
bærekraftig resirkulering 
av batterier

Kongsberg Summit



8.4 million

750,000
1,143,000

2020 2021 2030

Salg av elbilbatterier i Europa er i ferd med å ta av

Kilde: Schmidt Automotive, 2022



Med elektriske biler, trenger verden 
bærekraftige løsninger
for gjenvinning av batterier

Utfordringen



Nødvendig vekst i 
produksjon en fra 
2020 til 2040 i et 

optimistisk scenario
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Kilde: IEA The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions May 2021. Only batteries for transport included.

Elektrifisering gir kraftig vekst i etterspørsel etter sjeldne metaller 



Allerede knapphet og kraftig prisstigning på 
sjeldne materialer som litium 



Kilde: Aluminum Association

Nyutvinning av materialer gir høye karbonutslipp ...



… og ødelegger natur 



Batterier er verdifulle 
også ved slutten av levetiden 

Heldigvis

of battery materials are 
recoverable 

95%
up to
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Hva består et batteri av?



a powder containing: 
nickel, manganese, cobalt, 

lithium and graphite

sent to partners for hydrometallurgical 
recycling to recover battery grade raw materials

For example: Revolt Ett recycling plant, 
Northvolt

Battery packs

aluminum plastics copper black mass
>95% >95% >95%

* resirkuleringsgrad

Materialer som blant annet Northvolt og Hydro trenger mer av



Derfor Hydrovolt

50/50 Hydro–Northvolt 
joint venture
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Kilde: Norsk elbilforening, 2022

Hydrovolt bygger industri rundt Norges ambisiøse elbilpolitikk



2.000 kvm fabrikk for gjenvinning 
av batterier fra elektriske kjøretøy
åpnet i 2022

Hydrovolt Fredrikstad 

tonn per år
8.000

kapasitet på



battery 
collection

Revolt Ett

Hydrovolt

Battery recovery

Strategisk beliggenhet for innsamling av 
batterier fra hele Norge++

Forsyner Hydro i Norge og Northvolt i Sverige 

Her finner du oss i dag



Energy recovery Electronics, aluminium, plastics Aluminium, plastics, steel, copper, 
electrolyte

Nickel, manganese, cobalt, 
graphite, lithium

Collection HydrometDismantlingDischarge Crushing
& sorting

Batteries from market

Battery market

Hydrovolt operations

Hydrovolts prosess



Batterier til mer enn bare bil



Bærekraft er en salgsdriver for bilprodusentene
og nødvendig for å nå fastsatte mål

Kilde: The Driven, Company websites

The “Secondary First” 
approach: BMW only uses 
freshly-mined raw materials if 
there really is no alternative. 



250.000 tonn batterier
har nådd slutten av levetiden 
i Europa innen 2030.

Vi vokser ut av Norge 

EV market share of new 
car sales by 2030

60%
European forecast



Ressursmangelen vi ser



Vi bygger ikke bare et nytt selskap, 
vi bygger en helt ny industri

Takk!


