Renault Z.E. sikkerhet ved skadet bil
RBI NORGE

Kunnskap hos redningspersonell
• Tett samarbeid med aktører fra BIL, DSB, Norges Brannskole, Norges
brannbefals lag om utvikling av kurs for å jobbe riktig med el, hybrid og

gass ved trafikk uhell
• Det må komme klarere linjer fra forsikringsselskap til veihjelp.

• Kompetansen må opp for å sikre at redningspersonell vet:
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•

Hva skal og bør man gjøre?

•

Hva gjør man ikke?

•

Hvor fraktes og plasseres bilen?

•

Hvorfor?
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Trafikk ulykke med el biler
Spørsmål som enkelt kan stilles er: hva gjør de med denne bilen?
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Trafikk ulykke med el biler
Men, hva gjør man så med denne?
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Eksempler på erfaringer med el biler
•

Skadet bil som dere så på bilde nr 2

•

Delvis utbrent Kangoo pga noe i lastrommet hadde tatt fyr

•

Utbrent Zoe grunnet firmaets 12V batteri booster i bagasjerom hadde kortsluttet

•

Historier fra opprettere om andre el biler med avrevne HV kabler

•

El biler med store skader kjøpt og rettet av oppretterverksteder uten el opplæring

Felles for eksemplene:
- tauet til forhandler/skadeverksted og plassert «der hvor det var plass»
- ingen etterkontroll/overvåkning av bilen etter den ble parkert
- sikkerhetsplugg fortsatt på plass og ingen kontroller av HV batteri blir gjort

- ingen sikring rundt bil og fri tilgang for samtlige som vil se … og røre
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Bil påkjørt av toget i Råde 2015
Totalvraket, (fører kom seg ut før ulykken), bilen tok fyr i det veihjelp flyttet på den:
Utklipp fra Moss Avis:
- Det er usikkert hvorfor den tok fyr.

Det er en el-bil, sier Terje Nordang,
operasjonsleder i Østfold politidistrikt
Videre skriver de:

- Det er en alminnelig bilbrann, som
brannvesenet har kontroll på, men det
tok lang tid å få slukket den, sier han, uten å helt vite hvorfor.
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Hvorfor er et skadet/brent batteri farlig?
•

Inne i batteriet er det tynne ledninger for celle overvåkning

•

Isolasjon på ledninger smelter ved varme, eller kan kortsluttes ved mekanisk
påvirkning

•

Et brent batteri er ikke nødvendigvis tomt for strøm

•

Litium ion batterier kan slukkes med store mengder vann (man kjøler det

ned for å unngå at neste celle antennes)
•

En batteribrann kan blusse opp igjen så batteriet/bilen må overvåkes/etter
kontrolleres med varme søkende kamera (IR)
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Hva sier Renault at skal gjøres
•

Egen prosedyre som skal følges nær sagt uansett type av skade

•

Beskriver hvordan bil skal plasseres og sikres

•

Beskriver hvordan bil/batteri skal overvåkes dersom stor skade

•

Beskriver i klartekst hvilke batteri kontroller som skal utføres

•

Prosedyren sikrer riktigere takst på første forsøk (så langt det er mulig)

•

Prosedyrer ved feil/skade på batteri

•

Batteri pakking og transport vil variere i forhold til skadeomfang
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Normal transport av batteri
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Transport av skadet batteri/eller batteri modul
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Renault karosseri opplæring 2017
•

Fra og med 1/6 - 2018 innfører vi krav om Renault opplærte opprettere

•

Responsen har vært stor og innen 1/12 har vi dekket 85 – 90% av nettverket

•

Kursene består i el-bil sikkerhet, bruk av Renault litteratur og ikke minst sikre
bilskade reparasjoner

•

Alle oppretter verkstedene med opplæring vil vite hva de skal gjøre når de får inn en

skadet el-bil.
•

Hva med alle de andre verkstedene uten opplæring?

•

Det hjelper lite dersom vi som importør sette krav til våre forhandlere, men
forsikringsselskap likevel selger vrak til hvem som helst for oppbygging
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Skadeverksteder uten opplæring
•

Hva med oppretter verksteder uten opplæring?

•

Det hjelper lite dersom vi som importør sette krav til våre forhandlere, men

forsikringsselskap likevel selger vrak til hvem som helst for oppbygging
•
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Hvem har ansvaret dersom noe går galt pga manglende kunnskap
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