
Sådan håndterer du hybrid- og elbiler 
forsvarligt på værkstederne

VEJLEDNING I HÅNDTERING

VEJLEDNING VED UHELD OG BRAND

Hvis du arbejder på et af AutoBranchen 
Danmarks medlemsværksteder, følger der 
her en guideline til lakering af el- og hybrid-
biler med afsæt i Industriens Branche-
arbejdsmiljøråd, El- og hybridbiler. Denne 
guide angiver det sikkerhedsniveau og den 
gode praksis, som bør følges på vores med-
lemsværksteder. 

Modtagelse og sikring 
Som det første skal der udføres en risikovurdering 
af bilen, hvor det sikres, at bilen er strømløs inden 
arbejdet påbegyndes. I skal altid have informa-
tion om el- eller hybridbilens tilstand, inden den 
leveres til jeres værksted. Det gælder især ved 
skader på el-systemet, batteriet eller elektriske 
komponenter, som fejlagtigt kan blive aktiveret på 
grund af varme.

Værnemidler
Følgende personlig beskyttelse kan anvendes, 
hvis der er mistanke om en beskadiget bil:
• Sikkerhedsmåtter
• Sikkerhedsjakke
• Sikkerhedshandsker
• Hjelm med ansigtsbeskyttelse
• Sikkerhedskrog til personhåndtering

Advarselsskilte
Disse skilte skal anbringes på biler, der befinder 
sig under reparation på værkstedet, samt når 
disse anbringes på parkeringspladsen uden for 
værkstedet.

Personuheld med strøm 
Højspænding med jævnstrøm er meget farligt, 
da strømmen konstant er i plus, hvilket betyder 
at man ved berøring – kan komme til at sidde 
fast og ikke kan rive sig løs med egen kraft.
Hvis en person er udsat for et højspændings-
uheld på værkstedet og ikke kan komme fri, 
skal der anvendes sikkerhedshandsker og en 
personsikkerhedskrog til at trække personen fri 
med. 
Man kan med fordel placere en isolerende måtte 
under rederen / den hjælpende person.
Sikkerhedshandsker og personsikkerhedskrog 
som er isoleret mod højspænding og beskytter 
mod højspænding findes i blanderummet. 

Og husk: Højspændingsledninger er altid orange 
– så rør ikke ved dem.

Bemærk at våde sko skal undgås. Bedst er at 
man arbejder med sko med kraftig gummisål.
Tag aldrig fat i en skadet el- eller hybridbil uden 
personlig beskyttelse. Hvis du har mistanke om, 
at bilen er skadet, tages der straks kontakt til 
pladeværkstedet, som løser problemet.

Brand
Udfordringen ved el- og hybridbiler, er at lithium-
ion-batteriet ved beskadigelse eller sammenstød 
kan bryde i brand. Den høje energi i batteriet kan 
være årsag til, at brande kan være svære at slukke 
samt kan udvikle sig hurtigt og voldsomt.
Højvolts-batteribrande i biler på værkstedet kan 
umiddelbart ikke slukkes med pulverslukker eller 
CO2. 
Hvis en el- eller hybridbil bryder i brand, skal den 
omgående trækkes ud af værkstedet, hvis det er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Til formålet anven-
des et reb / stålwire med kroge, som er godkendt 
til formålet.
Hvis det ikke er muligt, er det vigtigt at få kølet 
batteriet ned, så en forøgelse af branden eller 
eksplosion kan begrænses. Det gøres bedst med 
vand fra slukker eller slangevinder.
En el- eller hybridbilsbrand kan typisk kun slukkes 
ved at køre køretøjet ind i et vandbassin eller en 
dertil udviklet brandcontainer, som findes hos 
brandvæsenet nogle steder i Danmark.

Hav vejledning fra producenten klar 
I skal have bilproducentens vejledning for lakering 
ved hånden på værkstedet, og den skal følges.
Hvis der begås fejl, kan en el- eller hybridbil blive 
skadet, og så har værkstedet ansvaret.
Det er altid pladeværkstedets ansvar, at bilen ikke 
er farlig, når den leveres til maler.
En el- eller hybridbil er udstyret med et jævn-
strømsbatteri, oftest på 400 Volt, hvilket kan være 
dræbende. En våd eller snedækket bil forstærker 
risici for uheld.

Parkering og opladning 
Det frarådes, at skadede el- og hybridbiler oplades 
eller parkeres uden opsyn på værkstedet. Gene-
relt bør man stille disse biler udenfor, så eventuelt 
opstående brande efter arbejdstid eller i weeken-
der ikke fører til, at værkstedet brænder ned.

Lakering og tørring 
Bilen kommer ofte i adskilt stand til autolakereren. Det betyder, at der kan være funktioner i bilen, som end-
nu ikke fungerer efter hensigten. Elektroniske enheder er muligvis endnu ikke korrekt justeret og aktiveret, 
da det ofte først er muligt, når bilen er samlet igen.
Det er Lederens ansvar, før lakering, at indhente oplysninger om, at både 12 volt og højspændingssystemet 
er afbrudt, i tilfælde af at dette er nødvendigt.
Opvarmning i sprøjtebox eller deciderede tørrekabiner uden hensyntagen til bilproducentens retningslinjer 
kan skade systemerne og batteri. Det er temperaturen, der påvirker forskellige systemer i bilen, både hvad 
angår batterisystemet, selve batteriet og strømaggregater mm.
Eksempelvis må tørringen af en lak på en Tesla maksimalt udføres ved 73 graders celsius i maksimalt 45 
minutter, hvis batteriet findes i bilen. Dette er ikke et problem, da de klarlakker vi bruger tørrer ved ca. 60 C i 
max. 20 minutter. Derudover er batterier i hybrid- og elbiler forsynet med et kølesystem, som sikrer, at batteri-
ets temperatur altid ligger mellem 20 – 25 C.
Det er Lederens ansvar på det enkelte værksted, at I altid følger bilproducenternes betingelser.
Når der kommer nye bilmærker, kontaktes bilproducent / pladeværkstedet for mere information.


