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Agenda:

• Norsirk

• Utfordringer

• Hva er litium-ion batterier? 

• Hvordan er det konstruert?

• Hvordan oppstår brann? 

• Andre risikoer forbundet med slike batterier? 

• Forholdsreglene og enkle sikkerhetsanbefalinger

• Utviklingen innen batteriteknologi



Returselskapet Norsirk

• Ivaretar produsentansvarsordning for EE-produkter, batterier og emballasje

• Kunder betaler et miljøgebyr som går til finansiering av innsamling og gjenvinning

• Målet er å minimere utslipp i form av klimagasser og miljøgifter:

• Ombruk

• Økt innsamling

• Forbedret gjenvinning

• System for premiering av mindre forurensende produkter 

• Norsirk ønsker å skape oppmerksomhet rundt utfordringene 
relatert til et elektrifisert samfunn



Elektrisk fremtid



Globale og lokale utfordringer



Her starter utfordringen for oss

Hva skjer hvis batteriene antenner her?



Litium-baserte batterier kan antenne!

• Litium-baserte batterier har en tendens til å brenne ved skade.

• Det kan være vanskelig å identifisere skadde batteri før de antenner.

• Mange slike batterier har en eller annen defekt når de leveres inn som 
avfall og derfor er risikoen for brann større enn ved normalt bruk. 



Hva er et litiumbaserte-batteri / litium-ion batteri?

• Litiumbaserte batterier er en stor familie med batterier som kan deles inn 
i to hovedgrupper.

• Litiummetall batteri (Primærbatteri, ikke-oppladbart)

• Litium-ion batteri (Sekundærbatteri, oppladbart)

• Kjennetegnes av høy energitettheten, lav vekt og lang driftstid

• Finnes i nesten alle moderne bærbare elektriske produkter

• De aller fleste inneholder en organisk elektrolytt (brennbar) og 
kjemiskbundet oksygen. 

• Eksponentiell vekst i markedet for litium-ion batterier. 





Foto: Recser

Litium-ion batterier



Litium-ion batteri - begreper

Battericelle Batterimodul Batteripakke



Litium-ion batteri



Litium-ion celle - bestanddeler



Litium-ion celle - prinsipp

Kilde: U.S. Department of Energy

https://www.energy.gov/eere/articles/how-does-lithium-ion-battery-work


Hvorfor brenner det?

• Batterier kan oppleve en indre 
kortslutning:

• Elektrisk skade 

• F. eks. overladning som fører til utfelling av 
litiummetall inne i batterier

• Termisk skade

• F. eks. batteriet opplever høye temperaturer

• Forurensning inne i cellen

• F. eks. batterier av dårlig kvalitet

• Mekanisk skade

• F. eks. slag og støt 



Hvorfor brenner det? 

• Indre kortslutning i batteriet fører til 
varmeutvikling 

• Hvis det skapes mer varme enn batteriet 
nedkjølingsevne fører dette til en 
eksoterm kjemisk reaksjon (i dette 
tilfellet en brann).

• Brannen skaper mer varme som er med 
på å øke forbrenningshastigheten.

• Selvforsterkende effekt med 
eksplosjonsartet forløp

• Thermal runaway – Termisk rømling

Kilde: www.sciencedirect.com

Indre kortslutning



Hvorfor brenner det?

Eneste måte å slokke en slik batteribrann er ved å kjøle ned batteri.

Kommer fra indre kortslutning

Elektrolytt og andre komponenter i batterier virker som brensel

Oksygen er tilstede i katoden



Sikkerhetsanbefalinger for bransjen (1/2) 

• Ha respekt for litium-baserte batterier, spesielt når det lades eller er 
skadet. 

• Bruk personlig verneutstyr ved håndtering av defekte litium-baserte 
batterier

• Sikre god og effektiv egenberedskap. 

• Ha tett dialog og samordnede planer med lokale brannvesen.  

• Ha kontroll på hvor batteriene befinner seg.

• Ha 360 graders tilgang på batterier som er lagret / Branngater

• Vær bevisst på en batteribrann kan gjenantenne etter den er slukket.



Sikkerhetsanbefalinger for bransjen (2/2)

• Røyken er etter alle solemerker helseskadelig (CO2, CO, flussyre), er 
åndedrettsvern tilstrekkelig beskyttelse mot flussyre-gass?

• Høy sannsynlighet for mange «små» eksplosjoner ved brann i større 
batteripakker ved at brannen sprer seg og nye celler antenner. 

• Evakuere til sikker avstand

• Større mengder batterier bør oppbevares i eget lagerbygg og lagerbygget 
bør ha eget slukkeutstyr slik at man ikke trenger å gå inn i bygningene 
for å slukke brannen. 



Hvordan ser man forskjell på et blybatteri og en litium-ion 
batteri?

14 kg vektbesparelse ved å bytte fra blybatteri til litium-ion batteri

Kilde: www.bimmerpost.com



Restenergi

Kilde: R. Stringfellow et al. TIAX, 2010 og J. Garche, AABC Europe, 2016



Fremtidens litium-ion batteri

• Høyere energitetthet

• Tryggere

• Lenger levetid

• Billigere

Faststoffbatteri Litium-luft batteri

Litium-svovel batteri





Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om batterier, kontakt:

Morten Onsrud – Fagsjef Batterier

morten@norsirk.no

950 84 104



Ekstra lysbilder



Uheldig ombruk



Restenergi

• Er du bevist på ditt energi forbruk i hverdagen? 

• Det gjelder også for batterier

• En av tre alkaliske kasserte batterier har opptil 67% energi igjen!

• Selv et utladet batteri kan ha store mengder restenergi

• Energitettheter: 

TNT: 4,2 MJ/kg Bensin: 46,4 MJ/kg
Litium-ion batteri 
(elektrisk og termisk 
energi): 3,3 MJ/kg)

Stratos: 0,29 MJ/kg



Råd - lading

• Bruk original lader og følg veiledning i bruksanvisning

• Følg alltid med når et batteri lades

• Ikke lad på natten (Husk at dette gjelder også laptopen!)

• Lad ved romtermeratur

• Ikke oppbevar utstyr med batterier under puta, i senga eller på sofaen. 

• Ikke lad batteriet lenger enn nødvendig.

• Stopp ladning hvis:

• Du ser røyk eller det lukter rart.

• Batteriet blir deformert

• Batteriet blir for varmt til å ta på 



Råd - bruk

• Hvis mulig, undersøk batteriet før bruk etter tegn på skader. 

• Ikke pell eller demonter et batteri med mindre du er forberedt på en 
eksporsjonsartet brann

• Bruk original batterier

• Vurdere å bytte batteri hvis batteriet blir plutselig mye dårligere.

• Slå av apparatet hvis det blir for varmt til å ta på. 

• Slutt med e-sigaretter. Generelt dårlig kvalitet på batteri/elektronikk ved 
ansiktet er en uheldig kombinasjon. 

• Ikke installer forskjellige batterier i samme utstyr.



Råd - Oppbevaring

• Hold unna barn og dyr

• Oppbevar i romtermperatur

• Oppbevar delvis oppladet

• Fjern batteriet fra apparatet hvis apparatet ikke skal brukes på flere 
måneder



Råd – batterier som avfall

• Teip polene

• Ikke gjem batteriene i en kjøkkenskuff 

• Levere batteriene ofte

• Kommunale avfallsanlegg

• Forhandler 

• Ikke kast batteriene i restavfallet!



Hvilke indre prosesser kan føre til intern kortslutning?



Gassdannelse av hydrogenfluorid

• Hydrogenfluorid (HF eller flussyre) slippes ut ved brann 

• «svært høy toksisitet og gir alvorlige, dyptgående etseskader og risiko 
for livstruende systemisk forgiftning»

• Helsepersonell undervurderer ofte alvoret i situasjonen fordi 
problematikken er lite kjent

• Si i fra til helsepersonell hva du har blitt eksponert for

• Latenstid på inntil ett døgn. Rask og korrekt behandling er avgjørende 
for utfallet.


