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Här återvinns 30 000 ton uttjänta bil- 
och andra blybatterier per år.

Blybatteriet uppfanns 1859 och är 
den äldsta formen av laddningsbart 
batteri. Skälet till att det fortfarande 
används i våra fordon är förmågan 
att till en låg kostnad leverera hög 
strömstyrka under kort tid, med an-
dra ord: Driva en startmotor. 
 
text:  b o s s e  ” b i l d o k t o r n ”  a n d e r s s o n

foto:  b i l d o k t o r n

Trots den enorma utveck-
lingen av alternativa batte-
rityper används blybatterier 
fortfarande som strömkälla i 
diesel- och ellok samt i ubåtar 
och som reservkraft i anlägg-
ningar med höga krav på drift-
säkerhet, som till sjukhus och 

telekom-anläggningar. Faktum 
är att cirka 85 procent av all 
lagrad energi i välden finns i 
blybatterier.

I dag samlas så gott som 
alla förbrukade blybatterier 
i Sverige in. Men vart tar de 
vägen? Svaret visade sig fin-

VART TAR ALLA 
BLYBATTERIER 
VÄGEN?
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nas i Landskrona, på Bolidens 
anläggning Bergsöe. Från de 
nordiska länderna kommer 
ungefär fyra miljoner uttjänta 
blybatterier hit varje år. Och 
runt 80 procent av det bly som 
återvinns säljs till batteriindu-
strin i Europa. 

Batteriernas innehåll av bly 
och svavelsyra låter ju inte 
speciellt miljövänligt. Men tack 
vare en insamlingsnivå på nära 
100 % och en mycket effektiv 
återvinning är blybatterier 
antagligen den miljövänligaste 

batteritypen just nu, ty bly kan 
återvinnas i oändlighet med 
bibehållna egenskaper. Å andra 
sidan går utvecklingen av andra 
batterityper snabbt. Batteri-
branschen tror dock inte att bly-
batteriet kommer att försvinna, 
men att det mer och mer kom-
mer att finnas flera olika sorters 
batterier till olika ändamål.

Nåväl, under mitt besök på 
anläggningen fick jag följa hela 
processen, från att lastbilar tip-
par av gamla uttjänta batterier 
till leveransen av nya blytackor 

Plötsligt sprang jag på denna staty. Trots att Boliden tog 
över företaget 1976 finns Paul Bergsöes märkliga logotype 
här och där, ett lejon som bär omkring på ett tjurhuvud.

Produktionledare Fredrik Sörensson tar ett 
vattenprov i det avancerade system som 
tar hand om dagvatten, processvatten och 
svavelsyra.

Boliden Bergsöe är ett av Europas 
största återvinningsföretag av blybat-
terier och blyskrot, ca 46 000 ton rent 
bly produceras och raffineras per år.

och hanteringen av plast, syra 
och andra restprodukter. 

Min första fråga blev dock 
varför anläggningen heter nå-
got så konstigt som Bergsöe. 
Svaret blev en berättelse om 
den danske uppfinnaren, ci-
vilingenjören, författaren och 
mångsysslaren Paul Bergsøe, 
född 1872 i Köpenhamn, död 
1963 i Nærum.

Under sitt långa liv var 
Bergsøe aktiv på många vitt 
skilda områden. Förutom att 
vara affärs- och industriman, 
skrev han barnböcker, samt 
även böcker om teknik, kemi 
och astronomi. Han blev också 
en känd röst i Danmarks Radio, 
både när det gällde tekniska 
ämnen och som uppläsare av 
H.C. Andersens sagor. 

BERGSÖE SYSSLADE MED 
ALLT FRÅN AFFÄRER TILL 
BARNBOKSSKRIVANDE.

Blyet gjuts i tackor och används i huvud-
sak inom batteritillverkningen i Europa.

I företagets museum finns ett antal av de 
böcker Paul Bergsöe och hans son Svend 
skrev.

I arbetet med att hålla utsläppen på en så 
låg nivå som det bara är möjligt ingår även 
tvättning av asfaltsytorna.
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År 1902 grundade Paul 
metallåtervinningsföretaget 
Bergsøe och 1942 bildades 
enheten i Landskrona. I dag är 
anläggningen i Landskrona den 
enda i sitt slag i Norden, men 
på 1940-talet var Bergsøe en 
stor koncern med runt 4 000 
anställda i flera länder. Och när 
sonen Svend kom med i företa-

get ändrades namnet till Paul 
Bergsøe & Son.  

De industriella framgångarna 
tog dock slut efter ett antal 
misslyckade investeringar i 
USA och 1979 köpte Boliden 
anläggningen i Landskrona. 
Sedan dess har det investerats 
stora belopp för att minska ut-
släppen av bly till luft och vat-

TILL SIST ETT TIPS: 

Bergsöes Tilapia säljs i City Gross 
butikerna i Skåne.

Återvinningsprocessen är imponerande. När batterierna 
har krossats rinner syran in i ett reningsverk. Resten 
hamnar i ugnen där batterihusen brinner upp tillsam-
mans med koks. Uttjänta batterier innehåller plast som 
fungerar som ett reduktionsmedel och hjälper till vid 
produktionen av blyet.

Bly och slagg separeras och överskottsvärmen leds vi-
dare till Landskrona kommuns fjärrvärmesystem, vilket 
täcker det årliga värmebehovet för cirka 2 000 bostäder.

ÅTERVINNINGS-
PROCESS FÖR BLY

Det går inte att ta miste på hur viktig  
säkerheten är.

Bly är TUNGT. Lastbilarna som transpor-
terar tackorna ut till kunderna kan bara 
använda en bråkdel av sin lastvolym.

Lotte Nebrér är både företagets massör och 
kock. Här serverar hon den läckra afri-
kanska abborren.

I lagerhuset finns rader av blytackor, redan 
märkta med vart de ska skickas. Omkring 
99 procent av Europas alla blybatterier 
återvinns och huvuddelen av det återvun-
na blyet säljs tillbaka till batteriindustrin.

OMKRING 99 % AV EURO
PAS ALLA BLYBATTERIER 
ÅTERVINNS.

ten. I dag klarar anläggningen 
med råge både nationella 
lagkrav och EU:s krav. Det to-
tala utsläppet av bly till vatten 
var 2016 mindre än ett kilo. 
Anläggningen uppfyller också 
redan reglerna i EU:s direktiv 
om industriutsläpp som blir 
obligatoriska från 2019.

Jag blev mest imponerad av 
de avancerade systemen som 
tar hand om avloppsvatten med 
svavelsyra och renar proces-
sluften, även blyhaltig frånluft, 
och fångar upp filterstoft som 
återanvänds i produktionen. 
Aska från smältdeglar och gjut-

maskiner och blyhaltigt slagg 
upparbetas också på plats.

Rundvandringen slutade med 
lunch i företagets matsal. Da-
gens rätt var den lokalt odlade 
afrikanska abborren Tilapia. Ty 
när verksamheten renodlades 
till att bara skrota batterier 
blev några lokaler tomma och 
där finns numera stora plastkar 
med fisk. Smältprocessens 
spillvärme utnyttjas för att 
hålla 26 grader i odlingskaren. 
Hitintills har cirka två ton per år 
sålts. Målsättningen är att öka 
produktionen upp till cirka 200 
ton per år. r


