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Förord
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Sammanfattning
Litiumjonbatterier har blivit en växande energibärare som idag finns i en stor mängd produkter,
exempelvis elbilar, datorer och verktyg. Några fördelar är att batteriet innehåller en hög
energimängd, har en hög hållbarhet samt är laddningsbart. Risker har dock uppdagats kopplade
till säkerheten, då bränder och explosioner uppmärksammats i samband med batterierna. Detta
har medför att SSAB vill undersöka möjliga förbättringar gällande sin förvaring, laddning och
sortering inför återvinning för att få en säkrare verksamhet.
Arbetet har utgått från en inventering på SSAB i syfte att undersöka förvaring, laddning och
sortering inför återvinning. Vid inventering undersöktes främst litiumjonbatterier tillhörande
handverktyg, detta då dessa batterier ansågs finnas i stor mängd i verkstäderna. En
intervjustudie har genomförts med återvinningsbolag för att undersöka deras sortering inför
återvinning. Aktuell information har samlats in genom en litteraturstudie.
Under inventeringen framkom det att litiumjonbatterierna förvarades samt laddades i förråd
eller skåp, detta i lokaler som saknade brandlarm. Eftersom brandrisker finns förknippade med
batterierna kan en säkerhetsåtgärd vara att förvara batterierna i brandsäkra skåp alternativt
brandtekniskt avskilda rum. För att upptäcka en eventuell brand i ett tidigt skede kan
brandlarmsdetektorer kopplade till SSAB:s räddningstjänst installeras.
Det framkom även under inventeringen att förbrukade litiumjonbatterier sorteras tillsammans
med övriga batterier på SSAB:s återvinningsstation, Memaco. För en säkrare sortering kan
ytterligare en sorteringslåda användas. Där stora samt skadade litiumjonbatterier bör sorteras
och varvas med lermineralet vermikulit. För att minimera risken för brand kan lådan placeras
en bit bort från övrigt avfall. För laddning, förvaring och sortering finns flertalet olika metoder
som kan förbättra säkerheten och begränsa samt minska konsekvenserna av en eventuell brand
eller explosion orsakat av ett litiumjonbatteri.
Nyckelord: Litiumjonbatteri, termisk rusning, SSAB, förvaring, laddning, sortering,
återvinning
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Abstract
Lithium-ion battery has become a growing energy carrier and a main part of the new products
on the market, for instance electric cars, computers and power tools. The batteries are
rechargeable, contain a high amount of energy and a high sustainability. It has been clear that
there is a safety problem with the batteries, since fires and explosions have occurred where
Lithium-ion batteries have been included in the event. Therefore, it is in SSABs interest to
examine the storage, charging and sorting of the consumed lithium ion batteries before
recycling. With the intension to improve the safety.
In purpose to investigate the storage, charging and sorting of consumed batteries an inventory
count at SSAB has been performed. The main focus on the inventory count was to study the
Lithium-ion battery in power tools, because of the amount of tool batteries in the workshops.
Interviews with recycling companies were performed to gather information about how to sort
out consumed Lithium-ion batteries before recycling. Furthermore, a literature study has been
made to gather information about the batteries.
The results showed that the Lithium-ion batteries were stored and charged in small store-houses
and in cabinets. In addition, the facilities had a lack of fire alarms. In order to improve the fire
safety, the batteries can be stored in flammable safety cabinets or a fire compartment. To be
aware of a potential fire in an early state, a fire detector can be installed and connected to the
fire department at SSAB.
The inventory count indicated that the consumed Lithium-ion batteries were mixed with other
types of batteries at SSAB´s recycling station, Memaco. To achieve safer recycling, an extra
battery box can be added which can store big and damaged Lithium-ion batteries. For better
protection, vermiculit can be added in layers. To minimise the risk of fire spread, the storage
box can be placed with a distance from the other waste. Multiple methods can be applied for
charging, storage and sorting of consumed Lithium-ion batteries to improve safety and reduce
the consequence of a fire or an explosion in a Lithium-Ion battery.
Keywords: Lithium-ion batteries, thermal runaway, SSAB, storage, charging, sorting,
recycling

iv
  

  

  
  

  

Innehållsförteckning
Förord .................................................................................................................................. ii
Sammanfattning................................................................................................................... iii
Abstract ................................................................................................................................iv
1

2

Inledning ........................................................................................................................ 1
1.1

Bakgrund ............................................................................................................... 1

1.2

Syfte ...................................................................................................................... 2

1.3

Frågeställningar...................................................................................................... 2

1.4

Avgränsningar ........................................................................................................ 2

1.5

Arbetsfördelningen................................................................................................. 3

Metod ............................................................................................................................. 4
2.1

Litteraturstudie ....................................................................................................... 4

2.2

Inventering ............................................................................................................. 4

2.2.1

Förberedelse ....................................................................................................... 4

2.2.2

Genomförande.................................................................................................... 5

2.3

3

Intervjustudie ......................................................................................................... 5

2.3.1

Respondenter...................................................................................................... 6

2.3.2

Genomförande av intervju .................................................................................. 7

2.3.3

Sammanställning av intervju .............................................................................. 8

2.4

Källkritik................................................................................................................ 8

2.5

Arbetsprocessen ..................................................................................................... 9

Teori............................................................................................................................. 10
3.1

Skillnader mellan olika batterier ........................................................................... 10

3.2

Sannolikhetsfaktorer för brand ............................................................................. 10

3.3

Litiumjonbatteriets uppbyggnad ........................................................................... 10

3.3.1

Solid electrolyte interface ................................................................................. 12

3.3.2

State of charge.................................................................................................. 12

3.3.3

Battery management system ............................................................................. 12

3.4

Risker med litiumjonbatteriet ............................................................................... 13

3.4.1

Termisk rusning ............................................................................................... 13

3.4.2

Kortslutning ..................................................................................................... 13

3.4.3

Överladdning och överurladdning..................................................................... 14

3.4.4

Temperatur ....................................................................................................... 14

3.4.5

Yttre våld ......................................................................................................... 15
v

  

  

  
  

  

3.4.6

Fel vid tillverkning ........................................................................................... 15

3.4.7

Ålder ................................................................................................................ 15

3.5
3.5.1

Förvaring av litiumjonbatterier ......................................................................... 16

3.5.2

Laddning av litiumjonbatterier ......................................................................... 16

3.5.3

Sortering inför återvinning ............................................................................... 17

3.5.4

Rekommendationer för hantering ..................................................................... 18

3.6

Regelverk och branschrekommendationer ............................................................ 20

3.6.1

ADR-S ............................................................................................................. 20

3.6.2

El-kretsen ......................................................................................................... 20

3.6.3

Producentansvar ............................................................................................... 20

3.7
3.7.1

4

Hantering av litiumjonbatterier............................................................................. 15

Släckning av litiumjonbatterier............................................................................. 21
Vermikulit ........................................................................................................ 21

3.8

Hälsofaror ............................................................................................................ 22

3.9

SSAB EMEA AB ................................................................................................. 22

Resultat ........................................................................................................................ 23
4.1

Sammanställning av inventeringen ....................................................................... 23

4.1.1

Fältunderhåll .................................................................................................... 23

4.1.2

Skiftunderhåll................................................................................................... 26

4.1.3

Mekaniska verkstaden ...................................................................................... 28

4.1.4

Bygg- och fastighetsunderhåll .......................................................................... 29

4.1.5

Sammanställning från inventeringen i verkstäderna .......................................... 31

4.1.6

Memaco ........................................................................................................... 32

4.1.7

Generell information från inventeringen ........................................................... 36

4.1.8

Personalens egna förslag på förbättringsåtgärder .............................................. 36

4.2

Sammanställning av intervjustudie ....................................................................... 37

5

Diskussion .................................................................................................................... 39

6

Slutsats ......................................................................................................................... 45

7

Fortsatta studier ............................................................................................................ 47

Referenser ........................................................................................................................... 48
Bilaga .....................................................................................................................................i

vi
  

  

  
  

  

1   Inledning
Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) - The Royal Swedish Academy of Sciences (2019, a)
tilldelade år 2019 Nobelpriset i kemi till Akira Yoshino, M. Stanley Whittingham och John B.
Goodenough för deras utveckling av litiumjonbatteriet. Arbetet resulterade i ett batteri med
bättre egenskaper gällande hållbarhet, energimängd och livslängd, detta jämfört med tidigare
batterier. Men enligt Larsson (2017) är dock ytterligare utveckling nödvändig då risker
fortfarande finns förknippade med säkerheten hos litiumjonbatteriet.

1.1   Bakgrund
Litiumets styrka anses även vara dess svaghet, detta beror på dess höga reaktivitet (KVA, 2019,
b). Batteriet kan i samband med exempelvis yttre våld, hög temperatur eller överladdning leda
till en termisk rusning, vilket innebär att en häftig temperaturökning sker i batteriet (Doughty
& Roth, 2012). Detta kan resultera i att farliga gaser utsöndras och att batteriet börjar brinna
eller exploderar. Risken för en termisk rusning är liten, men konsekvenserna kan bli omfattande
(Faranda, Fumagalli & Bielli, 2019).
Litiumjonbatterier används idag i hela världen och är en viktig energibärare för elektronisk
utrustning. Det finns litiumjonbatterier i en stor mängd produkter på marknaden, exempelvis i
elbilar, mobiltelefoner, datorer och handverktyg (KVA, 2019, a).
Det har rapporterats om bränder där både stora och små litiumjonbatterier misstänkts vara
orsaken, exempelvis batterier tillhörande elbilar eller mobiltelefoner (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap [MSB], 2017; FAA Office of Security and Hazardous Materials
Safety, 2019). Bränderna har startat på grund av olika orsaker exempelvis efter att batteriet har
utsatts för yttre våld eller i samband med laddning. Det finns rapporter om företag som varit
tvungna att återkalla en större mängd produkter med inbyggda litiumjonbatterier. Detta på
grund av olyckor som orsakats av tillverkningsfel (FAA Office of Security and Hazardous
Materials Safety, 2019). Ett exempel är Samsung som 2016 var tvungna att återkalla
mobiltelefoner av modellen Galaxy Note7. Detta då ett tillverkningsfel orsakat bränder i
batterierna (Loveridge et al., 2018). På grund av olycksriskerna förknippade med
litiumjonbatterier finns ett intresse hos SSAB att undersöka lämpliga metoder för att förvara
och ladda litiumjonbatterier samt sortera dem inför återvinning.
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1.2   Syfte
Litiumjonbatterier är förknippade med risker som kan leda till både brand och explosion, vilket
kan orsakas av flera olika faktorer under batteriets livslängd. Syftet med detta arbete är därför
att sammanställa hur förvaring, laddning samt sortering av litiumjonbatterier bör ske för att
uppnå en säkrare arbetsplats på SSAB. Resultatet förväntas kunna vara till hjälp för att skapa
framtida utbildningsmaterial och riktlinjer.

1.3   Frågeställningar
För att uppfylla syftet har följande frågeställningar undersökts.
•   Hur sker förvaringen och laddningen av litiumjonbatterier samt sorteringen av
förbrukade litiumjonbatterier på SSAB?
•   Hur bör förvaringen och laddningen av litiumjonbatterier samt sorteringen av
förbrukade litiumjonbatterier ske utifrån aktuell forskning?
•   Hur kan SSAB förbättra sin förvaring och laddning av litiumjonbatterier samt
sorteringen av förbrukade litiumjonbatterier?

1.4   Avgränsningar
I arbetet har endast litiumjonbatterier undersökts. Privata ägodelar som fanns på området har
uteslutits ur arbetet, exempelvis privata mobiltelefoner.
En inventering har genomförts på SSAB, där fyra olika verkstäder har undersökts och
diskussioner med respektive ansvarig har ägt rum. Fokus under inventering var främst att
undersöka hanteringen av litiumjonbatterier tillhörande handverktyg. Detta eftersom den
största mängden batterier som ansågs finnas i verkstäderna tillhörde handverktyg. Batterier till
exempelvis datorer undersöktes därmed inte. På SSAB finns ett stort antal verkstäder och att
inventera samtliga hade blivit svårt utifrån tidsramen som arbetet innefattade. Resultatet från
inventeringen användes sedan som en övergripande bild för hela verksamheten.
Avfallshanteringen av förbrukade litiumjonbatterier har främst berört sorteringen på SSAB:s
område. All transport av de förbrukade batterierna har uteslutits. Detta då ett annat företag
ansvarar för transporten av batterierna från SSAB samt att transport inom området bedöms ske
i en liten utsträckning.
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Arbetet innefattar inte någon kostnads-nyttoanalys av säkerhetsåtgärder eller eventuella
olycksfall orsakat av litiumjonbatterierna. Risker som utgörs av andra faktorer än
litiumjonbatterier på SSAB har uteslutits.

1.5   Arbetsfördelningen
Alla moment har under arbetes gång varit jämt fördelad mellan författarna. Vid utförandet av
intervjustudien delades uppgifterna upp, där den ena parten förde intervjun medan den andra
ansvarade för transkriberingen. Ansvarsområdet varierade mellan de olika intervjuerna. En
fördelning av ansvaret gjordes också vid inventeringen då den ena parten ansvarade för att
fotografera och den andra för att anteckna betydelsefulla iakttagelser och diskussioner. Övriga
delar som inte nämnts ovan har distribuerats enligt tabell 1 där en av de två författarna har
ansvarat för den slutgiltiga versionen men båda har bidragit lika mycket.
Tabell  1:  Ansvarsfördelningen  för  de  olika  delarna.    

Avsnitt

Författare

Förord

Lovisa Fransson

Sammanfattning

Lovisa Fransson

Abstract

Frida Nyman

Inledning

Frida Nyman

Metod

Lovisa Fransson

Teorin

Lovisa Fransson och Frida Nyman

Resultat

Lovisa Fransson och Frida Nyman

Diskussion

Lovisa Fransson och Frida Nyman

Slutsats

Lovisa Fransson och Frida Nyman

Bilaga

Lovisa Fransson och Frida Nyman
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2   Metod
De metoderna som resultatet grundar sig på är en litteraturstudie, inventering och
intervjustudie. I litteraturstudien har aktuell forskning studerats. För att få en överblick över
SSAB:s förvaring, laddning samt sortering inför återvinning har en inventering genomförts. En
intervjustudie har även utförts för att undersöka hur företag inom återvinningsbranschen
sorterar litiumjonbatterier inför återvinning.

2.1   Litteraturstudie
En litteraturstudie innebär att den informationen som används kommer från redan befintlig
forskning. För metoden är det viktigt att vara medveten om att information kan vara både riktad
och felaktig. Källorna bör vara granskade eller publicerade för att vara lämpade för rapporten.
(Björklund & Paulsson, 2012)
Information i rapporten har hämtats från vetenskapliga artiklar, rapporter samt andra källor
som är baserade på information från exempelvis myndigheter eller organisationer.

2.2   Inventering
Vid en inventering genomförs en observationsundersökning där antalet varor och produkter
summeras (Nationalencyklopedin [NE], u.å, a). För att uppskatta mängden litiumjonbatterier
på SSAB:s område genomfördes en inventering hösten 2019. Inventeringen innefattade fyra
verkstäder på industriområdet. Enligt information från SSAB ansågs dessa fyra återge en
representativ bild över resterande verkstäder.

2.2.1   Förberedelse
Före inventeringen fördes diskussioner med handledare Michael Försth och SSAB:s
brandingenjör Desirée Edlund, där råd inför inventeringen gavs. Samtalen var viktiga för att
minimera risken att gå miste om viktiga detaljer under inventeringen.
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2.2.2   Genomförande
En genomgång av säkerhetsrutinerna för SSAB:s anläggning ägde rum med Desirée Edlund
innan inventeringen påbörjades. Diskussion fördes även om vilka verkstäder som skulle
besökas samt var litiumjonbatterierna kunde förväntas finnas. Fokus under inventeringen låg
på batterier tillhörande handverktyg. Detta då den största mängden batterier i verkstäderna
ansågs finnas i handverktygen. Ingen inventering utfördes på andra litiumjonbatterier som
exempelvis datorer.
Ansvariga för respektive verkstad visade var förvaringen av de fungerande och förbrukade
batterierna samt dess laddningsplatser fanns. Batterierna räknades, förvaringen kontrollerades
och eventuella synliga skador på batterierna samt laddarna undersöktes. Vid inventeringen togs
bilder och anteckningar. Rutiner kring batterierna och verktygen diskuterades med
medarbetarna som var på plats. Under inventeringen besöktes även SSAB:s återvinningsstation
Memaco, detta för att få en överblick gällande förvaringen av förbrukade batterier.
Vid samtliga besök fördes diskussion med ansvariga för verkstäderna om hur deras laddning
och förvaring fungerar, rutiner, tidigare tillbud och förslag på förbättringar.

2.3   Intervjustudie
Vid en intervjustudie samlas information som är riktad mot den aktuella undersökningen,
primärdata. Det finns tre olika tillvägagångssätt för att genomföra en intervjustudie,
strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. Den strukturerade formen innebär att
ordningen och frågorna är förbestämda. Vid en semi-strukturerad intervju varierar frågorna
utifrån samtalsämnet och ämnesområdet är förbestämt. Vid en ostrukturerad intervju sker en
konversation utan förbestämda frågor (Björklund & Paulsson, 2012). Tillvägagångssättet vid
intervjuerna var i strukturerad och semi-strukturerad form.
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2.3.1   Respondenter
En intervjustudie genomfördes i syfte att undersöka hur andra företag sorterar sina
litiumjonbatterier inför återvinning. Företag som i sin dagliga verksamhet sorterar batterier
inför återvinning valdes ut som lämpliga respondenter.
Före intervjuerna kontaktades företag via mejl, där det gavs en beskrivning av arbetet,
intervjufrågorna samt önskemål om datum för en eventuell telefonintervju, se bilaga. Företagen
valdes ut slumpmässigt utifrån region och storlek. Målet var att företagen tillsammans skulle
representera stora delar av Sverige.
Totalt skickades mejl ut till nio olika företag. På grund av låg svarsfrekvens och vidare
hänvisningar till andra företag medverkade slutligen fyra företag i intervjustudien, se tabell 2.
Tabell 2: Respektive respondent samt tillvägagångsätt från de genomförda intervjuerna.

Respondent

Intervjumetod

Lumire

Mejlintervju

Recipo

Telefonintervju

Sysav

Telefonintervju

VafabMiljö

Telefonintervju

Före utförandet av intervjuerna studerades information från företagens hemsidor. Detta för att
vid intervjutillfället ha kännedom om företagets verksamhet och roll i återvinningsprocessen
av litiumjonbatterier. Information om de olika respondenterna som deltog i intervjustudien
presenteras nedan.
Lumire
Lumire är ett kommunalt bolag som ägs av Luleå kommun. De tar emot avfall från både företag
och privatpersoner. De hjälper även företag att anpassa sin sortering av avfall. (Lumire - Luleå
Miljöresurs AB, 2018)
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Recipo
Recipo är ett företag som riktar sig mot andra bolag, det vill säga inga privatpersoner. De
hämtar elektronikskrot och förbrukade batterier och ansvarar sedan för att de återvinns eller
återanvänds. Recipo hjälper även företagen att uppfylla kraven på producentansvar. (Recipo,
u.å)
Sysav
Sysav (2019) ansvarar för 14 kommuners avfall i de södra delarna av Skåne. De tar emot och
sorterar avfall från privatpersoner och företag, där allt från matavfall till farligt gods och
batterier tas omhand. Sysav vägleder företag i hur de ska sortera sitt avfall utifrån aktuell
lagstiftning.
VafabMiljö
VafabMiljö (u.å, a) är ett kommunalförbund som hanterar avfall för privatpersoner och företag
i Västmanlands län samt Enköping och Heby kommun. De ansvarar för ett flertal
återvinningsstationer, där personer kan lämna sitt avfall. VafabMiljö (u.å, b) hjälper även
företag med deras avfallshantering i form av återvinning och transport av avfall och farliga
ämnen.

2.3.2   Genomförande av intervju
Vid intervjuerna ansvarade den ena person för att föra intervjun och den andra för att
transkribera. Inledningsvis vid intervjuerna fick respondenterna frågan om samtyckte för
inspelning, vilket accepterades av samtliga. En mejlintervju hölls med en av respondenterna,
vilket innebar att det var en strukturerad intervjuform, där de utskickade frågorna besvarades i
turordning.
Med de resterande respondenterna utfördes telefonintervjuer. Den första intervjun var i
strukturerad form och de resterande två var i semi-strukturerad form. Anledningen till bytet av
metod var att strukturerad form från början ansåg vara den mest lämpade intervjuformen. Men
under den första telefonintervjun uppmärksammades det att flertalet frågor besvarades av
respondenten samtidigt, detta medförde en onödig upprepning. Detta resulterade i att de
resterande intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form.
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Vid de semi-strukturerade intervjuerna fördes en diskussion med respondenten, där frågorna i
intervjuerna besvarades utan specifik ordning.
Avslutningsvis fick samtliga deltagande en förfrågan om de ville ta del av den slutgiltiga
rapporten, vilket samtliga ville.

2.3.3   Sammanställning av intervju
En tematisk analys används vid sammanställning av intervjumaterial. Materialet granskas och
kategoriseras sedan i kodord och teman. Detta utifrån gemensamma faktorer. (Mortensen,
2019)
Efter avslutad intervju transkriberades samtalen utifrån det inspelade materialet, som samlades
i ett gemensamt dokument. Materialet granskades sedan och intressanta delar markerades
(kodning), så som gemensamma faktorer och olikheter. Utifrån kodorden skapades sedan
teman som presenteras i resultatet under varje intervjufråga, vilket är den slutgiltiga
sammanställningen av intervjumaterialet.

2.4   Källkritik
Litteraturen som använts anses vara trovärdiga för rapportens ändamål. Vetenskapliga artiklar,
publicerade rapporter och webbsidor från myndigheter har använts. Informationen om samtliga
företag som presenterats kommer från deras hemsidor.
Trots det låga antalet deltagande i intervjustudien så anses resultatet vara trovärdigt för
rapportens

syfte.

Detta

då

respondenterna

representerade

olika

företag

inom

återvinningsbranschen samt bedömdes ha en god kunskap kring hantering av de förbrukade
litiumjonbatterierna. Respondenternas svar på intervjufrågorna var överensstämmande med
varandra samt följde rekommendationerna från branschorganisationen El-kretsen, för
beskrivning av El-kretsen se kapitel 3.6.2.
De verkstäder som besöktes under inventeringen var enligt SSAB representativa vilket innebär
att de övriga verkstäderna kan förväntas ha en liknande uppbyggnad.
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2.5   Arbetsprocessen
Under arbetets gång har kontinuerliga avstämningsmöten med handledare ägt rum, via
telefonsamtal och fysiska möten där frågeställningar lyfts. Handledaren har kontinuerligt
granskat arbetet och revideraring har gjorts utifrån granskningarna.
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3   Teori
I teorin presenteras information om litiumjonbatteriets uppbyggnad baserat på aktuell
forskning, rekommendationer kring säkrare laddning samt förvaring och sortering inför
återvinning. Faktorer som anses viktiga ur andra perspektiv lyfts också så som SSAB:s
verksamhet, regelverk och hälsorisker med batterierna.

3.1   Skillnader mellan olika batterier
Det är skillnad på exempelvis ett alkaliskt batteri, ett litiumbatteri och ett litiumjonbatteri. Ett
litiumjonbatteri bygger på flöden av elektroner mellan anod och katod till skillnad från många
andra batterier som bygger på kemiska reaktioner (KVA, 2019, a). Litiumjonbatterier är
laddningsbara, medan litiumbatterier inte är det (El-kretsen, u.å, a). Den höga energin som
finns lagrad i ett litiumjonbatteri samt den brandfarliga elektrolyten medför att
litiumjonbatterier innebär en större fara än exempelvis ett alkaliskt batteri (Batteriföreningen,
u.å).

3.2   Sannolikhetsfaktorer för brand
Litiumjonbatterier lagrar stora mängder energi, vilket kan innebära en brandfara. Utredningar
som genomförts av några stora batteriföretag visar att sannolikheten för brand anses vara
omkring en per 5-10 miljoner tillverkade batterier. Detta gäller de batterier som godkänts i
fabrikernas säkerhetstester. Andra undersökningar som Wang et al., (2012) och Doughty &
Roth (2012) presenterar indikerar på att sannolikheten för en brand är en på 1-10 miljoner
tillverkade batterier. Det framgår inte i litteraturen om sannolikheterna gäller bränder per
batteri per år eller bränder per batteri per batterilivstid.

3.3   Litiumjonbatteriets uppbyggnad
Ett litiumjonbatteri är uppbyggt av en katod, anod, elektrolyt och en separator. Katoden består
av metalloxider, några vanligt förekommande är litiumkoboltoxid och litiummanganoxid.
Anoden består vanligtvis av grafit (Wang et al., 2012). Katoden i ett litiumjonbatteri är
vanligtvis positivt laddad medan anoden negativt laddad (Yoshio, Brodd & Kozawa, 2009).
Katoden är fäst på en aluminiumfolie och anoden på en kopparfolie (Ma et al., 2018).
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När batteriet laddas sker en reaktion på grund av det slutna systemet, vilket illustreras i figur
1. Elektronerna transporteras i ett externt system till anoden, samtidigt som litiumjonerna
transporteras genom elektrolyten och separatorn till anoden. Vid urladdning sker processen i
motsatt riktning (Bartholome, Hankins & Keller, u.å).

Figur 1: Illustration av laddnings- och urladdningsprocessen i ett litiumjonbatteri. Vid laddning transporteras elektronerna
i ett externt system och litiumjonerna genom separatorn från katoden till anoden. Vid urladdning sker processen i motsatt
riktning. Bildkälla: Nishi, 2001

Elektrolyten i batteriet skiljer anoden från katoden och den fungerar som en elektrisk ledare för
litiumjonerna (NE, u.å, b). Separatorn omges av elektrolyten och motverkar att anoden och
katoden kommer i kontakt med varandra. Den tillåter genomströmning av litiumjoner, men
förhindrar transport av elektroner genom sitt medium. Elektrolyten består vanligtvis av ett
organiskt

karbonat

och

en

litiumjonsaltlösning

innehållande

fluor,

exempelvis

litiumhexafluorfosfat och separatorn av ett mikroplastskikt (Bisschop, Willstrand, Amon &
Rosengren, 2019; Wang et al., 2012).
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3.3.1   Solid electrolyte interface
Solid electrolyte interface (SEI) beskrivs av Bieker, Winter & Bieker (2015) som ett skyddande
lager på anodsidan, som har till uppgift att motverka nedbrytning av elektrolyten. Lagret bildas
då positivt laddade joner reagerar med elektrolyten. Enligt Mauri, Castelli-Dezza, Carmeli,
Scarforgliero & Marchegiani (2019) är lagret som starkast under de första laddningarna och
avtar med tiden. Bisschop et al., (2019) förtydligar att en nedbrytning av SEI-lagret sker om
batteriet utsätts för en yttre eller inre påverkan. Detta i kombination med höga temperaturer
som kan leda till en termisk rusning, se kapitel 3.4.1.

3.3.2   State of charge
State of Charge (SOC) motsvarar batteriets laddningsnivå. Ett fulladdat batteri innebär 100%
SOC och ett urladdat batteri 0% SOC. Laddningsgränsen bestäms vid tillverkning och batteriet
blir instabilt om gränserna över- eller understigs. (Bisschop et al., 2019)

3.3.3   Battery management system
Battery management system (BMS) är ett inbyggt säkerhetssystem för litiumjonbatterier som
arbetar för att motverka en termisk rusning (Faranda et al., 2019). Detta genom att detektera
förändringar i temperatur, SOC och säkerhetsställa att batteriet befinner sig inom tillåtna
gränser. Om batteriet utsätts för en hög eller låg temperatur kommer systemet arbeta för att
sänka respektive höja temperaturen i batteriet. Vid detektering av överladdning eller
överurladdning, stänger BMS:en ner cellen. Det finns situationer när BMS:en inte är tillräcklig,
exempelvis vid intern kortslutning, mekaniska deformationer eller hög värmepåverkan
(Andersson, Wikman, Arvidsson, Larsson & Willstrand, 2017).
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3.4   Risker med litiumjonbatteriet

  

När ett litiumjonbatteri utsätts för en inre eller yttre faktorer kan resultatet bli en ökad inre
temperatur eller intern kortslutning. Om den tillförda värmen blir högre än den värme som
batteriet klarar av så kan en termisk rusning inträffa. Inre och yttre faktorer som kan påverka
är exempelvis överladdning och överurladdning, höga och låga temperaturer, yttre våld,
tillverkningsfel och ålder. (Bisschop et al., 2019)

3.4.1   Termisk rusning
Vid en termisk rusning sker en reaktion som orsakas av en yttre och inre påverkan på batteriet.
Detta leder till en temperaturökning och orsakar en nedbrytning av SEI-lagret. Om
temperaturen inte avtar kommer nedbrytningen resultera i en skenande temperaturökning. Den
höga temperaturen resulterar i att separatorn smälter och katodmaterialet bryts ned.
Nedbrytningen av katoden medför en utsöndring av syre. På grund av nedbrytningen av cellens
olika komponenter samt den höga temperaturen kan en förbränning ske, och orsaka en termisk
rusning. Vid en termisk rusning antänder elektrolyten på grund av den höga temperaturen vilket
medför att gas innehållande vätefluorid kan bildas och frigöras samt att en brand eller explosion
kan uppstå (Bisschop et al., 2019). Elektrolyten är mycket brandfarlig på grund av
litiumjonsalterna, exempelvis litiumhexafluorfosfatet, vilket är ett ämne som reagerar häftigt
med andra ämnen (MSB, u.å).
En termisk rusning är svår att upptäcka, eftersom det kan dröja timmar, dagar eller veckor tills
batteriets temperatur blir tillräckligt hög för upptäckt. Viktiga faktorer som avgör tiden för
uppkomst av en termisk rusning är yttre och inre påverkan på batteriet och batteriets design.
(Doughty & Roth, 2012)

3.4.2   Kortslutning
En kortslutning kan uppstå på grund av exempelvis yttre påverkan eller produktionsfel. En
kortslutning inträffar då den positiva och den negativa sidan av batteriet kommer i kontakt med
varandra. Det orsakar en ökad temperatur på en kort tid. Om värmen inte avlägsnas kommer
batteriets kritiska temperatur uppnås och därmed orsaka en nedbrytning av SEI-lagret,
elektrolyten samt anod och katodmaterialet. Detta leder sedan till en termisk rusning. (Zhao,
Liu & Gu, 2016)
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3.4.3   Överladdning och överurladdning
Det kan uppstå en intern kortslutning i batteriet på grund av överladdning eller överurladdning.
Vid laddning sker en transport av litiumjoner och elektroner från katoden till anoden, tills det
att 100% SOC uppnåtts. Vid överladdning fortsätter transporten, (över 100% SOC) vilket
påverkar cellen negativt. I batteriet sker då ett kemiskt förlopp på katodsidan, där förändringar
i kristallstrukturer kan uppstå. Detta medför att en hastig temperaturökning i batteriet kan ske
och en intern kortslutning kan inträffa (Doughty & Roth, 2012). Enligt Bisschop et al., (2019)
kan en överladdning triggas av att fel laddare används, en defekt laddare används eller att
batteriet detekterar fel strömmängd.
Vid urladdning sker ett flöde av litiumjoner från anoden till katoden. Om flödet fortsätter under
sin gräns (0% SOC) sker en överurladdning. När urladdningen blir för stor kan koppar som
finns i kopparfolien lösas upp till partiklar och skada elektrolyten och därmed orsaka en intern
kortslutning. (Bisschop et al., 2019)

3.4.4   Temperatur
En hög temperatur i batteriet kan orsaka en nedbrytning av exempelvis SEI-lagret, elektrolyten
och separatorn. Hög temperatur i batteriet kan exempelvis bero på en hög yttre temperatur. När
battericellen når en viss temperatur kan en termisk rusning inträffa, se kapitel 3.4.1 (Bisschop
et al., 2019). Många batterier har enligt Faranda et al., (2019) ett inbyggt kylsystem för att
motverka detta, vilket är en del av BMS:ets funktion och beskrivs utförligare i kapitel 3.3.3.
Vid en hög värmeproduktion finns dock en risk att kylsystemet inte klarar av att avlägsna
tillräckligt med värme.
Vid låga temperaturer bromsas de kemiska reaktionerna i cellerna, vilket leder till en lägre
energiaktivitet i batteriet, som orsakar en försämrad laddningsförmåga hos batteriet. Detta
beror på en försämrad ledningsförmåga genom elektrolyten och SEI-lagret, begränsad
diffusivitet för litiumjonerna och en ökad polarisering av grafiten i anoden. En polarisering av
grafiten innebär att en beläggning bildas på anodsidan som resulterar i en minskad
energikapacitet i batteriet. Generellt ökar laddningsmotståndet i hela cellen vid låga
temperaturer. (Zhang, Xu & Jow, 2003; Jaguemont, Boulon & Dubé, 2016)
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3.4.5   Yttre våld
Yttre våld i form av exempelvis kollision, vibration eller punktering kan skada batteriet, vilket
kan leda till en kortslutning. Våldet kan exempelvis innebära att elektrolyten antänder på grund
av den ökade temperaturen. Detta då elektrolyten består av en brandfarlig vätska. (Faranda et
al., 2019; Doughty & Roth, 2012)

3.4.6   Fel vid tillverkning
Ett tillverkningsfel innebär att en defekt uppkommit vid tillverkning, vilket vid massproduktion
kan innebära att ett stort antal produkter påverkas. Exempel på företag som behövt återkalla
produkter på grund av tillverkningsfel är Samsung, Sony, Boeing och Dell (Wang et al., 2012).
Abu-Sharkh & Doerffel (2004) belyser att säkerhetstester sker efter produktion på ett urval av
de tillverkade batterierna, där batterierna utsätts för höga och låga temperaturer, hög laddning
och yttre våld.

3.4.7   Ålder
Livslängden för ett litiumjonbatteri delas upp i två åldringsprocesser, kalendariskt och cykliskt
åldrande. Kalendariskt åldrande beskrivs som en funktion av tid medan cykliskt åldrande som
en funktion av användande. Faktorer som påverkar åldrandet är exempelvis temperatur, SOC
samt antalet laddningar och urladdningar (Groot, Swierczynski, Stan & Knudsen-Kær, 2015).
När batteriet anses konsumerat finns det fortfarande energimängder kvar. Detta innebär att det
fortfarande finns risker förknippade med batteriet vid återvinning och transport (Powertechnology, 2019).

3.5   Hantering av litiumjonbatterier
Redogörelse för olika metoder för att förvara, ladda samt sortera litiumjonbatterier inför
återvinnig. Med fokus på en säkrare hantering av batterierna.
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3.5.1   Förvaring av litiumjonbatterier
Minipcr (2017, a) påpekar att litiumjonbatterier bör förvaras i temperaturer mellan 4-27 ℃,
detta för att förbättra livslängden för batteriet och minska risken för kortslutning. Rutiner bör
finnas för att upptäcka batterier med tydliga skador. Aon (2019) presenterar i sina framtagna
riktlinjer att skadade batterier bör förvaras i lämpliga separata behållare samt att inget brännbart
material bör finnas i närheten.

3.5.2   Laddning av litiumjonbatterier
Laddning av litiumjonbatterier innebär en risk som kan resultera i en termisk rusning. På grund
av riskerna har olika riktlinjer tagits fram för att förbättra säkerheten vid laddning, vilket
summeras nedan:
1.   Litiumjonbatterier bör aldrig laddas obevakat. Detta innebär att laddning under nattetid
eller i obevakade rum bör undvikas. (Carlson, 2019; Minipcr, 2017, b)
2.   Laddningen av litiumjonbatterier bör ske i miljöer där brännbart material inte finns i
närheten. (Aon, 2019; Minipcr, 2017, b)
3.   Litiumjonbatterier är mycket känsliga för låga och höga temperaturer. Laddning över
43 °C bör undvikas. (Aon, 2019; Carlson, 2019; Minipcr, 2017, b)
4.   Batterier som har utsatts för våld bör inte laddas på grund av risk för inre skador.
Batterier med synliga skador exempelvis uppsvällda eller böjda batterier samt batterier
som varit i kontakt med vatten bör inte laddas. (Minipcr, 2017, b)
5.   Laddningen bör avbrytas direkt om batteriet blir upphettat, börjar ryka eller sväller.
(Minipcr, 2017, b)
6.   Laddning bör endast ske med tillhörande laddare till batteriet. Detta eftersom
energimängder kan variera mellan olika laddare och därför kan skador orsakas på
batteriet om fel laddare används. (Aon, 2019; Minipcr, 2017, b)
7.   Tillverkarens anvisningar bör alltid följas. (Aon, 2019)
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3.5.3   Sortering inför återvinning
Regelverket för litiumjonbatterier under transport uppfylls enligt särbestämmelse 376 och 636
i ADR-S:en. ADR-S styr transport av farligt gods på väg (MSB, 2019, a), se kapitel 3.6.1 för
utförligare beskrivning. Litiumjonbatterier som är inbyggda i apparater följer särbestämmelse
188 (ADR-S, MSBFS 2018:5).

Figur 3: Ett utdrag från ADR-S, särbestämmelse 636. Bildkälla: ADR-S (MSBFS 2018:5)

Det har uppkommit en osäkerhet om hur första delen av särbestämmelse 636 ska tolkas,
markerad text i Figur 3. Tolkningar som gjorts av författarna till detta arbete är att den
markerade texten i Figur 3 inte innefattar litiumjonceller eller litiumjonbatterier för en
bruttovikt på högst 500 gram vardera. Denna tolkning medförde en osäkerhet kring hur en bra
sortering av litiumjonbatterier ska gå till. Detta eftersom det är svårt för icke insatta personer
att sortera ett batteri utefter energi.
Vid kontakt med El-kretsen framkom det att de har gjort en liknande tolkning av ADR-S:en,
det vill säga att viktgränsen på högst 500 gram vardera inte gäller för litiumjonceller och
litiumjonbatterier, för beskrivning av El-kretsen se kapitel 3.6.2. Tolkningen som El-kretsen
gjort innebär att litiumceller och litiumbatterier uppmätts i viktenheter medan litiumjonceller
och litiumjonbatterier mäts i energi. Det framkom också i kontakten med El-kretsen att de har
gjort en egen bedömning utifrån egna kontroller. Där resultatet tyder på att litiumjonbatterier
med en vikt under 500 gram också klarar energi-gränsvärdena enligt ADR-S:en. Vilket innebär
att litiumjonbatterier med en vikt under 500 gram inte är klassificerat som ett farligt gods och
kan sorteras tillsammans med övriga små batterier, exempelvis alkaliska batterier. Det vill säga
att litiumjonbatterierna enligt El-kretsens undersökning kan innefattas av samma viktgräns som
för litiumbatterier vid transport av farligt gods på väg.
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El-kretsen rekommenderar att litiumbattterier med en vikt över 500 gram, litiumbatterier som
är trasiga eller misstänkts vara trasiga bör sorteras i en separat anpassad låda tillsammans med
vermikulit, för beskrivning av vermikulit se kapitel 3.7.1. Rekommendationerna tolkas även
gälla för litiumjonbatterier.
På återvinningscentraler avråds personalen däremot från att själva väga eller i efterhand sortera
batterierna. Istället rekommenderas de att hjälpa sina kunder att separera litiumbatterierna och
litiumjonbatterierna från de övriga småbatterierna utifrån följande kategorier:
•   Stora litiumbatterier samt litiumjonbatterier från till exempel laptops eller handverktyg
•   Lösa mobilbatterier
•   Trasiga litiumbatterier samt trasiga litiumjonbatterier
Vilket innebär att på återvinningscentralerna sorteras batterierna utifrån tolkningar om storlek
och om batterierna är trasiga. I de fall där batteriet har synliga poler behöver de tejpas. När
lådan med litiumbatterier och litiumjonbatterier är full, förseglas den, märks upp utifrån
reglerna för farligt gods och transporteras sedan iväg för återvinning. Litiumjonbatterier som
är inbyggda i sin utrustning innefattas inte av sorteringen ovan utan sorteras istället som
elektronikskrot. El-kretsen tillhandahåller broschyrer som ska hjälpa sina kunder att sortera
rätt. (El-kretsen, u.å, b)

3.5.4   Rekommendationer för hantering
Baserat på inventeringen observerades följande märken på litiumjonbatterier för
handverktygen: Hitatchi: Li-ion 14.4V-18V, Makita: Li-ion & Ni-Mn7,2-18V, Milwaukee M18
B5 18V (Redlithium-ion m18, 5.0 Ah) och Bosch 18V Li-ion, 4.0 Ah. Från respektive
batterimärke ges följande rekommendationer för en säkrare hantering. Denna information
stärker även de nämnda rekommendationerna i kapitel 3.5.1 och kapitel 3.5.2. Tillverkarna
poängterar att om följande rekommendationer för batterierna inte följs ökar riskerna för en
utsöndring av giftiga gaser, brand eller explosion.
Hitatchi: Li-ion 14.4V-18V:
•  

Vid förvaring och användning bör inte batteriet vara i kontakt med vatten, syror eller
andra vätskor

•  

Skada eller plocka inte isär batteriet eller det skyddande höljet

•  

Utsätt inte batteriet för höga temperaturer

•  

Utsätt inte batteriet för mekanisk påverkan exempelvis deformationer
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•  

Laddare som inte är specifikt tillverkade för batteriet bör inte användas

•  

Avbryt laddningen om det tar ovanligt lång tid

(Hitachi, 2015)
Makita: Li-ion & Ni-Mn7,2-18V:
•  

Batteriet bör inte vara nära varma källor eller ytor, exempelvis eldsflammor

•  

Tillverkarens rekommendationer bör alltid följas

•  

Laddare som inte är specifikt tillverkade för batteriet bör inte användas

•  

Utsätt inte batteriet för höga eller låga temperaturer

•  

Batteriet bör inte komma i kontakt med vätskor exempelvis syror eller vatten

(Makita, 2019)
Redlithium-ion m18:
•  
•  

Laddare som inte är specifikt tillverkade för batteriet bör inte användas
Batteriet bör endast laddas mellan temperaturerna 0-45°C

•  

Utsätts inte batteriet för yttre våld eller temperaturer över 100°C

•  

Undvik att plocka isär batteriet eller det skyddande höljet

•  

Batteriet bör inte komma i kontakt med vätskor exempelvis syror eller vatten

(Milwaukee, 2018)
Bosch 18V Li-ion:
•  

Utsätt inte batteriet för yttre våld

•  

Batteriet bör inte utsättas för temperaturer över 130°C

•  

Batteriet bör inte komma i kontakt med väskor

•  

Laddare som inte är specifikt tillverkade för batteriet bör inte användas

•  

Batteriet bör inte användas för andra verktyg än det tillverkats för

•  

Användning av batteriet bör avbrytas om det blir för varmt, börjar lukta eller är
deformerat

•  

Plockas inte isär eller modifiera batteriet

(Bosch, 2016)
Enligt samtliga produktblad finns ingen överhängande risk för brand eller motsvarande vid
korrekt hantering. (Hitachi, 2015; Makita, 2019; Milwaukee, 2018; Bosch, 2016).
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3.6   Regelverk och branschrekommendationer
En redogörelse av ADR-S, El-kretsens roll i arbetet för sortering inför återvinning samt en
beskrivning av producentansvaret presenteras nedan.

3.6.1   ADR-S
ADR-S (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road (UNECE, 2019), S innebär att det är en svensk utgåva) är regelverket som styr transporter
av farligt gods på väg och terräng, både nationellt och internationellt. Ämnen som kan orsaka
skador på liv, hälsa, miljö och egendom klassas som farligt gods. Vid transport av farligt gods
måste ADR-S uppfyllas. Vid transport ansvarar avsändaren för att godset är rätt klassificerat
och tillåtet för transport (MSB, 2019, a).

3.6.2   El-kretsen
El-kretsen är ett företag som är grundat av elproducenternas branschorganisationer. El-kretsen
hjälper företag att uppfylla producentansvaret. De har en rikstäckande insamling och
återvinning av elektronik och batterier (El-kretsen, u.å, c). El-kretsen (u.å, d) har ett nära
samarbete med flera företag, alla Sveriges kommuner och många återvinningsanläggningar. De
har tagit fram informationsblad med rekommendationer hur litiumbatterier samt
litiumjonbatterier bör särskiljas och sorteras från övriga batterityper.

3.6.3   Producentansvar
Producentansvar innebär att den producent som tillför en produkt på marknaden ansvarar för
att produkten tas om hand när den är förbrukad. I Sverige finns det åtta kategorier av produkter
som innefattas av producentansvaret, batterier är en av dem (Naturvårdsverket, 2019, a).
Producenten ansvarar för att märka batterierna, informera batterianvändare om insamling,
tillhandahålla information till Naturvårdsverket och tillhandahålla lämpliga insamlingssystem
för batterier. Batterier som är inbyggda i apparater innefattas av både producentansvar för
elektronisk utrustning och producentansvar för batterier (Naturvårdsverket, 2019, b).
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3.7   Släckning av litiumjonbatterier
Vid termisk rusning sker en reaktion, vilket betyder att temperaturen ökar och energi frigörs.
På grund av de höga temperaturerna krävs det stora mängder vatten eller vattenbaserat skum
för att kyla batteriet tillräckligt (Näsman, 2018). Den senaste tiden har alternativa släckmedel
istället för vatten utvecklats, exempelvis Aqueous Vermiculite Dispersion (AVD), vilket
huvudsakligen består av vermikulit (Näsman, 2018; Välisalo, 2019).

3.7.1   Vermikulit
Enligt Välisalo (2019) sväller vermikulit vid 300°C och kan bli upptill 20 gånger större än sin
ursprungstorlek. El-kretsen (u.å, b) påpekar att vermikulit används som ett skyddande lager
mellan batterierna vid transport av farligt gods, se kapitel 3.6.1. Figur 4 illustrerar vermikulit i
form av pellets.
Ett alternativt släckmedel istället för vatten är en AVD-släckare. Den innehåller ett
vattenbaserat medel med lermineralet vermikulit. Släckaren har både en kylande och en
kvävande effekt. Detta eftersom lösningen bildar ett tätt lager över branden. (Ström, 2019)

Figur 4: Vermikulit i form av pellets. Bildkälla: GPBM Nordic,u.å)

21
  

  

  
  

  

3.8   Hälsofaror
Vid en termisk rusning kan toxiska gaser utsöndras, exempelvis vätefluorid. Detta är skadligt
för människan, både vid kontakt med hud och inandning. Skador har dokumenterats hos
personer som varit i närheten av bränder i litiumjonbatterier, exempelvis brännskador och
andningsbesvär. Men det finns ingen statistik över hur många som drabbats. (Näsman, 2018)
Koncentrationen vid utsöndring av vätefluorid vid en brand varierar beroende på olika faktorer,
exempelvis SOC-nivå, storlek på batteriet och den kemiska sammansättningen. Vid
koncentrationer runt 30 ppm påverkas både liv och hälsa hos människor mycket negativt
(Larsson, Andersson, Blomqvist & Melander, 2017). Selmer-Hansen & Ekstrand (2013)
beskriver vad som inträffar när vätefluorid kommer i kontakt med huden. Vätejonerna frigörs
och fräter genom huden och fluoridjonerna orsakar mjukvävnadsskador, en potentiell
urkalkning och korrosion av ben. Symptom kan uppkomma timmar efter exponering av syran.
MSB:s databas för farliga ämnen (2019, b) uppger att exponering av vätefluorid kan orsaka
hjärtproblem, andningshinder, kramper, frätskador på hud och medvetslöshet. Samt att vid
kontakt med gasen bör behandling med kortison omedelbart ske, alla kläder samt accessoarer
bör tas av och de drabbade bör tvättas för att undvika eller minska frätskador.

3.9   SSAB EMEA AB
SSAB är en global ledande tillverkare av höghållfast stål. I Luleå sker en del av deras
tillverkning, där malm omvandlas till stål. Omvandlingen sker i många olika steg, ofta under
höga temperaturer med kemiska tillsatsämnen. Varje dag transporteras omkring 7700 ton slabs
(stålämnen) vidare från SSAB i Luleå till Borlänge för vidare bearbetning. (SSAB, 2019, a)
SSAB är en Sevesoanläggning, vilket innebär att de hanterar stora mänger farliga ämnen i
samband med tillverkningen (Luleå kommun, 2019). För att förebygga och snabbt ingripa vid
olyckor har SSAB en egen räddningstjänst med utbildning inom rök- och kemdykning.
Säkerheten är en viktig del av det förebyggande arbetet på industrin och SSAB arbetar aktivt
för att motverka händelser som kan innebära negativa följder (SSAB, 2019, b). SSAB är en
stor arbetsgivare för Luleå kommun med omkring 1200 anställda (Regionfakta, u.å).
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4   Resultat
I resultatet presenteras en sammanställning från inventeringen i de fyra olika verkstäderna och
återvinningsstationen på SSAB sam resultatet från intervjustudien. Gemensamma faktorer från
inventeringen har sammanställts i tabellform.

4.1   Sammanställning av inventeringen
Inventeringen inkluderade platsbesök på fyra stycken verkstäder på SSAB samt deras
återvinningsstation. Med syftet att undersöka likheter och skillnader mellan verkstäderna samt
för att få en generell uppfattning om förvaringen och laddningen av litiumjonbatterierna.
Verkstäderna som besöktes har olika ansvarsområden på industrin. De som besöktes var
Fältunderhåll, Skiftesunderhåll, Mekaniska verkstaden, Bygg- och fastighetsunderhåll samt
återvinningsstationen Memaco.

4.1.1   Fältunderhåll
Litiumjonbatterierna och dess laddare förvarades i ett avskilt rum i verkstaden. Det framkom
av ansvarig personal för Fältunderhåll att avdelningen Hydraulikverkstad hade en liknande
förvaring och laddningssystem. Det var en god ordning i förrådet. I förrådet fanns det ca 15-20
litiumjonbatterier, som laddades eller var monterade i handverktyg, se figur 5-8. De flesta
batterierna var märkta med enheterna 18V, 90Wh och 50Ah, se figur 9. Förrådet och tillhörande
lokaler saknade brandlarm.
Personalen på Fältunderhåll kände inte till några tillbud där litiumjonbatterier varit inblandade.
Personalen på avdelningen arbetar ofta på höga höjder, dvs. skylift och liknande. I samband
med arbeten har de ofta med sig ett flertal batterier. De ser en ökning i antalet litiumjonbatterier
på sin avdelning, men också på hela SSAB. Batterierna laddas i förrådet vid behov vilket kan
innebära vid obevakade tillfällen, exempelvis nattid. Efter användning återlämnas batterierna
till förrådet eller skåpet. Detta innebär att man exempelvis inte tar med batterier till
omklädningsrummen.
Vid inventeringen uppmärksammades en plastlåda där förbrukade batterier samlas in och enligt
ansvarig personal på verkstaden så lämnas batterierna in på Memaco när lådan anses full.
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Figur 5: Laddningsstation på Fältunderhåll. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 6: Laddningsstationen för litiumjonbatterierna. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 7: Laddare för litiumjonbatterier. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 8: Tillhörande handverktyg för litiumjonbatterierna. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 9: Närbild på ett litiumjonbatteri tillhörande ett handverktyg. Bildkälla: Frida Nyman

4.1.2   Skiftunderhåll
Litiumjonbatterierna och dess laddare förvarades i ett skåp, se figur 10-11. Skåpet stod placerat
avsides i verkstaden och lokalen saknade brandlarm. I skåpet var det en viss oreda, då det även
fanns produkter som inte var batterier. Det uppmärksammades också att det fanns batterier
monterade på verktyg utanför skåpet. På Skiftesunderhåll fanns mellan 10-15 batterier.
De rutiner som gällde på Fältunderhåll gällde även på Skiftesunderhåll, både för fungerande
och förbrukade batterier.
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Figur 10: Laddningsskåp på Skiftesunderhåll. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 11: Ett litiumjonbatteri med tillhörande laddare. Bildkälla: Frida Nyman
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4.1.3   Mekaniska verkstaden
Förvaringen av litiumjonbatterier på Mekaniska verkstaden skedde i och på ett skåp. Skåpet
var placerat i ett kontor i anslutning till verkstaden, se figur 12-14. I verkstaden fanns det
omkring tre batterier. Kontoret där skåpet var placerat saknade brandlarm. På kontoret och i de
angränsade lokalerna fanns inte mycket brännbart material. Brandsläckare var placerade vid
utgångarna. Ordningen i lokalerna uppfattades som bra.

Figur 12: Förvaringsskåp på Mekaniska verkstaden. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 13: Pågående laddning av litiumjonbatterier på Mekaniska verkstaden. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 14: Litiumjonbatteri med tillhörande laddare på Mekaniska verkstaden. Bildkälla: Frida Nyman

För nuvarande tillhandahåller Mekaniska verkstaden enbart ett fåtal litiumjonbatterier, men
personalen tror att mängden batterier kan öka. Laddningen av batterierna sker på liknande sätt
som på Fältunderhåll och Skifttesunderhåll, batterierna laddas obevakat exempelvis under
natten. Avdelningen är inte bemannad under natten. Batterilådan för förbrukade batterier fanns
även på Mekaniska verkstaden.

4.1.4   Bygg- och fastighetsunderhåll
Litiumjonbatterierna förvarades i ett plåtskåp med kodlås i anslutning till verkstaden och
bygghallen. I skåpet fanns cirka 15 stycken litiumjonbatterier, se figur 15 och figur 17. Det
fanns handbrandsläckare i närheten av skåpet. I rummet fanns det brännbart material samt att
lokalerna saknade detektorer för brand. Förbrukade batterier, både alkaliska batterier och
litiumjonbatterier förvarades i en plastbehållare och hanteringen var lik den på Fältunderhåll,
se figur 16.
När lådan är full lämnas batterierna in på Memaco. Systemet för förbrukade batterier gäller för
samtliga verkstäder som besöktes.
På Bygg- och fastighetsunderhåll laddas batterierna dygnet runt och rutinerna är lika för de
övriga verkstäderna.
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Figur 15: Laddning av litiumjonbatterier på Bygg- och fastighetsunderhåll. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 16: Förvaring av förbrukade batterier på Bygg- och fastighetsunderhåll. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 17: Laddningsskåp på Byggs- och fastighetsunderhåll. Bildkälla: Frida Nyman

4.1.5   Sammanställning från inventeringen i verkstäderna
En sammanställning har gjorts i tabell 3 där likheter och skillnader från inventeringarna av
verkstäderna lyfts.
Tabell 3: Sammanfattning från inventeringarna i verkstäderna Fältunderhåll, Skiftesunderhåll, Mekaniska verkstaden och
Bygg- och fastighetsunderhåll

Fältunderhåll Skiftsunderhåll Mekaniska
Förvaring och

Bygg-och

verkstaden

fastighetsunderhåll

Förråd

Skåp

Skåp

Skåp

Ja

Ja

Ja

Ja

Brandlarm

Nej

Nej

Nej

Nej

Ordning

Bra

Lite rörigt

Bra

Bra

Antal batterier

15-20 st

10-15 st

3 st

15 st

laddningsplats
Laddning
obevakat

Batterisortering i Röd batterilåda Röd batterilåda Röd batterilåda

Röd batterilåda

verkstäderna
Anpassad

Okänt

Okänt

Okänt

släckare
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Följande batterimärken till handverktygen som iakttogs under inventeringen:
•  

Hitatchi: Li-ion 14.4V-18V

•  

Makita: Li-ion & Ni-Mn7,2-18V

•  

Redlithium-ion m18

•  

Bosch 18V Li-ion

Rekommendationer om säker hantering och laddning för respektive märke finns i
produktbladen och har redovisats i teorin kapitel 3.5.4. Det kan även finnas andra batterimärken
på SSAB som inte uppmärksammades under inventeringen. Enligt information från SSAB
tillhandahåller enbart leverantören produktbladen för respektive batterimodell. Fältunderhåll
kommer få tillgång till produktbladen inom en snar framtid.

4.1.6   Memaco
Memaco är SSAB:s återvinningsstation där alla förbrukade batterier som har använts på
industriområdet förvaras innan de transporteras vidare för återvinning. Litiumjonbatterierna
förvarades i en stor låda, tillsammans med övriga batterier, med undantag för bilbatterier se
figurerna 19 och 20. I behållaren urskildes endast ett fåtal litiumjonbatterier. Behållaren stod
placerad under ett väderskydd bestående av ett plåttak tillsammans med övrigt avfall, se figur
18.
I närheten av batterisorteringen fanns en container avsedd för brandfarliga vätskor se figurerna
21-23. Containern var inte brandklassad och hade ett golv av galler. Det fanns en automatisk
släckgassystem installerad i containers tak. Återvinningsstation var belägen på en öppenyta
med ett säkert avstånd från övriga byggnader. Information från Memacos ansvariga personal
bekräftar att lådan med batterier transporteras iväg när den är full. Ragnsell är ansvarig för
transporterna av SSAB:s avfall.
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Figur 18: Återvinningsstationen Memaco. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 19: Förbrukade batterier. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 20: Förbrukat litiumjonbatteri. Bildkälla: Frida Nyman

Inuti containern på återvinningscentralen:

Figur 21: Förvaring av brandfarliga vätskor. Bildkälla: Frida Nyman
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Figur 22: Förvaring av brandfarliga vätskor. Bildkälla: Frida Nyman

Figur 23: Förvaring av brandfarliga väskor. Bildkälla: Frida Nyman
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4.1.7   Generell information från inventeringen

  

Utöver batterierna i handverktygen uppskattas det finnas en stor mängd batterier i datorer på
SSAB. Det finns inget lager med litiumjonbatterier, utan inköp eller leasing görs vid behov.
Den totala mängden batterier som finns på SSAB är okänd. Detta beror på en bristfällig
dokumentation över antalet inköpta respektive förbrukade litiumjonbatterier som hämtats av
Ragnsells. På SSAB arbetar dagligen en varierande mängd entreprenörer som tillhandahåller
egna verktyg som kan innehålla litiumjonbatterier. Detta medför att mängden batterier varierar.
I kombination med att SSAB har en bristfällig vetskap kring antalet verkstäder på anläggningen
gör detta att totala mängden batterier inte går att uppskatta.
Man har idag truckar på anläggningen som inte drivs med litiumjonbatterier, men vid
eventuella inköp i framtiden finns det en möjlighet och då bör riskerna tas i beaktning.
Utbildningar inom olika områden sker kontinuerligt på SSAB och vart 5:e år genomgår all
personal på SSAB en utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Där
litiumjonbatterier ännu inte har diskuterats.

4.1.8   Personalens egna förslag på förbättringsåtgärder
Vid inventeringar nämnde den ansvariga personalen som arbetade i de olika verkstäderna
eventuella förbättringsmöjligheter för förvaring och laddning av litiumjonbatterierna.
Förslagen presenteras nedan:
•  

Varningsskyltar på förråd och skåp

•  

Brandsäkra skåp alternativt ett brandtekniskt avskilda rum

•  

Bra ventilation i anslutning till förvaringen

•  

Minska eller ta bort brännbart material i omgivningen

•  

Samma märke på alla batterier, för att minska antalet laddningsstationer

•  

Mindre mängd laddare, vilket skulle medföra att fulladdade batterier inte sitter kvar i
laddaren.
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4.2   Sammanställning av intervjustudie
Svaren från intervjuerna har sammanställts i ordningsföljd utifrån intervjuformuläret.
1.   Har ni några instruktioner för hur ni ska hantera litiumjonbatterier?
Generellt följer majoriteten av respondenterna El-kretsens riktlinjer vid hantering av
förbrukade batterier. Dessa riktlinjer har baserats på ADR-S:en.
Lumire uttryckte att instruktionerna för de litiumjonbatterier som används i deras dagliga
verksamhet är bristfälliga. Men att medvetenheten kring brandriskerna för batterierna blir allt
större. De uttryckte även att de förbrukade litiumjonbatterierna som de samlar in till
återvinningscentralen hanteras enligt El-kretsens riktlinjer.
VafabMiljö uttryckte att producentansvaret ska följas och därmed samlas litiumjonbatterier in.
De använder sig av El-kretsens instruktioner som tillkom i slutet på 2017 vilket innebär att
litiumbatterier separeras.
2.   Hur förvarar ni litiumjonbatterier?
Generellt för Lumire, Sysav och VafabMiljö är att större och trasiga batterier förvaras för sig i
specialtillverkade lådor.
VafabMiljö uttryckte att deras lådor står avsides från den övriga sorteringen och är placerad på
en plats som är välventilerad.
Lumire och VafabMiljö uttryckte att deras batterier täcks med vermikulit i olika lager i
lådorna.
Lumire uttryckte att de litiumjonbatterier som de använder i sitt dagliga arbete på
återvinningsstationen (inte de batterier som de får av sina kunder) förvaras antingen i
tillhörande laddare eller monterade i verktyg.
Recipo uttryckte att de transporterar batterier som är inbyggda, vilket medför att batterierna
förvaras i burar tillsammans med övrigt elektronikskrot.
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3.   Har ni några specifika brandkrav eller säkerhetskrav gällande förvaringen och
hantering av litiumjonbatterierna?
Generellt har ingen av respondenterna uttryckt att de har några specifika krav gällande brand
och säkerhet när det kommer till hanteringen av förbrukade batterier.
VafabMiljö uttryckte däremot att den specialtillverkade förvaringslådan som El-kretsen
tillhandahåller ska vara anpassad för en säker förvaring och transport samt att batterierna ska
varvas med vermikulit. Vilket innebär en säkerhetsåtgärd mot brand.
4.   Hur påverkas hanteringen och förvaringen av storlek och sort av litiumjonbatteri?
Generellt sorterar alla respondenter litiumbatterierna över 500 gram samt skadade batterier för
sig. Små litiumbatterier sorteras med övriga alkaliska batterier.
Recipo uttrycker att de endast transporterar inbyggda batterier och därför görs ingen sortering.
5.   Har ni något system för att särskilja och sortera litiumjonbatterier från övriga
batterier?
Det system som respondenterna generellt utryckte är att större och skadade litiumbatterier ska
separeras från övriga batterier. Med undantag för Recipo.
VafabMiljö uttryckte att det är problematiskt eftersom deras kunder ofta har en bristfällig
kunskap kring skillnader på olika batterier. Men för att underlätta sorteringen för kunderna
finns pedagogiska bilder som El-kretsen tillhandahåller.
6.   Hur förbereder ni litiumjonbatterier inför transport?
De generella förberedelserna sker utifrån reglerna i ADR-S:en. När batterilådorna är fulla och
korrekt packade försluts de, vilket innebär att de är redo för transport. Lådorna transporteras
tillsammans med ett tillhörande transportdokument.
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5   Diskussion
Pålitlighet för litiumjonbatterier
I teorin presenteras två olika sannolikhetsbedömningar för brand, en brand per 1-10 miljoner
och en brand per 5-10 miljoner tillverkade batterier. Metoderna för att ta fram sannolikheterna
samt året då undersökningen gjorts saknas. Det framkommer inte i statistiken om batterierna
vid brand utsatts för tidigare inre eller yttre påverkan samt vilken kvalité det var på batterierna
vid branden. Detta medför att sannolikhetsfaktorn inte blir särskilt användbar. Om faktorerna
gällande kvalité och påverkan på batteriet inte beaktats kommer den faktiska sannolikheten för
brand att öka. Detta eftersom batteriet under användning förmodligen påverkas av olika
faktorer, exempelvis mekaniska stötar.
Antal batterier på SSAB
Det framkom under inventering att det är svårt att fastställa antalet litiumjonbatterier. Detta
beror på avsaknad av statistik över antalet inköpta och återvunna batterier, bristfällig statistik
över antalet befintliga batterier samt avsaknad av statistik över antalet batterier de
entreprenörer som utför arbeten på SSAB tillhandahåller. Detta eftersom entreprenörerna ofta
använder sin egen utrustning vid arbetstillfällena.
Vid inventeringen beräknades mängden litiumjonbatterier för handverktygen variera mellan 520 batterier per verkstad. En generell uppskattning av det totala antalet batterier var inte möjlig,
då antalet verkstäder på SSAB inte var fastställd. En bristfällig uppskattning av mängden
batterier kan innebära risker. Detta då dålig vetskap om placering och mängd kan medföra att
batterierna förvaras på olämpliga platser, exempelvis nära brännbart material eller i lokaler
med höga temperaturer. Flertalet batterier placerade på samma plats ökar risken för
kedjereaktion vid brand i ett batteri.
Ett förbättringsförslag för att få en översikt av antalet batterier som SSAB tillhandahåller är att
föra statistik över antalet batterier som köps in samt sorteras på återvinningsstationen. Detta
skulle underlätta uppskattningen av mängden batterier samt omfattningen av de
säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas.
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Förvaring och laddning
Det är viktigt att medvetengöra personalen om de risker som litiumjonbatterier förknippas med,
exempelvis problematiken med att släcka en brand i ett litiumjonbatteri, hälsofarorna batteriet
förknippas med samt de höga temperaturerna vid termisk rusning. Detta då vätefluorid kan
utsöndras vid brand i litiumjonbatterier. Detta kan göras med utbildningar, exempelvis vid
SBA-utbildningen som sker vart 5:e år. Fördelarna med att medvetengöra personalen är att vid
en brand kan personalen agera säkert, risken för personskador minskar samt skadorna på
omgivningen.
Det krävs stora mängder vatten eller ett alternativt anpassat släckmedel för att släcka en brand
i ett litiumjonbatteri. Ett förslag är att SSAB:s räddningstjänst ansvarar för all släckning av
bränder i litiumjonbatterier. Detta skulle innebära att personalen i verkstäderna vid en brand
inte utsätts för onödiga risker när de försöker släcka själva. Det skulle även innebära en
kostnadsnytta i form av släckmedel och skyddsutrustning då SSAB:s räddningstjänst redan
tillhandahåller utrusningen och kunskapen som krävs för en säkrare släckning. En eventuell
ökning av batterierna bör tas i beaktning för framtiden då det innebär ökade risker. Om
utbildning för personalen bedöms som nödvändig så bör personalen ändå medvetengöras om
de risker som förknippas med litiumjonbatterier.
Vid inventeringen uppmärksammades det att batterierna ibland laddas obevakat, exempelvis
på natten. Laddningsförhållande kan med hjälp av nya riktlinjer förändras. Detta då
litiumjonbatterier enligt aktuell forskning samt produktbladen inte bör laddas obevakat. Ett
alternativ för att reglera tiderna är att införskaffa en timer till laddarna. Fördelarna med detta
är att strömtillförseln till batterierna automatiskt kan avbrytas då ingen personal arbetar i
lokalerna. Nackdelen är att en eventuell brist på laddade batterier kan uppstå, i huvudsak vid
arbetsdagens start.
I verkstäderna förvarades litiumjonbatterierna tillsammans med laddarna i förråd eller skåp.
Vid inventeringen fastställdes aldrig motståndet för brand vid förvaringen. Genom att
införskaffa brandsäkra skåp alternativt brandtekniskt avskilda rum kan en säkrare förvaring
uppnås. Brandsäkra skåp alternativt brandtekniskt avskilda rum definieras i arbetet som ett
utrymme där en brand inte kan spridas till angränsande utrymmen, under en viss tid. Detta kan
innebära att laddning på natten kan vara motiverbar. Vid brand i ett brandsäkert skåp eller ett
avskilt rum finns en chans att branden självslocknar på grund av syrebrist. Om branden inte
självslocknar finns en risk för brandspridningen till övrig omgivning.
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Då lokalerna sakande brandlarm kan en lösning för att minimera risken för brandspridning vara
att installera detektorer i nära anknytning till förvaringen. Detta innebär att vid en brand kan
personal medvetengöras och SSAB:s räddningstjänst larmas.
De batterier som inte används skall alltid vara placerade i skåp alternativt förråd, det vill säga
inte monterade i verktyget eller upphängda på väggen. Detta ifall en brand skulle uppstå. För
att medvetengöra personer i omgivningen om de faror som finns förknippade med
litiumjonbatterier vid händelse av brand, kan skåpen och förråden märkas med markering som
indikerar på riskerna. I anslutning till förvaringen kan bra ventilation vara nödvändig, ifall en
brand skulle uppstå, exempelvis ut i det fria eller via fläktar i drift. Detta medför att farliga
gaser kan ventileras ut istället för att påverka personer i den närmaste närheten negativt.
Det framkom vid diskussion under inventeringen att batterierna ibland sitter kvar i laddarna,
även när de är fulladdade. För att undvika detta uppkom förslaget att antalet laddare kan
minskas. Detta skulle innebära att batterier inte riskerar att vara kvar i laddarna när de är
fulladdade. Ur en säkerhetsynpunkt förbättras situationen då risk för överladdning finns om
batteriet fortsätter ladda över 100 % SOC, detta ifall batteriet har en icke uppmärksammad
defekt orsakat av inre eller yttre våld eller har ett produktionsfel. En nackdel kan vara att
mängden laddare inte räcker till för antalet batterier när tillfälle för laddning ges.
Under inventeringen uppmärksammades fyra olika typer av märken på batterier vilket kan
innebära en risk ur laddningssynpunkt, detta då fel laddare kan användas vid laddning. Ett
förslag som uppkom under inventeringen för att denna risk ska minska är att enbart köpa in
laddare och batterier av samma varumärke. Detta skulle medföra att risken för termisk rusning
minskar. På grund av att laddarna är anpassade efter tillhörande batteri. För en säkrare laddning
rekommenderas det att produktbladen i kapitel 3.5.4 följs. Vilket innebär att rätt anpassad
laddare skall användas för respektive batteri. I framtiden rekommenderas därför att inköp av
en och samma batterimodell görs. Detta medför att risken att fel laddare används avtar.
Vid laddning av defekta batterier eller defekt laddare kan batterierna svälla, bli mycket varma
eller börja ryka något som kan orsaka en brand om laddningen inte avbryts. En potentiell brand
kan orsakas av yttre och inre påverkan på batteriet, något som produktbladen för respektive
batteri även stärker. För att minimera riskerna att skadade batterier laddas kan regelbundna
okulära besiktningar utföras på batterierna. Det kan dock vara svårt att avgöra om batteriet är
skadat och därför inte bör laddas. Detta gäller även för defekta laddare.
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Ytterligare bör endast batterierna användas för de verktyg de är tillverkade för, detta enligt
rekommendationer för laddning samt rekommendationer från tillverkare, se kapitel 3.5.2 och
3.5.4.
Förslag för upprätthållning av riktlinjer
Vid implementering av nya riktlinjer kan svårigheter finnas att vidhålla dem. Ett exempel på
en ny riktlinje kan vara okulär besiktning av litiumjonbatterierna och dess laddare. För att
underlätta arbetet med att följa framtida riktlinjer kan en ansvarig person utses, antingen för
alla verkstäder eller en för respektive verkstad. Fördelarna med detta är att det tydligt framgår
vem som har ansvaret för riktlinjerna. Medan nackdelarna är att detta skulle innebära att
ytterligare en arbetsuppgift tillkommer. För att arbetet ska bli noggrant utfört är det viktigt att
den ansvarige personen är införstådd på de potentiella riskerna. Risken med att enbart ha en
ansvarig person är att övrig personal inte nödvändigtvis är medvetna om de risker som finns
med litiumjonbatterier. Vilket innebär att de inte är lika uppmärksammade på defekter hos
batterierna. Det är viktigt att poängtera att de anställda har ett gemensamt ansvar om ett batteri
skulle vara involverat i en eventuell olycka. Ytterligare ett alternativ är att ansvaret fördelas så
att olika personer har ansvar under olika tidsperioder. För att underlätta arbetsuppgifterna vid
inspektion av batterierna kan kontrollistor placeras i batteriernas förvaringsskåp. Dessa med
stödpunkter på eventuella faktorer som skall undersökas.
Sortering av förbrukade litiumjonbatterier
Under inventeringen uppmärksammades det att förbrukade batterier som fanns i verkstäderna
förvarades i plastlådor. Då batterierna under sin användning kan ha utsatts för skador finns en
underliggande risk även när batterierna har slutat användas eller slutat att fungera. Detta medför
att batterierna inte bör förvaras under längre perioder i verkstäderna, utan bör transporteras till
Memaco snarast. För att begränsa brandrisken för konsumerade batterier så bör batterierna
förvaras i en miljö med en begränsad mängd brännbart material i dess omgivning. För att snabbt
upptäcka en eventuell rökutveckling i batteriet kan exempelvis rökdetektorer installeras i
närheten av batterierna.
Vid inventeringen uppmärksammades det att enbart en låda fanns anpassad för batterier på
Memaco, vilket innebär att ingen uppdelning av batterierna gjorts. För att minska risken för
brand på återvinningsstationen samt förbereda batterierna för transport kan ytterligare en
batterilåda införskaffas till Memaco.
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Detta för att särskilja på större litiumbatterier samt litiumjonbatterier och trasiga batterier mot
övriga batterier. De större och trasiga batterierna varvas med vermikulit. Vid ovisshet kring
batteriets vikt och eventuella skador kan därmed säkrare sortering väljas. Spridningen av brand
på Memaco kan minimeras genom att placera lådan med ett större avstånd från övrigt avfall.
Risken kan dock innebära att de anställda inte uppmärksammar lådan och därmed sorterar
felaktigt.
För att underlätta sorteringen för de anställda kan förklarande bilder användas med tillhörande
text. Detta likt de bilder som El-kretsen tillhandahåller och som används på landets olika
återvinningsanläggningar. Bilderna kan vara förtydligande för vilka produkter som drivs med
litiumjonbatterier respektive andra batterier.
Exempelvis kan bilden föreställa ett litiumjonbatteri tillhörande ett handverktyg, där den
vanligt förekommande texten “Lithium ion” finns markerad, se figur 24

Figur 24: Exempel på förklarande bild med text ”Litium-ion”. Bildkälla: Lovisa Fransson
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Metodval
Intervjustudien har varit nödvändig då den stärkt den information som samlades in i samband
med litteraturstudien. Detta då de olika respondenternas har haft liknande tillvägagångsätt för
sortering av batterierna inför återvinning samt följt de rekommendationer som El-kretsen tagit
fram. Inventeringen har också varit nödvändig för arbetet då en verklighetsbaserad bild kunde
appliceras och en av frågeställningarna kunde besvaras. Utifrån inventeringen kunde sedan
olika ställningstaganden tas på eventuella förbättringsåtgärder. En möjlig utveckling av
resultatet hade kunnat vara att genomföra ytterligare en intervjustudie eller inventering på ett
liknande industriföretag. Detta för att undersöka ett annat företags förvaring och
laddningsrutiner av litiumjonbatterier.

Felkällor
Framställningen av intervjufrågorna utfördes i ett tidigt skede av skrivprocessen. Något som
kan ha påverkat frågornas formulering. Efter att noggrant studerat den information som samlats
in, uppmärksammades otydligheter i definieringen mellan sortering av litiumjonbatterier och
litiumbatterier. Något som kan ha påverkat intervjustudien utifrån den uppmärksammade
tvetydigheten och därmed påverkat respondenternas svar. Om skillnaden i litteraturen hade
uppmärksammats före genomförandet av intervjuerna, hade ett förtydligande kunnat göras och
därmed hade resultatet kunnat se lite annorlunda ut. Exempelvis hade otydligheter i ADR-S:en
och

El-kretsens

respondenternas

rekommendationer

eventuellt

tolkning

inkluderas. Litiumjonbatteriet

kunnat

uppmärksammas

och
är

därmed
ett

hade

aktuellt

forskningsområde där ny fakta kontinuerligt presenteras. Detta medför att nya upptäckter som
tillkommer kan påverka den fakta som är aktuell för nuvarande och som har presenterats i
teorin för detta arbete.

Sortering av förbrukade litiumjonbatterier i relation till intervjustudien
Respondenternas svar i intervjustudien gav ett liknande resultat, där samtliga respondenter
påpekade att de följer de rekommendationer som El-kretsen tagit fram. Rekommendationerna
är baserade på ADR-S och beskrivs mer utförligt i kapitel 3.6.1. Detta har medfört att resultatet
från intervjustudien enbart har stärkt den information om sortering av litiumjonbatterier som
har uppdagats i samband med litteraturstudien.
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6   Slutsats
Antalet litiumjonbatterier samt antalet verkstäder på SSAB har inte fastställts, vilket har
inneburit att den totala mängden litiumjonbatterier inte har varit möjlig att beräkna. I teorin
presenteras sannolikheten för brand, där sannolikheten tolkas som låg. Dock observerades
faktorer som påverkar sannolikhetsfaktorn och därmed trovärdigheten. På grund av detta
rekommenderas litiumjonbattererina hanteras varsamt, då risken för olycka inte är definierad.
För att minimera riskerna kan förebyggande arbete, med både tekniska- och organisatoriska
lösningar tillämpas.
Hur sker förvaringen och laddningen av litiumjonbatterier samt sorteringen av
förbrukade litiumjonbatterier på SSAB?
I verkstäderna förvarades litiumjonbatterierna tillsammans med tillhörande laddare i förråd
eller skåp. Det observerades att det generella antalet litiumjonbatterier varierade mellan 10-15
stycken per verkstad, från fyra olika tillverkare. Batterierna laddades tidvis obevakat,
exempelvis nattetid. Lokalerna var inte utrustade med brandlarm.
På Memaco samlades alla batterier i en batterilåda, som var placerad i anslutning till övrigt
avfall varav en container med brandfarliga vätskor. Vid besöket på SSAB framkom
förbättringsförslag för både laddning och förvaring.
Hur bör förvaringen och laddningen av litiumjonbatterier samt sorteringen av
förbrukade litiumjonbatterier ske utifrån aktuell forskning?
Den aktuella forskningen samt information från produktbladen rekommenderar att laddning
bör ske med anpassad laddare. Laddning bör inte ske i närheten av brännbart material eller
obevakat. Batterierna bör inte utsättas för höga eller låga temperaturer, mekaniskt våld eller
vätskor. Vid avvikande beteende bör laddningen omedelbart avbrytas. Vid sortering inför
återvinning rekommenderas skadade litiumjonbatterier samt litiumjonbatterier med en vikt
över 500 gram sorteras i separata behållare, varvat med vermikulit. Vid korrekt hantering av
batterierna finns ingen överhängande risk för brand.
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Hur kan SSAB förbättra sin förvaring och laddning av litiumjonbatterier samt sortering
av förbrukade litiumjonbatterier?
Ett förbättringsförslag som diskuterats är att förvara litiumjonbatterierna i brandsäkra skåp eller
brandtekniskt avskilda rum, vilket kan innebära att en eventuell brandspridning i ett tidigt
skedet kan förhindras. För att uppmärksamma omgivningen om en pågående brand kan
detektorer installeras i nära anknytning till förvaringen. En timer kan installeras för att reglera
laddningstiderna. Färre laddare kan användas och inköp av samma batterimodeller kan minska
riskerna för skador på batteriet. För att upptäcka skador på batterier och laddare kan okulära
besiktningar genomföras, där kontrollistor kan vara till hjälp. För att minimera hälsoriskerna
samt riskerna för personskador kan SSAB:s räddningstjänst ansvara för all släckning av
bränder i litiumjonbatterier.
Förbrukade och skadade batterier rekommenderas inte förvaras under längre tidsperioder i
verkstäderna. Stora och skadade litiumjonbatterier bör sorteras för sig i separata lådor. För att
underlätta sorteringen kan förklarande bilder användas. En viktig del är att personalen är
medveten om de risker som litiumjonbatterier förknippas med. Detta kan effektivt göras genom
utbildningar.
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7   Fortsatta studier
Exempel på fortsatta studier om litiumjonbatterier:
•   Ett problem som uppmärksammats under arbetsprocessen är att litiumjonbatterier i viss
utsträckning inte särskiljs från litiumbatterier. Detta kan försvåra analysen av viss
information och medföra att egna tolkningar måste göras. Därför hade en vidare
undersökning behövt göras för att analysera om batterierna bör särskiljas ur olika
perspektiv exempelvis ur en säkerhetsaspekt eller brandrisk.

•   Undersöka

eller

jämföra

olika

företags

och

verksamheters

hantering

av

litiumjonbatterier, både nationellt och internationellt. Likheter och skillnader kan
analyseras för att sedan ta fram bättre metoder för en säkrare hantering.
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Intervjuformulär
Vi är två brandingenjörsstudenter från Luleå tekniska universitet. Som för nuvarande arbetar
med vårt examensarbete, som handlar om hantering av litiumjonbatterier på industri. Arbetet
utgörs av förvaring, laddning samt avfallshantering av litiumjonbatterier för att minimera
diverse brandrisker. För att optimera arbetet önskar vi att få svar på följande frågor utifrån ditt
arbetsområde.
Vi bokar gärna in ett telefonmöte de närmsta veckorna för att diskutera och få svar på frågorna
nedan.
•  

Har ni några instruktioner för hur ni ska hantera litiumjonbatterier?

•  

Hur förvarar ni litiumjonbatterier?

•  

Har ni några specifika brandkrav eller säkerhetskrav gällande förvaringen och hantering
av litiumjonbatterierna?

•  

Hur påverkas hanteringen och förvaringen av storlek och sort av litiumjonbatteri?

•  

Hur ni något system för att särskilja och sortera litiumjonbatterier från övriga
batterier?

•  

Hur förbereder ni litiumjonbatterier inför transport?
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