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Innsamling og gjenvinning av el-bilbatteri





Hvem er vi?



Initiert av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen til de Norske 
produsentene av blyakkumulatorer og batterier. 

Overskrift kapittelside

Stort behov for landsdekkende innsamling

• Miljøfarlig
• Verdi og ressurser på avveie
• Hindre miljøkriminalitet
• Produsentene tok ansvar og etablerte

Batteriretur 22.12.1993



Returselskap for alle kategorier batterier

• Tre selskaper, en merkevare 

• AS Batteriretur
• Start & Industribatterier

• Rebatt AS
• Portable/husholdning

• Batteriretur Høyenergi AS
• El-Bil/Høyenergibatterier



Eksperter på innsamling, logistikk og korrekt 
gjenvinning av  batterier.

Ingen land har høyere innsamling av blybatterier pr 
innbygger enn Norge. Med sin betydelige 
markedsandel er Batteriretur og samarbeidspartnere 
en betydelig bidragsyter til å posisjonere Norge som et 
foregangsland.  



• HQ Øra Fredrikstad
• Sorteringsanlegg
• Kontroll lager
• Administrasjon
• Totalt 11 årsverk

• Sandefjord
• FoU virksomhet
• Høyenergibatterier
• 10 årsverk
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Batteriretur avdeling Sandefjord

• Etablert i 2012.

• Driver flere F&U prosjekter relatert til høyenergibatterier.

• Hovedfokus på El- og hybridbiler.

• Henter inn brukte og skadde høyenergibatterier fra hele landet.

• Daglig demontering av batterier. Har kapasitet til forventet volum de nærmeste årene. 

• Arbeider i nært samarbeid med offentlige myndigheter og kontrollorganer, bl.a. DSB og bransjens 
organer, som Autoretur, Bilimportørenes landsforening og biloppsamlernes foreninger.



Hvem samarbeider vi med?



https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.carlogos.org%2Flogo%2FChery-logo-2013-3840x2160.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.carlogos.org%2FCar-Logos%2FChery-logo.html&docid=8WDj4fPSsl9SDM&tbnid=3q7aNCWMjdqtzM%3A&vet=10ahUKEwi1yc_r2NLlAhVosIsKHTDFDIIQMwg9KAAwAA..i&w=3840&h=2160&bih=715&biw=1536&q=chery%20car%20logo&ved=0ahUKEwi1yc_r2NLlAhVosIsKHTDFDIIQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Electrification of maritime sector





Hva vi gjør?



• Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet!!

(4 x D celler, kan ha same energi som en handgranat) 

• Korrekt håndtering

• Emballering

• Kontrollert nedstrøms løsning industri

• Resirkulering av avfall er helt sentralt for en effektiv 
sirkulærøkonomi. Miljøet og ikke kortsiktig profit må stå i 
sentrum.

• Sikkerheten må stå i høysetet og forskrift og lovverk MÅ 
håndheves.



Batteriretur avdeling Sandefjord

Vårt arbeid går ut på å…

• Gjennomføre sikkerhetsevaluering av batterier før inntransport.

• Utvikle metoder for å sikre usikre batterier/moduler, slik at de kan bli transportert på en trygg måte til vårt 
anlegg.

• Sørge for riktig ADR emballering. Standardisert løsning for fremtidig inntransport av batterier.

• Standard paller som kan brukes til flere typer batterier. Pallene har fleksible vegger og lokk og er beregnet 
for gjenbruk. De tilfredsstiller ADR bokens krav til emballering.

• Fokusere på og arbeide med transportsikkerhet generelt, i samarbeid med bil- og batteriprodusenter.

• Vi jobber i henhold til: Forskrift om landtransport av farlig gods «ADR». 



• Returløsning gjennom Batteriretur via vår portal for el-bilbatterier.

• Batterier leveres fra verkstedene til Batteriretur Sandefjord for 

kvalitets kontroll og vurdering for gjenvinning eller gjenbruk.

• Vid gjenvinning går modulene direkte fra oss til gjenvinningsanlegg uten 

mellomledd og gjenvinnes ved høyverdige godkjente anlegg i Europa

Hva skjer med batteriene, fra verksted til gjenvinning?



Et el-bil/hybrid batteri 
materialgjenvinnes
med rundt 75%



Batteriretur avdeling Sandefjord

I fremtiden…

• Vil det bli behov for team av spesialister som kan reise rundt å analysere, og eventuelt klargjøre usikre 
batterier for transport. Vi har allerede slike oppdrag ukentlig. 

• Bør usikre batterier om mulig bearbeides og gjøres om til sikre batterier på stedet, før inntransport. Dette 
kan f eks skje ved at kritiske moduler fjernes fra batteriet. 

• Ser vi at det er et stort behov for opplæring av biloppsamlere og andre som skal håndtere brukte 
elbilbatterier.

• Er det også et stort behov for å tilføre sikkerhetsinformasjon til brannmannskaper, medisinsk 
førstehjelpspersonell og redningsselskaper.



Sikker håndtering av høyenergibatterier
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Demonteringsanlegg

• Vi har i dag mulighet til å arbeide/demontere på 
fire arbeidsstasjoner samtidig. 

• Kapasiteten på dagens demonteringsanlegg er 
tilstrekkelig til det forventede antall batterier som 
vil komme i retur de nærmeste årene.

• Batteriretur vil ha anlegg og kapasitet klar før det 
store antallet høyenergibatterier kommer i retur.



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.



Restprodukter

• Kildesorterte restprodukter fra demontering av 
batterier. 

• Restproduktene leveres til lokal gjenvinning i 
Norge.

• Gjelder bla kobber, aluminium, stål, plast og 
edelmetaller fra elektronikk komponenter.
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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.



Thermal Runaway, hva er det?

• Thermal Runaway er når et batteri varmes opp på grunn av ytre eller indre påvirkning. Hvis varmen 
ikke kan avgis effektivt, vil det skape en reaksjon hvor temperaturen fortsetter å øke, og i enkelte 
tilfeller kan cellen ta fyr.

• Situasjonen kan påvirke omkringliggende celler, og skape en kjedereaksjon.

• Li-ionbatterier er spesielt utsatt for dette. Elektrolytten i disse batteriene er i seg selv brennbar, slik 
at det er fare for en situasjon hvor brannen ikke kan kontrolleres.

• Om et batteri begynner å brenne, må det kjøles ned med store mengder vann for å hindre at 
reaksjonen fortsetter.



Oppbygging av celler

• Eksempel på oppbygging av sylindrisk celle 
(nederst) og «pose» celle (øverst).

• Selv en mindre mekanisk skade på cellene kan føre 
til kortslutning og påfølgende Thermal Runaway.







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 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.



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.



Batterier fra kollisjonsskadet El-
bil
• To batterier fra en El-bil som var totalhavarert. 

Bilen hadde kjørt inn i en fjellvegg i 100 km/t.
• Batteriene er tilsynelatende uskadd utvendig. De 

var plassert bak i bilen, men det er umulig å si om 
de har indre skader i celler/ moduler. 

• Etter grundig kontroll ble det gjort interntransport. 
• Batteriene er nå demontert og det viste seg at alle 

moduler/celler var hele. De egner seg allikevel ikke 
for Second Life, da de kan ha indre svakheter på 
cellenivå.



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.



SP376: Unique permission

From DSB

• The Norwegian Directorate for Civil 
Protection (DSB)

• Transport of critically damaged li-ion 
batteries

• Special safety measures are taken 
before, during and after transport

• This type of transport can only be 
done by a team of two or more of our 
battery experts who has experience 
from testing and dismantling 
batteries as well as being an ADR 
driver
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Emballering før transport

• Før batteriet klargjøres for transport skal det 
emballeres i henhold til beskrivelsen i vår tillatelse. 

• På bildet ser vi batteri i godkjent emballasje, 
dekket med vermekulitt og påsatt temperatur- og 
røykovervåking.



Temperatur-overvåking før 
transport
• Temperatursensorer påmonteres det skadde 

batteriet minimum en uke før planlagt transport. 
Sensoren avleses som en del av batterianalysen. 
Dette skjer i forkant av avgjørelsen om hvilken type 
transport som skal gjøres.

• Det er også mulig å foreta en termokontroll av hele 
batteriet, som en del av analysen. Dette gjøres 
med spesielle termokameraer.



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.















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
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Fremtiden



F&U 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 en råvareleverandør av 
kvalitetskontrollerte batterimoduler som kan benyttes i 
Second Life anlegg. 



• 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
• Robotisering av demonteringsprosesser
• UiA
• MIL AS
• HYDRO
• Støttet av Forskningsrådet med over 6 mill

• Innsamling fra husholdninger Fredrikstad
• Risiko med batterier i restavfall
• Egen eske i husholdning
• Ren sortering
• Høyere innsamling
• Fredrikstad kommune, Frevar & BR.

2019
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F&U Utlading av batterier til 
shreddernivå
• 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.
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Overskrift kapittelside

Hydro vil gjenvinne elbil-batterier i et 
samarbeid med Batteriretur 
og metallkonsernet Glencor

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å 
etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i 
Norge. Gjenvinning er ikke noe nytt for Hydro, 
smelteverket i Holmestrand tar imot alle landets 
drikkebokser. Også batteriene i en elbil inneholder 
en god del aluminium, og de mer verdifulle 
grunnstoffene litium, kobolt og nikkel som gjør at 
Hydro tror det kan bli ekstra lønnsomt.
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«Nothing will change unless you change»

pm@batteriretur.no www.batteriretur.no

mailto:pm@batteriretur.no
http://www.batteriretur.no/

