng Kapazitéit vun 800 bis 8.000 Liter Waasser huet. Des Weidéré besëtzt de CGDIS
uechter d'Land e puer Zëttaren, déi eng Kapazitéit vu jeeweils iwwer 10.000 Liter Waasser hunn.
D'Eenheete vum CGDIS hunn d'Méiglechkeet, innerhalb vu
Wunngebidder op dat ëffentlecht
Waassernetz zouzegraifen. Wa keen Hydrant disponibel ass, schéckt d'Asazzentral 112 weider Laschwe.en
op d'AsazpIaz, déi nom Prinzip vun der Navett, Waasser op d'AsazpIaz bréngen. Dës gângeg Method gëtt
souwuél bei Autosbranh, wéi och bei anere Brann ugewannt. D’Alarméierungsprozedur gesaitzum Beispill
vir, datt den 112 bei engem gréissere Feier qp der Autobunn, direktA Ween mat engergesamter Kapazitéit
vun i\wwer 10.000 Liter Waasser alarméiert.
Weider wëll een praziséieren dat, dat taktescht Virgde bei Accidenter a Brann mat Gefiërer mat
modernerti Undriff (aiso och Elektroautoen) schonn zënter Joren e Bestanddeèl vun der Ausbildung vun
ail Ppmpjee ass. Esou bitt de CGDIS och eng speziell Formatioun fir Asiatz an ënnenërdesche
Verkéiersanlagen un. Déi do geléiert Taktik eegent sech aus deem Grond fir e Brand vun engem
Elektroauto an erigem Parking oder Tunnel ze laschen. Déi grouss Autobunnstunnellen hunn alleguerten
een eegent Waassernetz, sou datt och do génuch Waasserreserve sinn. Wann de Brand ënner Kontroll
ass, soll d'Gefier aus dem Parking oder Tunnel eyakuéiert gi fif baussen op enger sécherer Plaz ofzekillen.
Fir sech op weider Entwécklungen (nei Batterien, Elektrocamionen, etc.) optimal yirzebereederi, ass de
CGDIS règelméisseg am Austausch mat ausiannesche Pompjeeën an Experten.
Zu der Fro 3
Waasser ass an deene meeschte Fall, och beim Brand vun engem Elektroauto, dat bescht Laschmëttel. Fir
speziell brennbar Materialien (Flëssegkeeten, Metaller, etc.) benotzt de CGDIS haut schonn nieft den
übleche Laschmëttel ewéi Schaum, CO2, oder Laschpolver, speziell Lâschverfahren (Drockloftschaum,
Sçhnèidlaschgerater, etc.), ouni datt en Asazgefier dofir extra equipéiert misst ginn.
Zu der Fro 4
An der Prescriptioun ITM-SST 1506.3 vun der Inspection du travail et des mines, déi fir ail zquene Parking
iwwer 20 Parkpiaze güiteg ass, behandelt ee Kapitel d'Sécherheetsmoossname fir Parkingen, déi
accessibel fir Elektroautoe sinn, souwéi déi do installéiert Rechargestatiounen.
Automafesch Laschanlagen a Parkingen (Sprinkléranlagen) kënnen duerch e méi héije Waasserdébit un
déi zousatziech Brandlaascht vun engem Elektroauto adaptéiert ginn. D'Fraise variéiere jee no Gréisst an
Typ vun der Aniag a si vum Bedreiwer vum Parking ze droen.
An Turinelle si keng automatesch Laschanlage verbâut, mee Feierlëscher a Wandhydrante sinn disponibel,
déi och fir d'Lësche vun engem Elektroauto agesat kënne ginn.

