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Regelverk om sikkerhet
Personlig verneutstyr skal beskytte forbrukeren mot 
skader som følge av ytre påvirkninger. Eksempler 
på PVU er sykkelhjelm, støvmaske, albuebeskytter, 
solbriller, reflekser, klatreutstyr flytevest/
redningsvest, armringer og vernetøy generelt.

Den som produserer, importerer eller distribuerer 
PVU skal påse at det er utformet i samsvar med 
forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon 
av personlig verneutstyr (PVU-forskriften) og lov 
om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(produktkontrolloven).

PVU skal være CE-merket. CE-merket skal påsettes 
av produsenten når det er dokumentert at produktet 
er i samsvar med de gjeldende sikkerhetskrav for 
produktet.

Det er utarbeidet harmoniserte standarder for en 
rekke typer PVU. Ved å følge disse standardene 
for produktene, antas det at de grunnleggende 
sikkerhetskravene i regelverket er oppfylt. 
Standardene kan skaffes via www.standard.no.

Utseende og funksjonalitet kan være av betydning for 
om utstyret blir brukt, og bør derfor vektlegges når 
man kjøper PVU. Verneutstyr som ikke brukes har 
liten verdi. For PVU som krever personlig tilpasning,
informasjon om bruk og vedlikehold skal selger gi 
forbruker slik informasjon.

Ved salg av personlig verneutstyr skal produsent/
importør/distributør sørge for at det følger med en 
skriftlig brukerinformasjon på norsk. Informasjonen 
skal være nøyaktig, lett tilgjengelig og tilpasset 
brukerens behov.

DSB er tilsynsmyndighet for PVU til privat bruk.  
For profesjonell bruk er Direktoratet for 
arbeidstilsynet tilsynsmyndighet.

Les mer på sikkerhverdag.no/
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Et litiumbatteri er et komplekst produkt som kan bli 
brannfarlig under visse betingelser. En indre skade eller 
feil vil ikke nødvendigvis være synlig på utsiden. Feil og 
skader kan oppstå under produksjon, bruk, aldring og 
slitasje. Et produkt som ikke er intakt vil generelt ha en 
høyere brannrisiko enn et intakt produkt, og være mer 
tilbøyelig til selvantenning. Den vanligste direkte årsaken 
til selvantenning er en indre kortslutning som frigir 
batteriets elektrokjemiske energi i form av varme. Hvis det 
skjer kan det fort oppstå en løpsk varmeutvikling i batteriet 
(thermal runaway). Hverken kortslutningen eller thermal 
runaway stopper før energien er avgitt som varme. 

Under er et eksempel på en brann som oppsto i en  
el-sparkesykkel med oppladbart litiumion batteri.  
Legg merke til intensiteten i brannen og den voldsomme 
gassutviklingen. Gassen vil være giftig og man må unngå  
å puste inn røyken.

>> Film som viser brann i Litiumbatteri

DSB har fått flere henvendelser om hvordan man skal 
kunne bedømme om et litiumbatteri er ustabilt og står i 
fare for å komme i fyr og flamme. Bekymringen gjelder 
først og fremst defekte eller skadde produkter. Hvordan 
vurdere litiumbatterier som har vært utsatt for sterk varme 
eller annen type påkjenning, eller batterier med ukjent 
status? 

DSB har drøftet problemstillingen med Batteriretur 
som er spesialister på håndtering av batterier med 
usikker status, og kommet fram til en anbefalt rutine. 
Anbefalingen er primært rettet mot håndtering av bærbare 
litiumionbatterier som ikke er intakte, men kan også 
benyttes som en forholdsregel for alle litiumbatterier.

Anbefalt rutine for bærbare litiumbatterier som ikke 
er intakte
1. Oppbevar batteriet en stund før transport på et tørt sted 

uten brennbare materialer
2. Overvåk batteriet i forhold til temperaturstigning under 

oppbevaringen
3. Dersom det ikke er tegn til temperaturstigning og 

batteriet holder samme temperatur som omgivelsene, kan 
det emballeres i henhold til emballeringsinstruksene P908 
eller LP904 (storemballasje), og forsendes

4. Dersom det er tegn til varmeutvikling må batteriet anses 
som ustabilt, og emballeres og transporteres i samsvar 
med de strengeste emballeringsinstruksene P911 eller 
LP906 (storemballasje)

5. Ta eventuelt kontakt med Batteriretur dersom batteriet 
anses som ustabilt men ikke kan emballeres i samsvar 
med P911/LP906 

Store batteripakker som elbil-batterier (Li-ion 
batterier)
Rutinen gjelder først og fremst litiumionbatterier som 
er bærbare. Evaluering av større batterier som ikke 
er bærbare, slik som el-bilbatterier (Li-ionbatterier), 
bør foretas av personer som har særskilte kunnskaper 
om batteritypen og med spesialverktøy for å analysere 
batteristatus. Batteriretur har særskilt tillatelse til 
transport av ustabile litiumbatterier 
(i henhold til ADR 2021 SP 376 med alternative krav til 
emballering). 

Hvor finner jeg emballeringsinstruksene?
Emballeringsinstruksene finnes i ADR/RID 
bestemmelsene, under avsnitt 4.1.4. Den norske 
oversettelsen av bestemmelsene er tilgjengelig for 
nedlasting på DSBs hjemmeside:
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/adrrid-2021/

Hva er litium-metallbatterier?
Litium-metallbatterier har rent litiummetall i anoden, 
og kan ikke lades opp slik som litiumionbatterier. De har 
veldig høy energitetthet og egner seg derfor godt som små 
engangs knappcellebatteier i armbandsur, fjernkontroller 
etc. Også denne type litiumbatterier vil avgi svært mye 
energi og varme ved kortslutninger.
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https://www.facebook.com/brannvesenet/posts/litiumbatterier-brenner-med-voldsom-energi-som-du-ser-i-videoen-fra-litauen-tatt/2531725290245915/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/adrrid-2021/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/adrrid-2021/
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