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The Battery Challenge 
- Överslagsberäkning av minskat batteriavfall

Denna överslagsberäkning gäller minskning av avfall från 
så kallade hushållsbatterier (stavbatterier och 9V) om 
återuppladdningsbara batterier skulle användas av alla. 
Detta skulle hypotetiskt kunna ske om det till exempel 
infördes en lag som förbjöd engångsbatterier. 

Metodik:

1 Ta fram uppgifter om hur mycket engångsbatterier som konsumeras (säljs)  
       i Sverige per år (detta motsvarar även hur mycket batterier som slängs och/ 
       eller återvinns). Utgå från AA-batterier, som en genomsnittlig batteristorlek.

2 Dividera med antal relevanta människor (till exempel alla över 10 år) vilket ger         
       konsumtion per person.

3 Uppskatta hur många gånger ett återuppladdningsbart batteri används  
      (i medeltal) innan det slängs och ta även hänsyn till att batteriet har en  
       begränsad hållbarhet även om det inte används.

4 Ta hänsyn till att det uppladdningsbara batteriet väger mer än ett  
       engångsbatteri. 

5 Ta även hänsyn till att uppladdningsbara batterier behöver en batteriladdare.

6 Med utgångspunkt från ovanstående indata beräknas hur många gånger mindre      
       avfall som en övergång till uppladdningsbara batterier ger. 

https://twitter.com/Batteriutmaning
https://instagram.com/thebatterychallenge/
https://www.facebook.com/thebatterychallenge.se
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Beräkningar nedan är utförda med utgångspunkt från år 2014:

1 Från statistik hos batterifonden (http://eeb.naturvardsverket.se/producentans 
       varforbatterier/Statistik-for-batterier/) framgår att totala mängden alkaliska 
      och brunstensbatterier (inkl Hg) som säljs i Sverige varje år är cirka 3400 ton 
      (samma värde 2011, 2012 och 2013). Dessutom säljs i Sverige cirka 2 miljoner   
       uppladdningsbara hushållsbatterier som i genomsnitt väger något mer än ett       
       AA-batteri för engångsbruk, det vill säga genomsnittsvikten kan uppskattas   
      till 30 gram (25 gram för engångsbatterier). Totalvikten uppladdningsbara    
       hushållsbatterier:2milj. x 30 gram = 60 ton (dessa data har uppskattats efter   
       diskussioner med personer i batteribranschen). Totalt blir det 3466 ton.

2 Antalet Svenska medborgare var i slutet av 2014 (www.statistikdatabasen.scb.se):  
       9,7 miljoner varav 8,6 miljoner var äldre än 10 år. Mängden engångsbatterier  
       per person och år blir 3466 000 kg/8,6 miljoner = 0,403 kg/person.  

3 Antalet gånger som ett batteri används kan uppskattas utifrån olika aspekter.
      Utvecklingen av NiMH-batterier går framåt och från att tidigare ha utlovat  
      300 laddningscykler lovar de flesta tillverkare numera fler än 500 cykler   
      och vissa till och med 1500 cykler. Man får dock räkna med att användaren  
      i många fall inte kommer att utnyttja denna cyklingsmöjlighet eftersom NiMH- 
      batteriernas hållbarhet normalt inte överstiger 3-5 år, det vill säga även om   
      batteriet  inte används och bara ligger på en hylla kommer den inte att fungera          
       bra efter 3-5 år. För vissa användningar kommer man kanske att hinna cykla 
       batteriet 500 gånger under denna tid, men för många apparater (till exempel 
      fjärrkontrollen till TVn) behöver man bara ladda batteriet 1- 2 gånger  
       per år och totalt blir det bara 5-10 upp- och ur-laddningar under 5 år. I      
      beräkningen nedan har vi antagit att NiMH batterierna håller i 4 år.

4 I denna beräkning har vi antagit att uppladdningsbara batterier väger i  
       genomsnitt 30 g och engångsbatterier väger i genomsnitt 25 g.  
5 Batteriladdare: Tre fabrikat av batteriladdare för fyra AA-batterier (inklusive  
       förpackning) har vägts och deras medelvikt (exklusive batterier) är 280 gram.  
      Batteriladdarens medellivslängd är 10 år.

6 Beräkning: Den totala årliga mängden engångsbatterier är 3400 ton och  
       uppladdningsbara batterier är 66 ton, eller utslaget på 8,6 milj användare  
       totalt 403 g/person, vilket motsvarar 16,12 AA batterier (à 25 gram). 

https://twitter.com/Batteriutmaning
https://instagram.com/thebatterychallenge/
https://www.facebook.com/thebatterychallenge.se
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32,24 batterier per hushåll och år fördelat på 18 platser
Ett medelhushåll i Sverige har två medlemmar som tillsammans konsumerar  
32,24 batterier per år. IKEA har gjort en undersökning som indikerar att varje 
svenskt hushåll i medeltal har 18 hushållsbatterier igång samtidigt (det finns alltså 
18 batteriplatser/hushåll). Det betyder att batterierna byts ut 1,79 ggr/år, räcker i 
medeltal drygt 6 månader (0,56 år). 

Om man antar att de uppladdningsbara batterierna räcker fyra år så kan  
18 uppladdningsbara batterier ersätta 4x32,24= 129 engångsbatterier. 
Förbättringsfaktorn blir då 129/18 = 7,17, men om man även tar hänsyn till  
att de uppladdningsbara batterierna väger mer, blir förbättringsfaktorn lägre:  
7,17 x 25/30 = 5,98.

Batteriladdaren
Dock tillkommer en batteriladdare per hushåll som väger 280 g och som antas hålla 
i 10 år. Det betyder att mängden laddare som behöver köpas per år är 4,3 mlij/10 = 
0,43 miljoner och deras sammanlagda vikt blir 280x4,3 milj = 120 ton

Om alla skulle använda uppladdningsbara batterier
Om alla skulle gå över till uppladdningsbara batterier och om man även tar hänsyn 
till batteriladdarna blir den totala massan batterier och batteriladdare: 

3400/5,98 +120 = 689 ton och en minskning med 80% (1-(689/3400) = 0,80). 

Dagens mängd uppladdningsbara batterier 60 ton motsvarar 66/(689/3400)=  
325 ton i engångsbatterier som vi idag alltså inte behöver konsumera (besparingen 
är 326 – 66 = 260 ton).

https://twitter.com/Batteriutmaning
https://instagram.com/thebatterychallenge/
https://www.facebook.com/thebatterychallenge.se

