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Påminnelse om nye krav til dokumentasjon av litiumbatterier! 
 

 

Nye krav til dokumentasjon av UN38.3 test fra og med 1.januar 2020! 
 
Det er som dere vet krav til at alle litiumbatterier/celler skal oppfylle kravene i UN Testmanualen Del III, 
Underavsnitt 38.3. Dette skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder litiumbatterier/celler av alle 
størrelser, også for batteripakker selv om cellene er testet. 
 
Fra og med 01.01.2020 må produsenter og påfølgende distributører av celler og batterier produsert etter 
30. Juni 2003 gjøre tilgjengelig oppsummeringen av testen som beskrevet i UN Testmanualen, del III, 
avsnitt 38.3, underavsnitt 38.3.5. 
 
Merk at det er visse unntak for batterier/celler som ikke er testet. Blant annet for små produksjonsserier, 
prototyper som sendes til testing og skadede batterier. Her er det egne krav til transporten, emballering 
og i noen tilfeller krav til godkjennelse fra vedkommende myndighet. 
 
 
Oppsummeringen av testen «Test Summary» skal inneholde følgende 
 
(a) Name of cell, battery, or product manufacturer, as applicable;  
(b) Cell, battery, or product manufacturer's contact information to include address, phone number,                                                 
iiuiiemail address and website for more information;  
(c) Name of the test laboratory to include address, phone number, email address and website for more       
iiiiiiinformation;  
(d) A unique test report identification number;  
(e) Date of test report;  
(f)  Description of cell or battery to include at a minimum:  
 (i)   Lithium ion or lithium metal cell or battery;  
 (ii)  Mass;  
 (iii) Watt-hour rating, or lithium content;  
 (iv) Physical description of the cell/battery; and  
(v) Model numbers.  
(g) List of tests conducted and results (i.e., pass/fail);  
(h) Reference to assembled battery testing requirements, if applicable (i.e. 38.3.3 (f) and 38.3.3 (g));  
(i) Reference to the revised edition of the Manual of Tests and Criteria used and to amendments thereto,      
iiiiiif any; and  
(j) Signature with name and title of signatory as an indication of the validity of information provided.   
 
Uten dette dokument vedlagt, vil flyselskapene ikke akseptere en forsendelse med litiumbatterier.  
Husk at det også er et krav å ha dokumentet tilgjengelig på veg og sjø.  
 
Eksempler på “Test Summary” finner dere på neste side 
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Eksempel 1. 
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Eksempel 2. 

 


