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Oversikt

1. DSBs myndighetsrolle

2. Risikomomenter ved høyeffektbatterier

3. Hva skal til for å få kontroll på sikkerheten 

rundt annenhånds bruk og omsetning av 

brukte batterier?

3 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar



1   DSBs

MYNDIGHETSROLLE
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Prioriteringer og mål for DSB gitt av 

Regjering og Storting:

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 

DSB skal prioritere:

• Redusere sårbarhet i samfunnet

• Kunnskapsbasert forebygging

• Styrke samhandlingen i beredskap og krisehåndtering

• Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Rundt 750 ansatte på rundt 30 lokasjoner

Hovedkontor Tønsberg
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Lovgrunnlag 
1. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

– Omsetning av sikre produkter

2. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
– Sikker bruk i elektriske installasjoner og produkter

3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
– Sikker transport og oppbevaring – ADR

– Kapasitet til å håndtere brann og redning

4. (Lov om Sivilforsvaret)

Hensikt: 
Sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot fare



2 RISIKOMOMENTER VED 

HØYENERGIBATTERIER
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PRIMÆR OG SEKUNDÆRBATTERIER

Primærbatterier: 

• Engangsbatterier (typisk knappceller)

• Litiumceller: Fritt litiummetall

Sekundærbatterier: 

• Ladbare batterier 

• Litium-Ion celler: Bundet litiummetall

• Mange varianter

• Brukes i elbiler, PCer,  mobiltelefoner ...
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KJEMI - Litium-ion batteri

• LCO:  Litium Kobolt Oksyd:  - 200 Wh/kg Mobil PC

• LFP:  Litium Jern Fosfat - 120 Wh/kg - verktøy

• LMO:  Litium Mangan Oksyd - 150 Wh/kg verktøy

• LTO: Litium Titanat
– 80 Wh/kg – høy sikkerhet (Mitshubishi MiEV) 

• NMC:  Litium Nikkel Mangan Kobolt Oksyd
– 220 Wh/kg og "TR" ved 250°C (Nissan Leaf)

• NCA:  Litium Kobolt Aluminium Oksyd: 
– 300 Wh/kg og "TR" ved 150°C  (Tesla, E-Golf)

TR = Thermal Runaway
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BRANN I ELBILBATTERI

Årsak:

1. Indre kortslutning i batteriet som følge av 

– Fysisk påført skade 

– Produksjonsfeil

– Varme – isolasjon smelter

2. Overlading

3. Dyputladning

4. For mange fulle ladesykluser

5. Lading ved for lav temperatur
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Spesielle utfordringer og farer

• Svært høy spenning - opp til 700 VDC: 

– Stor fare for elektrisk sjokk ved feil og skade

• Batteri med ekstrem kapasitet  10 – 100 kWh: 

– Fare for kraftige elektriske lysbuer ved kortslutning

• Moderne batteriteknologi basert på Li-Ion: 

– Høy energitetthet  - små marginer ved feil

– Thermal runaway - Ustabilt ved indre skader, overlading og 
dyputladning – lar seg ikke reversere

– Lar seg ofte ikke slukke – elektrokjemisk reaksjon avgir varme og 
oksygen – vanskelig å komme til

– Kan avgi farlige Fluor gasser ved brann 
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Li-Ion batteri:   PLETERING

• Pletering – oppbygging av rent 
litiummetall på anoden:

– Lading ved lav temperatur < 0°C

– Intern skade

– Produksjonsfeil

• Konsekvens: 

– Kortslutning og varmeutvikling 
ved perforering av separator

– Thermal runaway

– Eksplosjon
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Brann ved lading på

DFDS  ferge i 2010
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Faksimile fra Ekstra Bladet 

Danmark

• DSB deltok i etterforskningen

• Brann i batteri

• Flere mulige årsaker men 

ladefeil er mest sannsynlig



Brann i litium primærbatteri under transport

14

Faksimile fra 

NRK Østfold



REVAC brannen i RE
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Gjenvinning av plast. Anlegget som brant i

2014 inneholdt:

• 1.250t EE avfall

• 62t metall

• 312 kg batterier

Ikke nok vann for slukking

For lite skum

Ble tilført varme fra "innsiden"

Vanskelig innsats

Faksimile fra Brannmannen



Litium batterier brenner
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• Litium-batterier

kortsluttet under test og

utviklet sterkt irriterende

røyk

• 26 ansatte sendt til

sykehus for sjekk

Faksimile fra Gjengangeren



Tesla 

brann 2016

Brokelandsheia
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Faksimile fra 

Fædrelandsvennen



Elbil påkjørt av toget – brant ikke …..

18
Faksimile Smaalenenes avis

Faksimile NRK Østfold
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Li-Ion batterier – brann i fly



Erfaringer – batteribranner

• DSB brannstatistikk (BRIS):   

– 2017:  22 elbil-branner 

– 2018:    8 elbil-branner

• Elbil-produsentene gjør svært mye for å konstruere bilene (og 

batterisystemet) så sikre som mulig

MEN

• Hva skjer når batteriene har blitt ladet mange ganger?

• Hva skjer ved gjenbruk av «slitne» batterier?
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Batteri og ladesystem - BMS

Battery Management System (BMS) er VIKTIGSTE barriere:

• Overvåker og lagrer informasjon om cellene ( temperatur, 

spenning, antall ladesykluser og ladeintensitet)

• Styrer ladeprosessen (strøm, spenning, temp, tid) 

• Hindrer lading ved for høy eller lav temperatur

• Styrer kjøling / oppvarming av celler og batteri

• BMS må matche batteriet!

• Krever riktig kompetanse og utstyr

21 Bilde: Eaton



3.  Hva skal til for å få kontroll på 

sikkerheten rundt annenhånds bruk 

og omsetning av 

brukte batterier?
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Ønske fra bransjen om retningslinjer og bedre 

kontroll på «batterier i omløp»

• Bilbransjen er bekymret for brukte 

elbilbatterier som kommer på avveie.

• Stort skadepotensiale ved feil bruk / 

installasjon

– Brann, elektrisk sjokk, eksplosjon, 

farlige gasser

– Tap av omdømme?

• Men er dette farligere enn annen bruk 

/ installasjon av elektrisk utstyr?



Ansvar og regelverk – kjøretøy utstyr installasjon

1. Elektrisk kjøretøy og sikkerhet: 

– Statens vegvesen – Vegtrafikkloven – Kjøretøyforskriften

• UNECE R100  og EN 61851 serien

2. Elektrisk utstyr, installasjon og sikkerhet

– DSB – El-tilsynsloven, produktkontroll-loven og forskrifter om:

• elektrisk utstyr med standarder

• elektriske lavspenningsanlegg  med standarder EN 61851 serien

• sikkert arbeid, godkjenninger og kvalifikasjoner 
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Ansvar og myndigheter

Faksimile fra 

Teknisk 

Ukeblad

Bilde: Jostein Ween Grav



DSBs organisering av FSI:

Avdeling for forebygging og sikkerhet

1. Seksjon for Produktsikkerhet (PRO)

– Tilsyn med elektriske produkter som settes i markedet -

markedskontroll

2. Seksjon for Elsikkerhet (ELS)

– Tilsyn med elektriske installasjoner og kompetansekrav til fagfolk

3. Seksjon for Kjemikaliesikkerhet (KSI)

– Tilsyn med sikker håndtering og transport av farlig stoff

4. Seksjon for Brann og Redning

– Tilsyn med kommuner og dimensjonering av brannvesen 



Forskrift om elektrisk utstyr FEU

• Elektriske produkter som omsettes for første gang 

skal oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav for å hindre:

– elektrisk sjokk («elektrisk støt»)

– høye temperaturer (brannskader og brann)

– andre farer (støy og feilfunksjon)

• Henviser til harmoniserte standarder for dokumentasjon 

av sikker utførelse 

• I tillegg gjelder Produktkontroll-loven for både nye 

og brukte produkter (=batterier)
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Forskrift om elektriske 

lavspenningsanlegg - FEL 

Fel §1 Formål: Oppnå forsvarlig el-sikkerhet ved å ivareta 

beskyttelse mot:

• Elektrisk sjokk

• Varmgang / brann / lysbue 

• Fare ved feilfunksjon 

Fel §10 henviser til normen NEK 400 som metode for hvordan 

sikkerhetskravene kan oppfylles

Installasjon av batteribanker er omfattet av krav i fel
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NEK 400: 2018 – batterier - lading

• 712 Solcelleinstallasjoner: Brann- og 

berøringssikkerhet – legge til rette for 

brannvesenet 

• 722 Elbillading: Ny teknologi, sikker lading

• 806 Batteri-installasjoner: Li-Ion batterier og 

sikkerhet
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Transport av litiumbatterier og elbiler

• Litiumbatterier er klassifisert som farlig gods ved transport

• Elbiler, hybridkjøretøy (UN 3171, UN 3166):

– Underlagt ADR/RID når de transporteres som gods med 
lempeligere vilkår

– Skadede kjøretøy: Regelverket skiller mellom innvirkning på 
batteriet eller ikke

• Litiumionbatterier (UN 3480):

– Spesiell bestemmelse og emballeringsbestemmelse for 
skadde/defekte batterier

– Alternativt ha myndighetsgodkjenning for å transportere batterier 
som er tilbøyelige til å reagere farlig



Krav til omsetning og installasjon av batterier

1. Omsetning av batteribanker er omfattet av FEU (nye) og 

Produktkontroll-loven (nye og brukte)

2. Installasjon av batteribanker er omfattet av FEL

3. Installasjon av batteribanker skal etter FEK 

(kvalifikasjonsforskriften): 

– Prosjekteres og utføres av en el-virksomhet som er godkjent av DSB –

altså registrert i DSBs el-virksomhetsregister og underlagt DSBs tilsyn

– Arbeidet skal utføres av elektrofagarbeidere (= elektrikere)

4. Det lokale eltilsyn (DLE) gjennomfører tilsyn både med 

installasjonene (150.000 årlig), el-virksomhetene og 

markedskontroll



Konklusjoner

1. Krav til hvordan og hvem som kan installere 

batterimoduler er godt regulert (fel og fek)

2. Det er krav til at produkter som markedsføres er sikre 

og har bruksanvisning for sikker bruk (feu og femc)

3. Det er ikke krav til kjøper av elektrisk produkt – bare 

krav til sikker bruk (fel)

4. Li-Ion batterier er definert som et farlig produkt ved 

transport (ADR) – det er spesielle krav til emballering

5. DSB vil se på koordinering av regelverkene for å 

vurdere tiltak – blant annet tilsyn med markedsføring
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Bilde: Jostein Ween Grav



www.dsb.no
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Direktoratet for

samfunnssikkerhet

og beredskap

www.dsb.no


