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1. Beskytte personell mot strømskader.

2. Forhindre brann og situasjoner som kan føre til brann.

Våre to hovedutfordringer



Sikkerhetsanalyse

• Evaluering av høyenergibatterier før transport fra 
avsender til Batteriretur/fra Batteriretur og til 
produsent for ytterligere analyser.

• Sikkerhetsanalyse av komplette høyenergibatterier 
med skreddersydd analyseverktøy.

• Batteriretur har utviklet eget  analyseverktøy 
tilpasset de ulike batteritypene.

• Spesialister reiser ut og tar analyser på stedet for å 
bestemme transportmetode for batteriene.

• Om mulig omdefineres usikre batterier slik at de 
kan transporteres som ekstern ADR transport.



Batteriretur sine interne krav til arbeid på Elbil-/Plug-In og 
hybridbatterier

Planlegging av arbeidet:
– Innhenting av opplysninger om batteriet (Eksterne eller egenproduserte interne 

demonteringsmanualer og eksterne eller egenproduserte tekniske tegninger/koblingsskjema).
– Risikovurdering. SJA (sikker jobbanalyse) og HMS vurdering.
– Tilgang på nødvendig utstyr. Eks: 1000 Volt verktøy.
– Vurdering og instruksjon av personell og behov for opplæring.
– Ved f.eks: arbeid på kritisk skadde batterier eller «ukjente» batterier (nye batterityper) skal det alltid 

gjennomføres en konkret og grundig risikovurdering utover normal SJA.



Batteriretur sine interne krav til arbeid på Elbil-/Plug-In og 
hybridbatterier

Beskyttelsesutstyr:
– Antistatisk og flammehemmende arbeidstøy, ullundertøy og –trøyer og isolerende vernesko. 
– Visir for beskyttelse mot lysbuer (oppstår ved kortslutninger) og beskyttelse mot 

eksplosjoner/stikkflammer.
– Isolerende 1000 Volt hansker med tynne bomullshansker under.
– Helisolert verktøy.
– Isolerende verktøy/avskjermingen (gummimatter).
– Avskjerminger av arbeidsområdet.



Metoder for å hindre strømskader

• DSB har definert arbeid på og i elbilbatterier som arbeid på flyttbare elektriske anlegg med påsatt 
spenning (AUS arbeid).

• Dette krever at vi følger: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

• Vi benytter NEK EN 50110-1 som en norm for planlegging og gjennomføring av alt arbeid på li-ion 
elbilbatterier.

• Fordi vi arbeider på elbilbatterier (elektriske anlegg) daglig, er vi å regne som et elektroforetak og 
forholder oss til forskrifter relatert til dette.



Forebyggende arbeid mot brann

• Vårt viktigste verktøy for å forebygge og oppdage forstadier av brann er termokamera, temperatur-
og røyk-sensorer, og temperaturovervåking med direkte alarm.

• Våre ansatte har alltid tilgang til temperaturkameraer.

• Vi sikrer oss alltid at batterier med mulig skade er ferdig reagert før vi starter arbeid/demontering. 
Det skal ikke være forhøyet temperatur på hele/deler av batteriet hvis vi arbeider på det.

• Temperatursensorer benyttes for å evaluere usikre batterier før de transporteres til vårt anlegg for 
demontering. 

• Vi beregner en sikkerhetsperiode på minimum 7 dager hvor vi har aktive temperatursensorer 
påmontert flere steder på batteriet.

• Dersom batteriet etter denne perioden fortsatt har forhøyet temperatur (høyere en omgivelsene) på 
hele/deler, fortsetter vi måleperioden ytterligere.

• Vi skal alltid være helt sikre på at batteriet er ferdig reagert før vi flytter det eller begynner å 
arbeide.



Forebyggende arbeid mot brann

• Batterier med utvendige skader, eller batterier med mistanke om innvendige skader blir alltid 
plassert i sikkerhetssoner.

• Ved arbeid på batterier bruker vi alltid arbeidsbord med hjul. Disse står nært en garasjeport.

• Ved mistanke om temperaturøkning eller hvis det oppdages røyk fra batteriet dras det umiddelbart 
ut av lokalet og til en sikker uteplass.

• Vi har strategisk plasserte sikkerhetsbokser, fylt med vermekulit, lett tilgjengelige. Det er 
flammedempende matter til å trekke over boksene.

• Dersom vi har mistanke at en batterimodul kan være usikker lagres den utendørs over natten, i en 
sikkerhetsboks. 

• Større batterier som defineres som usikre lagres utendørs i egne sikkerhetscontainere.



Kritisk skadd batteri

• Batteriet i bilen var kritisk skadd, men viste ingen 
tegn til temperaturøkning eller røyk, selv flere 
timer etter kollisjonen.

• Først når redningstjenesten skulle flytte bilen 
oppsto det omfattende kortslutninger i batteriet 
som umiddelbart førte til en kraftig brann.





Intakt, skadd/defekt, kritisk skadd/defekt

• Det er av sikkerhetshensyn nødvendig å skille mellom intakte, skadde/defekte eller kritisk 
skadde/defekte batterier/moduler/celler, slik at vi sikrer en tryggest mulig håndtering og 
transport fra el-kjøretøyet.

• Retningsgivende for vurdering av helsetilstand av batterier/moduler/celler vil dreie seg om 
synlige skader og tekniske analyser. Man må også være oppmerksom på forhøyet temperatur 
og/eller gassutslipp. 

• Unngå å lagre disse i nærheten av brennbart materiale. De bør lagres for seg selv.
• Skadde/defekte batterier/moduler/celler anbefales å bli lagret med temperaturovervåkning.



Mekanisk skadd modul/celle

• Enkel batterimodul med liten mekanisk skade og 
unormalt lav spenning.

• En skadet celle kan virke uvesentlig, men en 
eventuell thermal runaway i denne cellen kan 
starte en stor brann.



Batteri med mekanisk skade

• En liten bulk i bunnen av denne batterikassen har 
medført at en av batterimodulene inne i batteriet 
er bøyd og står i spenn. Dette kan igjen føre til 
mekanisk skade på enkelte battericeller.



Mekanisk skade/fuktskade

• Rift og sprekker i batterikassen har medført 
kondens og fuktighet inne i batteriet. Dette fører 
igjen til korrosjon og mulig ustabil elektronikk og 
fremtidige feil i batteriet.



Brent batteri

• Brannen oppstod etter en mekanisk skade. Skaden 
skjedde da en gaffeltruck bulket hjørnet på 
batteriet. Kortslutning medførte brann i en del av 
batteriet.

• Andre moduler på batteriet har fortsatt full 
spenning og restenergi.



Kritisk skadd batteri

• Mekanisk skade/bulk medførte ikke brann, men en 
lokal kortslutning som var så kraftig at metallet i 
batterikassen smeltet i det ene hjørnet. 

• Batteriet kan inneholde vesentlig restenergi. 
• Transport av batteriet ble ADR SP376 transport 

etter vår spesielle tillatelse fra DSB.



Tilsynelatende utbrent 
hybridbuss batteri

• Hele bussen var utbrent, men det var restenergi i 
flere moduler/celler. 

• Transport av totalt 4 stk. batterier ble ADR SP376 
transport etter vår tillatelse fra DSB.



SP376 Transport

• Behovet for SP376 transport oppstår ved ulykker, brann, feil behandling av batteriene o.l.
• Hvis våre prosedyrer etter mottatt informasjon viser at et batteri er usikkert, reiser vi ut og tar 

en forhåndsanalyse av batteriet. 
• Hvis batteriet kan omdefineres på stedet, er det ikke lenger behov for SP376 transport. Vi tar 

da med batteriet som intern ADR transport.
• Er det behov for SP376 transport så innhenter vi flest mulig opplysninger om den aktuelle 

batteritypens oppbygging før vi starter SP376 prosessen.
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Tiltak

Hva kan vi og dere gjøre?

• Analyse og vurdering
• Opplæring
• Ta kontakt med oss
• Veilederen



Veileder

Håndtering av kasserte høyenergibatterier

• Tilgjengelig på www.batteriretur.no
• Krever innlogging for å få tilgang

http://www.batteriretur.no/


Veileder

Håndtering av kasserte høyenergibatterier

Inneholder bl.a.:
• Forskrifter og reguleringer
• Rekvisita og hjelpemidler
• Håndtering av kasserte Li-ion høyenergibatterier
• Transportregelverk og emballering for transport 
• Bestille henting av høyenergibatterier
• Kontaktinfo hos Batteriretur



• Web Portal lansert
– Bestilling av henting
– Min side funksjon

• Automatisere avropsprosessene
– Sikkerhet og definisjon av tilstand på høyenergibatterier
– Sporbarhet

• Batterier i en kontrollert nedstrøm
• Unngå gråsone og svart handel
• Unngå ulykker ved salg til privatpersoner uten tilstrekkelig kompetanse



Gjenbruk



Gjenbruk er et sterkt tema. Dette må gjøres med en juridisk avklaring 
mellom leverandør og kjøper av moduler. Videresending til gjenbruk kan 
kun skje til partnere som da blir definert som produsenter og med det 
overtar produsentansvaret, alt juridisk ansvar samt ansvar for fremtidig 

kostnad for gjenvinning. Ref avfallsforskriften kap 3



• Profesjonelle utvalgte gjenbruksaktører
– Signere avtale med Batteriretur

• Medlem i Godkjent Returselskap for Batterier 
• Overtar produsentansvar
• Betale for fremtidig kostnad for håndtering og gjenvinning
• Overtar juridisk ansvar iht til avtalen
• Retningslinjer/krav fra Batteriretur & bilprodusent/importør må følges

– Økonomi
• Salg av moduler til nye applikasjoner
• Pris pr kg evt kw

– Økonomisk fordel rutes tilbake til leverandør av batteriene samt importør/produsent fra Batteriretur 

– Miljøgevinst
• Utvidet levetid
• Oppfyller fremtidig Batteridirektiv



FoU Second Life anlegg

• Batterimodulene lades fra solaranlegg og energien føres
tilbake til nettet eller til internt smart grid anlegg.

• Prosjektet viser at det er mulig å benytte batterimoduler
fra forskjellige batterier, av samme type, i slike anlegg.

• Etter demontering blir samtlige batterimoduler
kvalitetsvurdert i henhold til egnethet for Second Life, om
de må utlades og shreddes eller kan sendes direkte til
gjenvinning.

• Batteriretur vil dermed kunne være råvareleverandør av
kvalitetssikrede batterimoduler som kan benyttes i Second 
Life anlegg.



FoU Utlading av batterier og 
gjenbruk av energi

• Usikre/ ustabile høyenergibatterier og batterimoduler kan
ikke sendes til gjenvinning i for eksempel Tyskland.

• Må lades helt ut under spesielle prosesser.

• Energien fra de batteriene som lades ut overføres til
batteribank for bruk i smart grid nettet.

• Når batterimodulene er helt utladet kan de shreddes på en 
sikker måte.

• Den shreddede massen leveres til gjenvinning.



• FoU Prosjekter 2018

– Energilagring Kortbølgen
• Sikker utlading av energi fra Høyenergibatterier

– Safety first
• Gjenbruk av energi fra Høyenergibatterier i egen produksjon
• Støttet av Innovasjon Norge med 500k’
• Søknadsskriving og prosjektledelse av NSSØ

– Energipakke Borg Havn
• Bruk av høyenergibatterier på havneområdet
• Industriområdets «strømleverandør»
• Shave «peak» på strømgrid
• Ren energi fra sol og vindkraft
• Horizon 2020
• Støttet av Enova med over 8 mill

– LIBRES
• Launch juni 2018
• Gjenvinning av Li-Ion batterier i Norge
• Robotisering av demonteringsprosesser
• UiA
• MIL AS
• HYDRO
• Støttet av Forskningsrådet med over 6 mill





www.batteriretur.no

fredrik@batteriretur.no
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