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Abstract

Bränslecellsystem för strömförsörjningsbehov i
Försvarsmakten
Fuel cell technology power supply needs for the
Armed Forces

Martin Boström

The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) has since 2003 been running a
fuel cell programme with the purpose to increase the Armed Forces knowledge of
fuel cell technology and its potential for future applications. This work has been
performed as a part of the Armed Forces "Dual-Use"-programme which goal is to
identify potential strategic technologies for both civilian and military purposes. 
Specific fuel cell technology advantages relevant to military activities are low acoustic
and infra red signature and high fuel density which potentially means lower risk of
detection compared to combustion systems and notably longer operating times in
comparison to batteries. Furthermore, they can be constructed to be fuel flexible and
be designed to handle everything from pure hydrogen to high sulphur diesel fuel.
The question now is which applications in the Armed Forces that can actually benefit
from a power supply system which allows for longer operating times than batteries
yet is quieter than a combustion engine. 
The task has been solved partly by studies of the results and conclusions of already
conducted reports and partly by interviewing key personnel in relevant positions for
each of the proposed power supply systems. 

Two applications has been selected to be studied in more detail; a battery charging
system and a power supply system for an Autonomous Underwater Vehicle (AUV).

The battery charging system is intended to meet the power supply demands of small
ranger or reconnaissance units required to operate independently of other forces for
up to three weeks.  The maximum power requirement was calculated to be
approximately 90 W at the maximum recommended charge current the radio battery
being normative. However, if a longer charge time is acceptable this power
requirement could be reduced and along with it the system weight and volume. 

For the AUV application three cases were formulated; 1) Only battery power 2) Only
fuel cell power 3) Fuel cell power handles base load and battery power handles peak
load. The results showed calculated operational times of 11, 20 and 24 hours
respectively. 

In addition to these results, technical specifications have been produced for each
application. These are included as attachments.
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Sammanfattning 

Försvarets Materielverk (FMV) driver sedan 2003 ett bränslecellsprogram med syfte att öka 
Försvarsmaktens kunskap om bränslecellstekniken (FC-tekniken) och dess potential för framtida 
applikationer. Arbetet genomförs inom ramen för FM´s ”Dual Use”-program vars mål är att 
kartlägga potentiella strategiska teknologier för både civila och militära ändamål.  

En av slutsatserna som FMV drar är att bränsleceller inte nödvändigtvis är det självklara valet för 
alla studerade applikationer, men att tekniken visar på fördelar som strömförsörjningsfunktion 
för vissa tillämpningar. FC-tekniken har inneboende egenskaper vilka några innebär fördelar för 
såväl civila som militära tillämpningar. Särskilda fördelar relevant för militär verksamhet är att 
de har en låg ljudnivå och hög bränsledensitet vilket innebär potentiellt lägre upptäcktsrisk 
jämfört med förbränningssystem och betydligt längre drifttid jämfört med motsvarade vikt 
batterier. Vidare kan de konstrueras att vara bränsleflexibla och utformas för allt ifrån ren vätgas 
till diesel med hög svavelhalt. 

Frågan är nu vilka tillämpningar inom FM som faktiskt kan dra nytta av ett 
strömförsörjningssystem som möjliggör längre drifttid än batterier och samtidigt är tystare än en 
förbränningsmotor. 

Syftet med arbetet är att identifiera dessa tillämpningar inom FM där FC-teknikens inneboende 
egenskaper kan göra den till ett intressant strömförsörjningsalternativ samt precisera hur dessa 
system kan specificeras. Detta görs genom att svara på följande frågor:  

• För vilka typer av tillämpningar inom FM har FC-tekniken konkurrensfördel? 
• Hur skall specifikationerna för dessa bränslecellsystem formuleras? 

Uppgiften har lösts dels genom litteraturstudier av resultat och slutsatser av redan genomförda 
studier och dels genom att intervjua nyckelpersoner i relevanta positioner för de tänkta 
strömförsörjningssystemen. 

De tillämpningar som studeras och potentiellt kan ha konkurrensfördel gentemot 
förbränningssystem och/eller elektrokemisk lagring som t.ex. batterier är strömförsörjning av 
mobil och portabel utrustning, strömförsörjning av obemannade system, reservkraft, kombinerad 
kraft- och värmeproduktion (CHP) samt strömförsörjning av avlägsna enheter, dvs. enheter som 
inte har möjlighet att vara uppkopplade mot det ordinarie elnätet. 

Genom en utvärderingsprocess valdes två av dessa tillämpningar ut vilka ansågs vara speciellt 
intressanta att studera i mer detalj; ett mindre batteriladdningssystem på gruppnivå samt ett 
strömförsörjningssystem för en undervattensfarkost (AUV).  

Batteriladdningssystemet är avsett för förband som enskilt skall kunna lösa uppgifter i upp till tre 
veckor utan möjlighet till externt underhåll. Förband som har dessa uppgifter är 



specialförbanden, arméns jägarbataljon, underrättelsebataljonen samt amfibiekårens 
kustjägarkompani. Givet en generisk användargrupp, som anses kunna representera samtliga 
förband, kunde det maximala laddeffektbehovet uppskattas till drygt 80 W vid maximalt 
rekommenderad laddström. Om en längre laddtid kan accepteras kan dock effektbehovet minskas 
och likaså batteriladdningssystemets vikt och volym. Batteriladdningssystemet skall kunna 
hantera en rad olika typer och storlekar av batterier vilket ställer krav på både lämpliga fysiska 
gränsytor samt en funktion för ”smart laddning”, dvs. att systemet autonomt kan kontrollera hur 
det aktuella batteriet skall laddas. Då batteriladdningssystemet är avsett att användas i fältmiljö 
både nationellt och internationellt finns krav på funktion både i låga och höga temperaturer samt 
okänslighet mot både väta och sand. De kommersiellt idag tillgängliga systemen som potentiellt 
uppfyller kraven har en systemvikt på ca 12 kg.  

För den studerade AUV-applikationen gjordes beräkningar för tre olika strömförsörjningsfall; 1) 
Enbart batterier 2) Enbart ett bränslecellsystem och 3) Ett bränslecellsystem som hanterar 
baslasten och ett batteripack som hanterar topplasten. 

Av resultatet att döma finns i den studerade AUV-applikationen, med aktuell driftprofil, 
möjligen ett behov av hybridisering då denna lösning medför en 20 procentig ökning i drifttid. 
Mot detta skall ställas den ökade komplexiteten och kostnaden som detta kan medföra. Detta kan 
härledas till det faktum att topplasten inte skiljer sig markant mot baslasten samt att topplasten 
utnyttjas under mer än hälften av den totala drifttiden. I ett sådant fall verkar batteriets potentiellt 
högre förmåga att leverera hög effekt snabbt överskuggas av dess lägre energidensitet jämfört 
med bränslet. I kravet finns behov av att systemet under kort tid, < 1 min, skall kunna leverera 
cirka 10 kW då farkosten ”simmar” ut ur torpedtuben. Detta innebär givetvis att någon form av 
hybridisering är nödvändig. Exempelvis skulle en lösning kunna medge ett uttag av denna effekt 
under kort tid och som sedan under transitperioden har förmåga att ladda upp batteriet innan 
detta skall användas under den tid farkosten är fullt operativ. För att klargöra hur en sådan 
lösning kan utformas behövs detta krav analyseras mer i detalj. 

Eftersom effektbehovet i driftprofilen ökar relativt lite mellan bas- och topplast (1020 – 1290; 
+26 %) kommer skillnaden i massa och volym mellan två bränslecellsystem motsvarande bas- 
och topplast vara relativt liten. Ett något större system som kan hantera både bas- och topplast 
borde således inte medföra varken en betydligt större massa eller volym. Bränslecellsteknikens 
generellt höga verkningsgrad vid dellast medför också en hög verkningsgrad vid båda lastfallen. 
En fortsatt analys av denna lösning bör inriktas på att studera frågor som rör vilken typ av 
lagring som är lämplig för behovet av ett kortvarigt effektuttag, om denna lösning enbart skall 
hantera detta effektuttag eller om en större hybridisering av den typ som presenteras i Fall 3 är 
intressant. 

Utöver dessa resultat har tekniska specifikationer skrivits för respektive applikation. Dessa 
återfinns som bilagor. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till arbetet, syftet och problemformuleringen samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Försvarets materielverk (FMV) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla, anskaffa, 
vidmakthålla och avveckla försvarsmateriel samt stödja Försvarsmakten (FM) vid planering av 
långsiktig materielförsörjning och bistå med systemkunskap.  

FMV driver sedan 2003 ett bränslecellsprogram med syfte att öka Försvarsmaktens kunskap om 
bränslecellstekniken (FC-tekniken) och dess potential för framtida applikationer. Arbetet 
genomförs inom ramen för FM´s ”Dual Use”-program vars mål är att kartlägga potentiella 
strategiska teknologier för både civila och militära ändamål. Inom Dual-Use-programmet 
studeras förutom bränslecellsområdet också bl.a. tekniker för upptäckt av explosiva, biologiska 
och kemiska ämnen samt metoder rörande nanotekniker som t.ex. MEMS (Micro 
ElectroMechanical Systems).  

Bränslecellsprogrammet har genomförts tillsammans med såväl utländska som inhemska aktörer, 
militära som civila. Fokus för studierna har legat på system i effektområdet 20W – 5kW samt på 
frågor rörande s.k. logistic fuel1, dvs. logistiskt lätthanterade bränslen (exv. flytande fas vid 
normalt tryck och temperatur). Exempel på tillämpningar som studerats är ersättning av batterier, 
batteriladdning samt reservkraft. 

Programmet inleddes 2003 med en förstudie vilken hade syftet att undersöka och utvärdera 
styrkor och svagheter som den då existerande bränslecellstekniken uppvisade.   

Förstudien följdes upp 2004 – 2006 då ingående komponenter och FC-koncept studerades, 
metoder för reformering och rening utvärderades och miljötester genomfördes för vissa system. 
Målet med detta steg var att fokusera på vilka nyckelfrågor som behövde lösas för att kunna 
designa ett effektivt FC-system passande i Försvarsmakten. 

Det avslutande steget som genomfördes 2007 – 2010 syftade till att testa både COTS2-produkter 
och produkter under utveckling. Ur den första gruppen testades bl.a. bärbara system för 
batteriersättning och batteriladdning från tyska SFC Energy och amerikanska Ultracell, mobila 
system för användning som reservkraftsaggregat samt stationära system för applikationer inom 
telekom och CHP3.  

                                                 
1 I engelskt språkbruk likställs ofta begreppet logistic fuel med JP-8 (dieselbränsle med hög svavelhalt). I detta 
arbete kommer dock en vidare definition att användas. 
2 Commercial Off The Shelf – teknologi som finns tillgänglig för allmänheten 
3 Combined Heat and Power – system som genererar både värme och el 



 

 

Parallellt med detta program medverkade FMV i ett projekt tillsammans med TeliaSonera och 
Kommunikationsmyndigheten PTS vars syfte var att långtidstesta olika FC
telestationer och utvärdera tekniken som ersättning av dagens reservkraftssystem
(Kommunikationsmyndigheten PTS, 2010)
startas efter ett 16 månaders långt stopp utan underhåll.

Programmet avslutades hösten 2010 då FMV tillsammans med medverkande aktörer 
presenterade resultat och slutsatser.

1.2 Syfte och problemformulering

En av slutsatserna som FMV drar
alla studerade applikationer, men att tekniken visar på fördelar 
för vissa tillämpningar. FC-tekniken har inneboende
såväl civila som militära tillämpningar. 
de har en låg ljudnivå och 
upptäcktsrisk jämfört med förbränningssystem och
motsvarade vikt batterier. Vidare kan de k
drivas på allt ifrån ren vätgas till diesel med hög svavelhalt.

Figur 1 Generellt förhållandet mellan energi och vikt för batterier och bränslecellsystem

I Figur 1 kan observeras att ett bränslecellsystem har en viss ”dödvikt” vilket inbegriper själva 
utrustningen (stack, pumpar, fläktar, reformer etc.). Under denna vikt ter sig ett batteri vara ett 
bättre val eftersom det generellt inte behöver samm
utrustning för laddningsövervakning etc. men denna står varken vikt
paritet med systemet runt en bränslecell.

Ett argument som ofta används i samband med bränslecellsdiskussioner är 
miljövänlighet. Beroende på 
verkningsgrad och miljövänlighet avsevärt. Ett
mycket höga verkningsgrader 
att vätgasen produceras av förnyelsebara energikäl
teknik anses som helt miljövänlig
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• För vilka typer av tillämpningar inom FM har FC-tekniken konkurrensfördel? 

• Hur skall tillämpningarna specificeras för att både förbränningssystem, batterier och 
bränslecellsystem skall kunna utvärderas i upphandlingsprocessen? 

1.3 Avgränsningar 

Effektområde som infattas av denna studie är 20W – 10kW.  

De system som kommer diskuteras är system avsedda för tillgängligt kommersiell teknik och 
bränslelagring. Därför kommer således bränslecellstekniker som t.ex. Direct Carbon Fuel Cells 
(DCFC) och exotiska vätelagringsmetoder som t.ex. natriumborhydrid, vilka ännu får anses ligga 
på forskningsstadiet, i enlighet med FMV:s studie, inte att studeras. 

Vissa delar av Försvarsmakten lyder under försvarssektretess vilket gör att vissa förmågor eller 
viss utrustning räknas som hemligt. Även komponenter eller produkter som enskilt inte är 
hemliga kan tillsammans ge en sådan insyn i verksamheten att de sammantaget dock kan anses 
lyda under Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400). Om arbetet, vilket har ett tydligt 
fokus på militära tillämpningar, vidrör sådana frågeställningar kommer vissa krav, slutsatser eller 
resonemang avsiktligen föras på så sätt att arbetet inte kränker de bestämmelser som finns. 

2 Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden; vilka delmetoder som används samt målen med dessa. 

Inom ramen för arbetet skall tillämpningar inom FM, för vilka FC-tekniken kan vara ett 
intressant strömförsörjningsalternativ, identifieras och i ett senare skede kravställas. Då 
tillämpningarna skall specificeras på systemnivå är det av intresse att undersöka hur väl den 
tekniska dokumentationen överensstämmer med den prestanda som upplevs av användaren. För 
att studera diskrepansen mellan den dokumenterade och upplevda prestandan och hur denna i så 
fall påverkar kravspecifikationerna kommer både en litteraturstudie och intervjuer genomföras. 

2.1 Litteraturstudie 

Första steget i litteraturstudien syftar till att kartlägga vilka tillämpningar inom FM för vilka FC-
tekniken har en konkurrensfördel. Detta kommer göras dels genom att studera de slutsatser som 
FMV kommit fram till i sin bränslecellsstudie och dels genom informationsinhämtning i 
vedertagna databaser vilka har använts igenom Uppsala universitets Samsök-funktion4. Målet 
med detta steg är att sammanställa en samling applikationer för vilka det verkar finnas potential 

                                                 
4 Samsök är en sökfunktion på Uppsala universitets biblioteks hemsida som ger åtkomst åt ett flertal allmänt erkända 
databaser i en mängd olika ämnen från ekonomi och naturvetenskap till medicin och historia. 



 

5 

 

till fördelar vid drift med FC-teknik. Ur denna sammanställning skall därefter ett begränsat antal 
intressanta tillämpningar sållas ut i samråd med FMV och LUTAB.  

Nästa steg är att studera kraven på den befintliga strömförsörjningen av dessa tillämpningar. 
Detta görs genom studier av, i den mån det existerar, teknisk dokumentation så som 
instruktionsböcker och tekniska specifikationer m.m. Exempel på krav som kan vara intressanta 
är medel- och toppeffekt, uppstartstid, vikt, volym, drifttid, bränsle, elektromagnetisk signatur, 
akustisk ljudnivå och vibrationsnivåer. Samtliga egenskaper som skall regleras i 
specifikationerna bestäms i samverkan med FMV och LUTAB. 

Litteraturstudien innefattar också en beskrivning av de FC-tekniker som anses intressanta samt 
av andra komponenter som batterier och kondensatorer vilka kan ingå i och bilda ett FC-system. 

Då målet med arbetet är att formulera kravspecifikationer kommer också materielförsörjningen 
och kravhanteringen inom FM presenteras. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuer valdes framför enkäter då intervjuer potentiellt kan ge ett annat djup och 
helhetsförståelse samt ge möjlighet förstå en persons resonemang kring en fråga. Genom 
följdfrågor kan också informationen kontrolleras och dess validitet höjas. Metoden är dock tids- 
och resurskrävande vilket ofta innebär ett mindre urval. Även objektiviteten kan vara lägre än 
vid t.ex. enkäter pga. s.k. intervjuareffekter och hur svaren analyseras (Sallnäs, 2007). Fördelarna 
ansågs emellertid överväga nackdelarna, bl.a. då antalet intervjupersoner ansågs vara hanterbart. 

Intervjuerna bestod av både personliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuunderlag med 
bakgrund och utkast till frågor skickades ut till respektive respondent innan intervjun i syfte att 
respondenterna skulle kunna förbereda sig och producera vissa fakta. Intervjuerna organiserades 
som semistrukturerade där frågorna, som var av både öppen och sluten karaktär, ofta övergick i 
diskussion om ämnet. Intervjuerna spelades, med respondentens samtycke, in varpå materialet 
sammanfattades och skickades till respondenten med eventuella följdfrågor och behov av 
förklaringar. Ett annat syfte med detta förfaringssätt var att säkerställa att innehållet var korrekt 
och inte innehöll någon känslig information.    

Syftet med intervjuerna är att först och främst undersöka behovet av att vidareutveckla 
strömförsörjningen i en given tillämpning samt vilken effekt ett strömförsörjningssystem baserat 
på FC-teknik skulle ha för respektive användare. Ett annat mål är att undersöka hur väl den 
specificerade prestandan på den befintliga strömförsörjningen överensstämmer med hur 
användaren kan nyttja den. 

Baserat på urvalsprocessen i Kapitel 5 genomfördes intervjuer med företrädare för de utvalda 
tillämpningarna. Valet av intervjupersoner gjordes baserat på att försöka nå företrädare med både 
teknisk förståelse och kunnande om taktiskt uppträdande. För den första applikationen valdes 
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därför att ta kontakt med s.k. tekniska chefer på kompaninivå (Komp TC) på de berörda 
förbanden. Komp TC är ofta utbildade vid Försvarsmaktens Tekniska Skola och jobbar nära 
verksamheten vilket både borgar för en grundläggande insikt i teknikens möjligheter och en 
rättvisande bild av förbandens strömförsörjningsbehov samt vilka krav som ställs av den enskilde 
användaren. För den andra applikationen valdes uppdragsledaren på FMV vilken bl.a. har till 
uppgift att koordinera projektet med avseende på krav från användarna (FM) och möjligheter på 
lösningar från utvecklarna (industrin). Även detta torde ge en rättvis bild av krav och realistiska 
och genomförbara lösningar för den aktuella applikationen. 

Intervjuunderlaget redovisas i Bilaga F.2. 

2.3 Specifikationer 

När behoven och kraven är kända skall dessa sammanställas i specifikationer. Dessa skall 
upprättas som specifikationer för ett generellt strömförsörjningssystem för varje utvald 
tillämpning. I detta första läge skall systemen alltså ses som en svart låda som uppfyller kraven, 
oberoende om den svarta lådan innehåller ett FC-system eller ej.  

I nästa steg studeras vilka FC-system som uppfyller de krav som ställts samt hur dessa system i 
sin tur påverkar kravuppfyllnaden. Beroende på bränslet behövs t.ex. eventuellt en reformer som 
bl.a. påverkar vikt och systemverkningsgrad. För att hantera effekttransienter och krav på 
uppstartstid behövs vidare eventuellt batterier och/eller kondensatorer. 

Slutligen skall resultatet från svarta-lådan-specifikationerna och FC-systemuppbyggnaden 
sammanställas i specifikationer som beskriver strömförsörjningssystem för varje vald 
tillämpning. Under arbetet med specifikationerna skall samverkan göras med de företag som 
medverkade i FMV´s bränslecellsstudie för att säkerställa att resultatet är rimligt. 

3 Grundläggande bränslecellsteknik 

Detta avsnitt inleds med en grundläggande teknikgenomgång som följs av de generella 
egenskaper bränslecellstekniken uppvisar och avslutas med att sammanfatta de resultat och 
slutsatser som dragits under FMV:s bränslecellsstudie. 

3.1 Allmänt 

En bränslecell är ett exempel på en enhet för kemisk energiomvandling till elektricitet. Till 
skillnad mot förbränningsmotorer där kemisk energi i tur och ordnings skall omvandlas till 
värmeenergi, rörelseenergi och slutligen elektrisk energi sker omvandlingen i en bränslecell 
direkt från kemisk till elektrisk energi. Andra exempel på s.k. elektrokemiska enheter är batterier 
och elektrokemiska kondensatorer vilka också kallas superkondensatorer. Den principiella 



 

 

skillnaden mellan ett batteri och en bränslecell är vart energin lagras och omvandlas. Ett batteri 
är ett slutet system där både lagring av kemisk ene
utrymme, dvs. i själva batterikroppen. I en bränslecell sker i huvudsak samma reaktioner med 
skillnaden att bränslet kontinuerligt tillförs utifrån

Figur 3 Principiella energiomvandlingssteg vid produktion av elektricitet via förbränningssystem och bränslecellsystem

En bränslecell består av två elektroder
Flera sammankopplade celler benämns
från att komma i kontakt med varandra, möjliggöra jontransport samt förhindra 
elektrontransport. Ofta namnges den specifika bränslecellstekniken av vilken elektrolyt som 
används. Bränslet, ofta vätgas, tillförs vid anoden där det oxideras till vätejoner och elektroner. 
Elektrolytens egenskaper gör att j
tvingas flöda genom en yttre elektrisk 
med vätejonerna och elektronerna och reduceras till vatten
bränslecellstekniken kan jonerna också vara negativa och transporteras från katoden till
Olika idag tillgängliga bränslecellstek

• AFC – Alkalisk bränslecell (Alkaline fuel cell) 

• PEMFC – Polymerelektrolytbränslecell (Polymer Electrolyte Membrane fuel cell
Exchange Membrane fuel cell

• DMFC – Direktmetanolbränslecell (Dir

• PAFC – Fosforsyrabränslecell (Phosphoric acid fuel cell) 
• MCFC – Smältkarbonatbränslecell (Molten Carbonate fuel cell) 
• SOFC – Fastoxidbränslecell (Solide Oxide fuel cell) 

skillnaden mellan ett batteri och en bränslecell är vart energin lagras och omvandlas. Ett batteri 
är ett slutet system där både lagring av kemisk energi (bränsle) och omvandling sker i samma 
utrymme, dvs. i själva batterikroppen. I en bränslecell sker i huvudsak samma reaktioner med 
skillnaden att bränslet kontinuerligt tillförs utifrån varför det kan betecknas som ett öppet system.

Principiella energiomvandlingssteg vid produktion av elektricitet via förbränningssystem och bränslecellsystem

En bränslecell består av två elektroder (anod och katod) vilka är separerade
kopplade celler benämns en stack. Elektrolytens uppgift är att hindra elektroderna 

från att komma i kontakt med varandra, möjliggöra jontransport samt förhindra 
Ofta namnges den specifika bränslecellstekniken av vilken elektrolyt som 

tgas, tillförs vid anoden där det oxideras till vätejoner och elektroner. 
Elektrolytens egenskaper gör att jonerna transporteras genom elektrolyten 

elektrisk last. Vid katoden tillförs luft eller rent syre vilk
jonerna och elektronerna och reduceras till vatten (Figur 

bränslecellstekniken kan jonerna också vara negativa och transporteras från katoden till
Olika idag tillgängliga bränslecellstekniker sammanfattas i Figur 5. 

Alkalisk bränslecell (Alkaline fuel cell)  

Polymerelektrolytbränslecell (Polymer Electrolyte Membrane fuel cell
Exchange Membrane fuel cell)  

Direktmetanolbränslecell (Direct Methanol fuel cell)  

Fosforsyrabränslecell (Phosphoric acid fuel cell)  
Smältkarbonatbränslecell (Molten Carbonate fuel cell)  
Fastoxidbränslecell (Solide Oxide fuel cell)  
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vilka är separerade av en elektrolyt. 
Elektrolytens uppgift är att hindra elektroderna 

från att komma i kontakt med varandra, möjliggöra jontransport samt förhindra 
Ofta namnges den specifika bränslecellstekniken av vilken elektrolyt som 

tgas, tillförs vid anoden där det oxideras till vätejoner och elektroner. 
onerna transporteras genom elektrolyten och elektronerna 

Vid katoden tillförs luft eller rent syre vilket reagerar 
Figur 4). Beroende på 

bränslecellstekniken kan jonerna också vara negativa och transporteras från katoden till anoden. 

Polymerelektrolytbränslecell (Polymer Electrolyte Membrane fuel cell, Proton 



 

 

Figur 4 Elektrodreaktioner och l

Figur 5 Sammanfattning av reaktioner och processer i några vanliga bränslecelltekniker. Visar bl.a. arbetstemperatur, 
bränsle, restprodukter och jontransport 

3.2 Generella egenskaper

Effektivitet 
Huruvida en bränslecell är effektivare att utnyttja bränslet än förbränningsbaserade system
fråga som kräver viss eftertanke.
optimala förhållanden drivs med ren vätgas är svaret ja. Detta 
vilket delvis kan härledas till den principiella skillnad
fungerar för de båda teknologierna

Elektrodreaktioner och laddningsflöde i en bränslecell med sur elektrolyt (Dicks & Larmine, 2003)

Sammanfattning av reaktioner och processer i några vanliga bränslecelltekniker. Visar bl.a. arbetstemperatur, 
restprodukter och jontransport (Brodd & Winter, 2004).

egenskaper 

effektivare att utnyttja bränslet än förbränningsbaserade system
fråga som kräver viss eftertanke. Om frågan begränsas till att omfatta 
optimala förhållanden drivs med ren vätgas är svaret ja. Detta kan sägas gälla

kan härledas till den principiella skillnad mellan hur energiomvandlingsprocessen 
e båda teknologierna (Figur 3), men effektiviteten beror på aktuell teknik och 
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(Dicks & Larmine, 2003) 

 

Sammanfattning av reaktioner och processer i några vanliga bränslecelltekniker. Visar bl.a. arbetstemperatur, 
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effektivare att utnyttja bränslet än förbränningsbaserade system är en 
att omfatta en stack som under 
kan sägas gälla också generellt, 

mellan hur energiomvandlingsprocessen 
effektiviteten beror på aktuell teknik och 



 

 

vilket bränsle som används i bränslecellen 
måste man ha klart för sig när man jämför bränslecellsys

Generellt har batterier högre specifik effekt 
medan förbränningstekniker ofta har både högre specifik effekt och energi (
presenteras effekt och elektrisk verkningsgrad för några vanliga tekniker för elproduktion. Enligt 
denna figur är bränslecellstekniken med hänsyn till verkningsgrad intressant i effektområdet
10 W till 10 kW. 

Figur 6 Effekt och elektrisk verkningsgrad för några vanliga elproduktionssystem 

vilket bränsle som används i bränslecellen samt hur mycket kringutrustning 
måste man ha klart för sig när man jämför bränslecellsystem med t.ex. förbränningsmotorer.

Generellt har batterier högre specifik effekt än bränslecellsystem men lägre specifik energi 
medan förbränningstekniker ofta har både högre specifik effekt och energi (
presenteras effekt och elektrisk verkningsgrad för några vanliga tekniker för elproduktion. Enligt 
denna figur är bränslecellstekniken med hänsyn till verkningsgrad intressant i effektområdet

Effekt och elektrisk verkningsgrad för några vanliga elproduktionssystem (Eidefeldt & Prisell)
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hur mycket kringutrustning detta kräver. Detta 
tem med t.ex. förbränningsmotorer. 

men lägre specifik energi 
medan förbränningstekniker ofta har både högre specifik effekt och energi (Figur 7). I Figur 6 
presenteras effekt och elektrisk verkningsgrad för några vanliga tekniker för elproduktion. Enligt 
denna figur är bränslecellstekniken med hänsyn till verkningsgrad intressant i effektområdet 

 

(Eidefeldt & Prisell)  



 

 

Figur 7 Förenklad Ragoneplot över specifik effekt och energi för olika elektrokemiska system, vanli
samt förbränningsmotorer. Visar också principiellt effekt

skalorna är logaritmiska

Den största nackdelen i dagsläget obero
att många produktionsmetoder fortfarande är under utveckling
teknikerna är också ofta oklar eller otillräcklig.
bränslecellsystem kan ofta vara tio
kraftvärmegenerering (Elforsk, 2009)

Specifik energi och energidensitet
Då bränslecellen karaktäriseras som ett öppet system har en mängd olika 
utvecklats vilka tillåter en mängd olika bränslen. Bränslen som metanol, propan eller diesel 
uppvisar betydligt högre energiinnehåll både per mass
att medföra mer energi till mindre vikt och volym än vad som är möjligt i t.ex. batt
visas tydligt i Figur 1 och den
presenteras i Figur 8 tillsammans med värdena för 35 % verkningsgrad

 

goneplot över specifik effekt och energi för olika elektrokemiska system, vanli
samt förbränningsmotorer. Visar också principiellt effekt- och energiområde för ett hybridsystem

skalorna är logaritmiska (Brodd & Winter, 2004) 

Den största nackdelen i dagsläget oberoende av teknik är hög kostnad pga. små 
att många produktionsmetoder fortfarande är under utveckling. Livslängden hos de olika 
teknikerna är också ofta oklar eller otillräcklig. Installationskostnaden för stationära 
bränslecellsystem kan ofta vara tio gånger motsvarande konventionell teknik för 

(Elforsk, 2009). 

nergidensitet 
Då bränslecellen karaktäriseras som ett öppet system har en mängd olika 

tillåter en mängd olika bränslen. Bränslen som metanol, propan eller diesel 
uppvisar betydligt högre energiinnehåll både per mass-, och volymsenhet vilket gör det möjligt 
att medföra mer energi till mindre vikt och volym än vad som är möjligt i t.ex. batt

n högre specifika energin (kWh/kg) och energidensiteten (kWh
tillsammans med värdena för 35 % verkningsgrad. 
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goneplot över specifik effekt och energi för olika elektrokemiska system, vanliga kondensatorer 
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Då bränslecellen karaktäriseras som ett öppet system har en mängd olika bränslecellstekniker 
tillåter en mängd olika bränslen. Bränslen som metanol, propan eller diesel 

, och volymsenhet vilket gör det möjligt 
att medföra mer energi till mindre vikt och volym än vad som är möjligt i t.ex. batterier. Detta 

(kWh/kg) och energidensiteten (kWh/L) 
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Figur 8 Energiinnehåll per massenhet och volymsenhet för metanol, propan, diesel och litiumjonbatterier. Värdena för 

bränslena är LHV (Thomas & Keller; Aifantis, Hackey, & Kumar, 2010). 

 
Komplexitet 
Principiellt finns i en bränslecell inget behov av rörliga delar vilket potentiellt kan leda till tysta, 
tillförlitliga system med lång livstid och låga underhållsbehov. Beroende på teknik finns dock 
behov av olika mängder av kringutrustning för bränslebearbetning, pumpar, kompressorer, 
fläktar m.m. vilket påverkar systemets komplexitet och bullernivå. 

Miljöpåverkan 
Om väte används som bränsle är den enda biprodukten vid energiomvandlingen i en bränslecell 
vatten. Detta är en fördel främst inom fordonsindustrin där utsläpp av både växthusgaser och 
partiklar radikalt kan minskas – vilket är särskilt intressant i städer. Produktion av vätgas idag 
inbegriper dock ofta utsläpp av koldioxid. Den stora fördelen vad gäller utsläpp från 
bränslecellsystem jämfört med förbränningssystem är avsaknaden av partiklar samt svavel- och 
kväveoxider (Figur 5). 

Bullernivå 
Energiomvandlingsprocessen i en bränslecell är principiellt ljudlös medan en förbränningsmotor 
principiellt är bullrig. Detta kan delvis härledas till det faktum att förbränningsmotorer, genom 
kompressions- och dekompressionssteg, har ett utbyte med omgivningen och delvis till det 
faktum att de rörliga delarna medför mekaniska stötar etc. Med kringutrustning för t.ex. 
reformering av bränslet uppstår dock ett visst buller för bränslecellsystemet. Låg bullernivå är 
viktigt för portabla applikationer samt i tillämpningar som inbegriper lokalt producerad kraft och 
värme. Också värmestrålningen från vissa bränslecellstekniker är låg jämfört med 
förbränningssystem. 
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3.3 Slutsatser från FMV:s bränslecellsstudie 

3.3.1 PEMFC 

PEM anses av slutsatserna att döma vara den mest mogna av teknikerna men är, pga. låg tolerans 
mot kolmonoxid och svavel, mest lämpad för användning tillsammans med ren vätgas eller enkla 
reformat som metanol. Slutsatserna visar vidare på en systemverkningsgrad på ca 50 % om ren 
vätgas används som bränsle och ca 35 % vid användning av reformerad metanol. För HT-PEM5 
är motsvarande värden 40 % respektive 30 %. HT-PEM anses ha visat potential för användning i 
samband med andra bränslen då tekniken generellt har hög tolerans mot kolmonoxid och svavel 
(500 ppm). Dock återstår utmaningar med strömtäthet och uthållighet jämfört med PEM. Under 
studien visade PEM-system prov på god funktion i låga temperaturer med funktionalitet ner till – 
27°C. 

3.3.2 DMFC 

Denna typ av teknik är den idag mest förekommande i små applikationer som batteriersättare 
eller batteriladdare. Slutsatserna från studien visar på en systemverkningsgrad på ca 25 – 30 %. 
De system som testats har visat sig fungera väl i rumstemperatur men uppstart vid låga 
temperaturer samt funktion vid låga och höga temperaturer hävdas fortfarande vara 
bekymmersamt likaså vissa mjukvarurelaterade problem. Baserat på dessa resultat anser därför 
FMV att fokus i syfte att förbättra dessa typer av bränslecellsystem bör läggas dels på uppstart 
och drift vid låga och höga temperaturer och dels på uthållighetstest samt fältprov för att 
utvärdera tillförlitligheten. 

3.3.3 SOFC 

SOFC har enligt studien generellt en högre verkningsgrad än t.ex. PEM men tekniken som helhet 
anses mindre mogen. Tekniken karaktäriseras av långa uppstartstider (>30 min) och de höga 
arbetstemperaturerna (800 – 1000°C) ger upphov till isolerings- och materialfrågor. Även 
robustheten anses vara ett område vilket inte är klarlagt. Slutsatserna visar vidare på en 
systemverkningsgrad på ca 60 % om ren vätgas används som bränsle och ca 35 – 40 % om 
reformerad diesel eller fotogen används. 

3.3.4 Bränslebearbetning 

Svavel och aromater ställer speciella krav på bränslebearbetningen och katalysatorer. Inom 
studien har ett system med kapacitet att reformera ett kolvätebaserat bränsle med svavelhalt på 
1000 ppm ner till tillräckligt resultat demonstrerats (Tabell 23). 

                                                 
5 HT-PEM – High-Temperature PEM. Arbetstemperatur ~180 – 200°C (jmf. PEMFC Figur 5) 
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3.3.5 Sammanfattning 

Avsaknad av teknik för systemintegration samt långsam utveckling av 
kringutrustningskomponenter (Balance-of-plant) som reglersystem och sensorer gör att 
utvecklingen av bränslecellsystem i dagsläget anses vara mer beroende av just mer optimerad 
systemintegration än av förbättrad teknologi. 

- Systemdesign och komplexitet beror till stor del av det bränsle som avses användas.  
- Reformering av kolväteföreingar som diesel ger t.ex. svårigheter att hantera snabba 

effektförändringar.  
- Ångreformering ger ett högre utnyttjande av vätgasen men resulterar samtidigt i ett 

komplexare system som reagerar långsammare på dynamiska laster.  
- Katalysatorernas livslängd beror till stor del på hur rent vatten som används som ånga.  
- Partiell oxidation ger ett enklare system med lägre komplexitet men också med en lägre 

systemverkningsgrad.  
- Reformering av metanol ger ett enkelt system då steg för svavelavlägsning inte behövs. 

Design av bränslecellsystem måste alltid ha sin startpunkt i vilken applikation som avses då olika 
tekniker och metoder visar på olika för- och nackdelar för olika applikationer (effekt, bränsle, 
vikt- och volymkänslighet, krav på uppstartstid m.m.).   

4 Möjliga tillämpningar 

I detta avsnitt presenteras ett antal möjliga tillämpningar för vilka bränslecellstekniken skulle 
kunna ha konkurrensfördel. Kapitlet avslutas med en enkel sammanfattning av dagens teknik, 
Försvarsmaktens eventuella behov samt de s.k. best-in-class applikationerna, dvs. de idag mest 
utvecklade produkterna.  

För att svara på frågan vilka applikationer som bränslecellstekniken har konkurrensfördel mot 
måste man först studera vilka egenskaper som gör tekniken till det bättre alternativet och hur 
dessa egenskaper påverkar den aktuella applikationen. De egenskaper som bedöms göra tekniken 
till det bättre alternativet skiljer sig beroende på applikationen.  

För applikationer som anses kunna ersätta eller ladda batterier innebär FC-teknikens högre 
energidensitet en fördel då detta gör att mer energi kan medföras till lägre vikt vilket i sin tur 
innebär längre uthållighet för applikationen och bättre stridsvärde på soldaten och förbandet. 
Denna egenskap innebär också att applikationer kan vara driftsatta under, jämfört med batterier, 
längre tid. 

För applikationer vars uppgift likställs med elverk är framför allt egenskapen att FC-processen 
ger upphov till en låg ljud- och IR-signatur betydande. Detta innebär en lägre risk för upptäckt 
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samt arbetsmiljö. Eftersom FC-tekniken kategoriseras som ett öppet system, dvs. att bränsle 
tillförs kontinuerligt, kan man tänka sig applikationer som drar nytta av båda egenskaperna. 

De egenskaper som innebär en konkurrensfördel för FC-tekniken och som ligger till grund för 
utvärderingen av tänkta applikationer är således: 

 

Möjliga tillämpningar omfattas, utan inbördes ordning, av: 

Tillämpning Kommentar 
Strömförsörjning av mobil och portabel utrustning 
 

Exempelvis hjälpkraftaggregat (APU) ombord på 
fordon, ersättning eller laddning av batterier och 
banljus för mobila flygplatser. 

Strömförsörjning av obemannade system 
 

Ersätta eller komplettera ordinarie 
strömförsörjningssystem. 

Reservkraft 
 

Enheter för strömförsörjning då ordinarie kraftkälla 
har fallerat. 

Kombinerad kraft- och värmeproduktion, CHP 
 

Produktion av både elektricitet och värme/kyla på 
camper, fältsjukhus och vid humanitära 
hjälpinsatser. 

Strömförsörjning av avlägsna enheter 
 

Enheter som ej är eller av olika anledningar inte 
kan vara anslutna till det lokala elnätet. 

Tabell 1 Tänkbara tillämpningar för vilka FC-teknik  kan ha konkurrensfördel 

4.1 Strömförsörjning av mobil och portabel utrustning 

4.1.1 APU 

Grunden för framgång i all form av strid är att rätt utnyttjande av stridens s.k. grundelement; eld 
(vapenverkan), rörelse och skydd (Försvarsmakten, 1995). Skydd inbegriper både skydd som 
hindrar motståndaren att verka mot dig när du är upptäckt, men också skydd som hindrar 
motståndaren att upptäcka dig överhuvudtaget. Om inte motståndaren ser eller hör dig kan denne 
heller inte verka mot dig med sina vapensystem och du ökar din chans att överleva. 

Viss militär verksamhet ställer alltså krav på den utrustning som används vilka inte har någon 
motsvarighet i en helt civil tillämpning. Ett exempel på ett sådant krav är förmågan att inte synas 

- Låg ljud- och IR-signatur (jämfört med alternativet 
förbränningsmotorn) 

- Hög energidensitet (vid logistiska bränslen och jämfört med 
alternativet batterier) 

Teknik Ljud- och IR-signatur Energidensitet 
Förbränningsmotor Hög Hög 
Batteri Låg Låg 
FC-teknik Låg Hög 
-  
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eller höras. Fordon som stridsvagnar, stridsfordon och andra bepansrade fordon har ofta stor 
eldkraft och förmåga att förflytta sig snabbt i olika typer av terräng (rörelse) samt en hög 
skyddsnivå mot vapenverkan. Beväpningen, snabbheten och skyddet ställer dock krav på stora 
kraftfulla framdrivningssystem. Förekomsten av strömkrävande delsystem (exv. 
ledningsstödssystem, sensorer, tornriktning) kräver vidare ett starkt och robust 
strömförsörjningssystem. Detta tillsammans minskar förmågan att inte synas eller höras då 
fordonens motorer har en hög ljudnivå och IR-signatur. Om fordonen skulle kunna använda sin 
elektriska utrustning under lång tid även när motorerna och därmed generatorn är avstängd, 
borde detta innebära en taktisk fördel. Ett strömförsörjningssystem baserat på bränslecellsteknik 
borde också innebära en bättre bränsleekonomi och minskad logistik. 

För förband som inte har strid som huvuduppgift men som ändå är stora strömförbrukare och 
idag förlitar sig på elverk kan samma typ av strömförsörjningssystem innebära andra fördelar. 
Exempelvis används dieselelverk som strömförsörjare av vissa ledningsplatser, men pga. buller 
och avgaser måste elverket lyftas ner från transportfordonet och bärandes placeras på avstånd 
från själva ledningsplatsen.  Ett tystare system skulle därför kunna ge fördelar som bättre 
arbetsmiljö då tunga lyft, buller och avgaser kan minskas (Ohlson, 2010). 

De fordonstyper som uppfyller de ovan nämnda kriterierna är framförallt stridsvagn 122, 
stridsfordon 90, pansarterrängbil 360 samt ledningsplattformar vilka presenteras i Figur 9. 

Stridsvagn 122 är den svenska benämningen på tyska stridsvagnen Leopard 2 levererad av 
Krauss-Maffei Wegmann. Vagnen är numera den enda stridsvagnstypen i Sverige och har en 
besättning på fyra personer samt väger 63 ton. 

Stridsfordon 90 består av ett flertal olika versioner för strid, luftvärn, eld- och stridsledning samt 
bärgning och sjukvård. Skillnaden mellan de olika versionerna är beväpning samt att de tre sista 
helt saknar tornet. Stridsfordonet har till skillnad mot stridsvagnen förmåga att transportera upp 
till åtta soldater förutom besättningen på tre personer och väger beroende på skyddsnivå mellan 
23 – 28 ton. 

Patgb 360 är ett bepansrat åttahjuligt fordon byggt av finländska Patria och skall vara operativ i 
Försvarsmakten 2014. Fordonet har förmåga att transportera upp till tolv soldater och har en 
besättning på tre personer samt väger 28 ton (O'Dwyer, 2009). 



 

 

Figur 9 Från vänster: Stridsvagn

Amerikanska TARDEC (U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering 
Center) utvecklar en bränslecellsbaserad APU på 10 kW anpassad för stridsvagnen M1 Abrams. 
För att systemet i framtiden skulle kunna 
reformerad diesel (JP-8) och 
konfigurationer (US Army, 2011)

Norska Nordic Power Systems utvecklar i samar
bränslecellsenhet anpassad för både konventionell diesel och biodiesel.
fenomenet cool flame (se C.3.3

4.1.2 Ersättning och laddning 

Att kunna verka dolt och under lång tid är krav som ställs på vissa militära förband för att kunna 
lösa sin uppgift. En av framgångfaktorerna för att uppfylla dessa krav är att minimera eller 
eliminera externt underhåll under tiden uppgiften löses. Genom att med
förnödenheter som krävs från start kan förbandet göras mer oberoende av resurser utifrån.

Enligt Lars Behm på Markstridsskolans utvecklingssektion finns idag två situationer där ingen 
bra strömförsörjningslösning finns och där kr
batteritekniker kan prestera. Det första fallet 
och som behöver strömförsörja kommunikations
veckor. Det andra fallet är enheter som med lätta fordon av typen snöskoter eller fyrhjuling skall 
betjäna en ledningsplats och kontinuerligt kunna nyttja flertalet radiostationer och datorer 
(Behm, 2011). Förband som har dessa uppgifter är fram
underrättelsebataljonen, arméns jägarbataljon, och amfibiekårens kustjägarkompani.

I dagsläget begränsas strömförsörjningen och därmed uthålligheten på dessa förband av mängden 
medförda batterier. Genom att t.ex. enbart driftsätta
tider då kommunikation med andra enheter är möjlig kan uthålligheten utökas. Drifttiden på 
annan utrustning som dator
information med penna och papper innan ar

Från vänster: Stridsvagn 122, Stridsfordon 90, Patgb 360 (FMV)

Amerikanska TARDEC (U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering 
Center) utvecklar en bränslecellsbaserad APU på 10 kW anpassad för stridsvagnen M1 Abrams. 
För att systemet i framtiden skulle kunna integreras i olika typer och storlekar av fordon används

och en modulär design i syfte att passa en rad olik
(US Army, 2011). 

Norska Nordic Power Systems utvecklar i samarbete med norska försvarsmakten en 1kW 
anpassad för både konventionell diesel och biodiesel. Tekniken bygger 

C.3.3). 

och laddning av batterier 

nna verka dolt och under lång tid är krav som ställs på vissa militära förband för att kunna 
lösa sin uppgift. En av framgångfaktorerna för att uppfylla dessa krav är att minimera eller 

underhåll under tiden uppgiften löses. Genom att medföra all materiel och alla 
förnödenheter som krävs från start kan förbandet göras mer oberoende av resurser utifrån.

Enligt Lars Behm på Markstridsskolans utvecklingssektion finns idag två situationer där ingen 
bra strömförsörjningslösning finns och där kraven på energidensitet överstiger de som aktuella 
batteritekniker kan prestera. Det första fallet är enheter som uppträder under lång tid utan fordon 
och som behöver strömförsörja kommunikations- och sambandsutrustning under upp till tre 

fallet är enheter som med lätta fordon av typen snöskoter eller fyrhjuling skall 
betjäna en ledningsplats och kontinuerligt kunna nyttja flertalet radiostationer och datorer 

. Förband som har dessa uppgifter är framförallt specialförbanden, 
underrättelsebataljonen, arméns jägarbataljon, och amfibiekårens kustjägarkompani.

I dagsläget begränsas strömförsörjningen och därmed uthålligheten på dessa förband av mängden 
medförda batterier. Genom att t.ex. enbart driftsätta sambandsutrustning på i förväg bestämda 
tider då kommunikation med andra enheter är möjlig kan uthålligheten utökas. Drifttiden på 
annan utrustning som datorer kan på samma sätt utökas genom att t.ex. sammanställa 
information med penna och papper innan arbete påbörjas i datorn (Tybring, 2011)
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Stridsfordon 90, Patgb 360 (FMV) 

Amerikanska TARDEC (U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering 
Center) utvecklar en bränslecellsbaserad APU på 10 kW anpassad för stridsvagnen M1 Abrams. 

integreras i olika typer och storlekar av fordon används 
att passa en rad olika utrymmen och 

bete med norska försvarsmakten en 1kW 
Tekniken bygger bl.a. på 

nna verka dolt och under lång tid är krav som ställs på vissa militära förband för att kunna 
lösa sin uppgift. En av framgångfaktorerna för att uppfylla dessa krav är att minimera eller 

föra all materiel och alla 
förnödenheter som krävs från start kan förbandet göras mer oberoende av resurser utifrån. 

Enligt Lars Behm på Markstridsskolans utvecklingssektion finns idag två situationer där ingen 
aven på energidensitet överstiger de som aktuella 
enheter som uppträder under lång tid utan fordon 

och sambandsutrustning under upp till tre 
fallet är enheter som med lätta fordon av typen snöskoter eller fyrhjuling skall 

betjäna en ledningsplats och kontinuerligt kunna nyttja flertalet radiostationer och datorer 
förallt specialförbanden, 

underrättelsebataljonen, arméns jägarbataljon, och amfibiekårens kustjägarkompani. 

I dagsläget begränsas strömförsörjningen och därmed uthålligheten på dessa förband av mängden 
sambandsutrustning på i förväg bestämda 

tider då kommunikation med andra enheter är möjlig kan uthålligheten utökas. Drifttiden på 
kan på samma sätt utökas genom att t.ex. sammanställa 

(Tybring, 2011). 
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Tack vare hög bränsledensitet kan portabla bränslecellsystem potentiellt minska vikten avsevärt i 
jämförelse med batterier. I Figur 10 jämförs energiinnehållet för ett kommersiellt 
bränslecellsystem med batterityper för två radiostationer i Försvarsmakten. 

 

Figur 10 Energiinnehåll i förhållande till vikt för  ett portabelt bränslecellsystem (Jenny 600S) och litiumjonbatterityper 
för två radiostationer (Radio 1512 (HF), Radio 180 (VHF)) i Försvarsmakten (SFC Energy; FMV) 

Marknaden för små bränslecellsystem domineras av system som använder metanol eller 
blandningar av metanol och vatten som bränsle och det finns idag kommersiellt tillgängliga 
produkter för laddning av t.ex. mobiltelefoner eller datorer.  

Företag Typ Effekt 
Nom/
Max 
(W) 

Vikt 
(kg) 

Bränsle Energidensitet 
(Wh/kg) 

 

Temperatur 
Funktion/ 

Start 
24 h 72 h 

Protonex i.u. 300 16 Metanol/Vatten i.u. i.u. -20 till +50°C 
/i.u. 

Protonex SOFC 100 6,9 Propan 335 750 i.u. 
SFC 

Energy 
DMFC 90 <12 Metanol/Vatten 155 370 -20 till +50°C 

/1°C 
AMI  SOFC 60/100 2,8 Propan 400 760 i.u. 

UltraCell RMFC 55/110 2,7 Metanol/Vatten 265 410 -20 till +50°C 
/-20°C 

SFC 
Energy 

DMFC 25 1,6 Metanol/Vatten 280 600 -32 till +35°C (+10 till +55°C) 
/1°C 

UltraCell RMFC 25 1,2 Metanol/Vatten ~240 360 -20 till +50°C 
/0°C 

Samsung DMFC 25 1,8 Metanol 260 530 -5 till +45°C 
/i.u. 

Tabell 2 Exempel på kommersiella bränslecellsystem i intressant effektintervall. i.u. – ingen uppgift (Shah, Novoa, Jong, 
& Dominick; SFC Energy) 
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Elverkningsgraden för kommersiella system av typen i Tabell 2 ligger mellan 15 – 25 %. 

Det finns väldigt få exempel på portabla system anpassade för reformering av kolväteföreningar 
som t.ex. diesel. Figur 11 visar dock en portabel SOFC-enhet med integrerad POX-reformer (se 
C.3.2) vilken ger 50W och 12 V DC6. Den är anpassad för avsvavlad JP-8 och på bilden är 
enheten utrustad med en bränsletank avsedd för 24 timmar (Cheekatamarla, o.a., 2009). 

 

Figur 11 50W portabel SOFC med JP-8 reformering (Cheekatamarla, o.a., 2009) 

Den allmänna uppfattningen är att morgondagens soldat generellt kommer utrustas med mer 
strömkrävande materiel än idag och att utrustning som t.ex. bildförstärkare eller personlig radio 
för kommunikation inom gruppen redan anses vara standardmateriel är allmänt vedertaget (FOI, 
2006). Det svenska programmet där förmågorna hos morgondagens soldat studeras benämns 
MARKUS (MarkstridsUtrustad Soldat) och motsvarande verksamhet bedrivs i många andra 
länder som t.ex. Tyskland (Infanterist der Zukunft), Storbritannien (Future Integrated Soldier 
Technology), Frankrike (FELIN) och USA (Future Force Warrior). Ett riktvärde för 
uthålligheten förefaller vara tre dygn och den burna energimängden per individ ~2 kWh (FOI, 
2006).  

4.1.3 Banljus för transportabla flygbaser 

Försvarsmaktens Flygbasbataljon 08/T är ett förband med uppgift att driva en transportabel (T) 
flygbas samt betjäna de flygförband som är stationerade där. Flygbasen skall kunna upprättas 
både nationellt som internationellt. Det finns ingen speciell typinsats utan behovet styr vilka 
funktioner eller vilken utrustning som krävs och via standardiserade gränsytor skall andra 
förband som helikopterförband eller transportflyg kunna integreras. 

Landningssystemet är flexibelt och kan också det anpassas efter vilket behov som finns. I första 
steget används utrustning vilket medger upprättande av banlängder upp till 1500 meter enligt 
NATO-standard (Figur 12). Utrustningen benämns MOSKIT (Minimum Operating Strip KIT) 
och sammanfattas i Tabell 3. 

                                                 
6 Direct Current - Likström 



 

 

Utrustning Funktion
Omnidirectional 
Runway Edge Lights 
(OREL) 

Rundstrålande.
Vita bankantljus
tröskelljus
banändsljus
12 V, 10 W 
Wolfram/Halogen

Unidirectional Approach 
Lights (UAL) 

Enkelriktade.
Inflygningslinje
12 V, 35 W 
Wolf

Tactical Precision 
Approach Path 
Indicators (TAC PAPI) 

Enkelriktade.
Glidbanemarkering.
150 W

Night Vision Goggles, 
compatible Precision 
Approach Path 
Indicators (NVG PAPI) 
 

Enkelriktade.
Glidbanemarker
Kompatibla med 
bildförstärkare.
6 V, 3 W Wolfram

Master switching units 
(MSU) 

Används för fjärrstyrning av 
banljus.

Dieselgeneratorer 2 kW
Tabell 3 Banljustyper MOSKIT

dieselgeneratortankens kapacitet

MOSKIT kan kompletteras med SALKIT (Supplementary Airfield Lighting KIT) vilket bl.a. 
innehåller ytterligare bankantsljus som medger längre banlängder.

Tillverkaren lanserade i mars 2011 motsvarande produkter där glödlamporna är ersatta av LED
lampor med lägre effektbehov vilket skulle medföra längre drifttider

 

Funktion Antal Strömförsörjning
Rundstrålande. 
Vita bankantljus, gröna 
tröskelljus och röda 
banändsljus. 
12 V, 10 W 
Wolfram/Halogen 

Vita 10 

Gröna 4 

Röda 4 

Totalt 18 
 

2 st 12 V
Bly/S

Enkelriktade. 
Inflygningslinje. 
12 V, 35 W 
Wolfram/Halogen 

3 Dieselg

Enkelriktade. 
Glidbanemarkering. 
150 W 

2 Dieselg

Enkelriktade. 
Glidbanemarkering. 
Kompatibla med 
bildförstärkare. 
6 V, 3 W Wolfram-Halogen 

4 2 st 12 V 
Bly/S

Används för fjärrstyrning av 
banljus. 

2 7.2 V Ni/Cd

2 kW, 240 VAC 2 
Banljustyper MOSKIT . i.u. – Ingen uppgift. Drifttiden av UAL och TAC PAPI bestäms av 

dieselgeneratortankens kapacitet (Metalite; Försvarsmakten) 

Figur 12 Generell placering av banljus 

kan kompletteras med SALKIT (Supplementary Airfield Lighting KIT) vilket bl.a. 
innehåller ytterligare bankantsljus som medger längre banlängder. 

Tillverkaren lanserade i mars 2011 motsvarande produkter där glödlamporna är ersatta av LED
ffektbehov vilket skulle medföra längre drifttider (Metalite)

19 

Strömförsörjning Drifttid (h) 
12 V 

Bly/Syra-batterier 
13 

Dieselgenerator - 

Dieselgenerator - 

2 st 12 V 
Bly/Syra-batterier 

8 

7.2 V Ni/Cd i.u. 

- - 
Ingen uppgift. Drifttiden av UAL och TAC PAPI bestäms av 

 

kan kompletteras med SALKIT (Supplementary Airfield Lighting KIT) vilket bl.a. 

Tillverkaren lanserade i mars 2011 motsvarande produkter där glödlamporna är ersatta av LED-
(Metalite). 
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Utrustning Funktion Strömförsörjning Drifttid (h) Effekt (W) 
Omnidirectional 
Runway Edge Light 
LED (OREL LED) 

Rundstrålande bankantljus 
 

Bly-syra  
12 V 
14 Ah 

300max 
40min 

4,2max 
0,6min 

LED Runway End 
Identifier Lights (LED 
REIL) 

Riktade inflygningsljus 
och/eller tröskel/banändsljus 

Bly-syra 
12 V 
28 Ah 

1100max 
18min 

19max 
0,4min 

LED Runway 
Threshold/End Lights 

Riktade tröskel- och 
banändsljus 

Bly-syra 
12 V 
14 Ah 

> 300 < 0,6 

Precision Approach 
Path Indicator LED 
(PAPI LED) 

Riktad glidbanemarkering Valbart 
(batteripack, 
generator etc.) 
12 V 

1100max, batteripack 
15min, batteripack 

4030000cd*  

Tabell 4 Banljustyper MOSKIT LED. * cd: Candela (Metalite) 

Det svenska företaget Catator AB har på uppdrag av FMV utvecklat ett antal olika plattformar 
för bränslecellsystem. Ett av dessa system utvecklades i syfte att ersätta strömförsörjningen till 
samtliga banljustyper i MOSKIT-systemet. Resultatet blev ett 150 W HT-PEM-system försörjt 
med en metanol-vatten-blandning hybridiserat med ett 130 Wh LiTi7-batteri för momentan 
uppstart och kortvarig (5 min) effekthöjning till ~400 W. Systemvikt är 13 kg och volym ~25 
dm3. Systemverkningsgraden på cirka 20 % hävdas kunna ge ~70 timmars drifttid per kg bränsle 
vid strömförsörjning av banljustypen OREL (10 W). Samma lösning skulle då exempelvis kunna 
ge 160 timmar drifttid för OREL LED (4,2 W). 

4.2 Strömförsörjning av obemannade system 

Obemannade system har fördelar mot bemannade system i farliga tillämpningar eller i miljöer 
där människor svårligen kan vistas. Militärt används obemannade system företrädesvis för 
underrättelseinhämtning men också som vapenbärare. Utvecklingen går mot ett alltmer autonomt 
uppträdande där farkosten själv kan agera utifrån den miljö den verkar i och fatta beslut baserade 
på t.ex. måldetektering och identifikation (FMV, 2005). Genom att utrusta obemannade system 
med strömförsörjningssystem kraftigare än dagens batterier borde taktiska fördelar som längre 
uthållighet och möjlighet till användande av kraftfullare sensorer uppstå. Detta skulle kunna 
medföra mindre exponering för moderfarkosten samt möjlighet till bättre lägesuppfattning vilket 
i sin tur skulle kunna ge mer korrekta beslutsunderlag. 

4.2.1 UAV-system (Unmanned Aerial Vehicle) 

Obemannade flygfarkoster används militärt framför allt för spaning och i vissa fall som 
vapenbärare. För spaningsuppgifter finns alltifrån små bärbara system med begränsad räckvidd 
och observationsförmåga till stora farkoster med mycket stor räckvidd och uthållighet (FMV, 
2005). I Försvarsmakten finns i dagsläget två UAV-system; SUAV 02 Falken vilket bygger på 
                                                 
7 Litium-Titanat 



 

 

det israeliska Skylark-systemet,
Shadow 200. Falken är ett bärbart system med
och en drifttid på ca 60 min. Örnen
en drifttid på ca 6 timmar. Stor
vikt på ca 4 ton och en drifttid på ca 36 timmar. 
på UAV-system. 

Figur 13 Från vänster: Skylark, Shadow, Global Hawk

I dagsläget strömförsörjs Falken
på sensoralternativ, en drifttid på ca 60 
600cm3. Efter ca 60 minuters driftstid laddas batteriet normalt under ca lika lång tid.

Israeliska Elbit Systems, vilka levererar det svenska Falken
av Falken strömförsörjd med ett bränslecellsystem från Horizon 
av 2009. Testerna genomfördes med normal nyttolast och drifttiden hävdas fördubblades
Cell Bulletin, 2011). 

Amerikanska flottans forskni
uthållighetsrekordet för bränslecellsdrivna UAV:er då deras Ion Tiger
timmar. UAV-systemet väger ca 17 kg

4.2.2 UGV-system (Un

Obemannade markfarkoster används militärt företrädesvis inom EOD
spaning i bebyggelse där de möjliggör undersökning av misstänkta föremål
att riskera den egna personalens säkerhet
skadade börjar också realiseras
batteridrivna. 

                                                
8 SUAV (Small UAV) resp. TUAV (Tactical UAV) 
9 Explosive Ordnance Disposal, ammunitions

systemet, och TUAV 03 Örnen8, som baseras på det 
. Falken är ett bärbart system med en vingbredd på ca 2,5 meter, en vikt på ca 4,5 kg 

Örnen har en vingbredd på ca 6 meter, en nyttolast 
Stora system som t.ex. Global Hawk har en vingbredd på 35 meter, en 

vikt på ca 4 ton och en drifttid på ca 36 timmar. I Figur 13 presenteras några olika storleksklasser 

Från vänster: Skylark, Shadow, Global Hawk (Wikipedia, UAV)

I dagsläget strömförsörjs Falkens 300W motor med ett litiumpolymerbatteri vilket ger
på sensoralternativ, en drifttid på ca 60 – 75 minuter. Batteriet väger ca 1 kg och har volymen 

Efter ca 60 minuters driftstid laddas batteriet normalt under ca lika lång tid.

Israeliska Elbit Systems, vilka levererar det svenska Falken-systemet, testflög en större variant 
sörjd med ett bränslecellsystem från Horizon Fuel Cell Technologies i slutet 

. Testerna genomfördes med normal nyttolast och drifttiden hävdas fördubblades

Amerikanska flottans forskningslaboratorium (US NRL) hävdar under hösten 2009 
uthållighetsrekordet för bränslecellsdrivna UAV:er då deras Ion Tiger-system 

systemet väger ca 17 kg (Fuel Cell Bulletin, 2010). 

(Unmanned Ground Vehicle) 

Obemannade markfarkoster används militärt företrädesvis inom EOD
där de möjliggör undersökning av misstänkta föremål

personalens säkerhet (Figur 14). Större system för transport av materiel eller 
realiseras (FMV, 2005). Huvuddelen av dagens tillgängliga produkter är 

         
SUAV (Small UAV) resp. TUAV (Tactical UAV)  
Explosive Ordnance Disposal, ammunitions- och minröjning 
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det amerikanska systemet 
en vingbredd på ca 2,5 meter, en vikt på ca 4,5 kg 

har en vingbredd på ca 6 meter, en nyttolast på ca 35 kg och 
har en vingbredd på 35 meter, en 

presenteras några olika storleksklasser 

 

(Wikipedia, UAV) . 

batteri vilket ger, beroende 
väger ca 1 kg och har volymen 

Efter ca 60 minuters driftstid laddas batteriet normalt under ca lika lång tid. 

systemet, testflög en större variant 
Fuel Cell Technologies i slutet 

. Testerna genomfördes med normal nyttolast och drifttiden hävdas fördubblades (Fuel 

under hösten 2009 ha slagit 
system lyckades flyga i 26 

Obemannade markfarkoster används militärt företrädesvis inom EOD-funktionen9  och för 
där de möjliggör undersökning av misstänkta föremål eller utrymmen utan 

. Större system för transport av materiel eller 
Huvuddelen av dagens tillgängliga produkter är 



 

 

Figur 14 Exempel på UGV-system. Från vänster: EOD (Remotec Andros), Spaning (iRobot Packbot Scout) 

Under tre månader 2005 gjordes försök vid Livgardet i Stockholm där ett UGV
och utvärderades. I avhandlingen som present
strömförsörjningssystem än det nickel
vara fördelaktigt då batterivikten utgjorde en stor del av systemvikten och att extra batterier inte 
kunde medföras pga. den redan höga viktbördan på soldaterna
Packbot Scout (Figur 14) vilken hade en 
kadmium-batterier vilka medgav en drifttid på ca 3 timmar. Sensorer
videokamera, IR-kamera, GPS och ett simulerat vapensystem
levereras systemet med litiumbatterier vilka hävdas ge en drifttid på ca 4 timmar
Utvecklingen går mot mindre system med totalvikter på mindre än 3 kg.

TARDEC10 har i samverkan med industrin genomfört försök med en bränslecellsdriven UGV
typen Packbot.  Ett 150-W system 
konventionella litiumjonbatterier och 

4.2.3 USV-system (Unmanned Surface Vehicle)

Obemannade ytfarkoster bygger ofta på befintliga båtar eller fartyg som utrustats 
styrsystem för autonomt uppträdande. Det finns vissa system som inte baseras på bemannade 
farkoster. Exempel på användningsområden är ubåtsjakt, minjakt, övningsmål och avvisning. 
Vid både minjakt och då de används som övningsmål kan användandet minska risken för 
personella skador. Genom att använda USV
minskas även här risken för personskador då ingen personal behöver visas i riskzonen.
majoriteten av kommersiellt tillgängliga USV
med konventionella förbränningsmotorer.

Exempel på USV-system är Protector som användes operativt av den singaporianska flottan i 
Persiska Gulfen 2005 och vilken
Piraya-system (Figur 15). 

                                                
10 United States Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center

 

system. Från vänster: EOD (Remotec Andros), Spaning (iRobot Packbot Scout) 
2007) 

2005 gjordes försök vid Livgardet i Stockholm där ett UGV
och utvärderades. I avhandlingen som presenterade resultatet konstaterades att ett lättare 
strömförsörjningssystem än det nickel-kadmium-system som användes under försöken skulle 
vara fördelaktigt då batterivikten utgjorde en stor del av systemvikten och att extra batterier inte 

den redan höga viktbördan på soldaterna. Vid detta försök användes iRobot 
vilken hade en totalvikt på 18 kg och strömförsörjdes av nickel

batterier vilka medgav en drifttid på ca 3 timmar. Sensorer
kamera, GPS och ett simulerat vapensystem (Lundberg, 2007)

levereras systemet med litiumbatterier vilka hävdas ge en drifttid på ca 4 timmar
Utvecklingen går mot mindre system med totalvikter på mindre än 3 kg. 

har i samverkan med industrin genomfört försök med en bränslecellsdriven UGV
W system vilket drivs med propangas hävdas kunna 

ella litiumjonbatterier och förlänga drifttiden fem gånger (US Army, 2011)

(Unmanned Surface Vehicle) 

Obemannade ytfarkoster bygger ofta på befintliga båtar eller fartyg som utrustats 
onomt uppträdande. Det finns vissa system som inte baseras på bemannade 

farkoster. Exempel på användningsområden är ubåtsjakt, minjakt, övningsmål och avvisning. 
Vid både minjakt och då de används som övningsmål kan användandet minska risken för 

skador. Genom att använda USV-system för avvisning av potentiellt farliga båtar 
minskas även här risken för personskador då ingen personal behöver visas i riskzonen.
majoriteten av kommersiellt tillgängliga USV-system bygger på existerande båtmodeller 
med konventionella förbränningsmotorer. 

system är Protector som användes operativt av den singaporianska flottan i 
vilken har en drifttid på ca 8 timmar samt Kockums 
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system. Från vänster: EOD (Remotec Andros), Spaning (iRobot Packbot Scout) (Lundberg, 

2005 gjordes försök vid Livgardet i Stockholm där ett UGV-system testades 
erade resultatet konstaterades att ett lättare 
system som användes under försöken skulle 

vara fördelaktigt då batterivikten utgjorde en stor del av systemvikten och att extra batterier inte 
. Vid detta försök användes iRobot 

vikt på 18 kg och strömförsörjdes av nickel-
batterier vilka medgav en drifttid på ca 3 timmar. Sensorerna utgjordes bl.a. av 

(Lundberg, 2007). I dagsläget 
levereras systemet med litiumbatterier vilka hävdas ge en drifttid på ca 4 timmar (iRobot). 

har i samverkan med industrin genomfört försök med en bränslecellsdriven UGV av 
hävdas kunna motsvara tre 
(US Army, 2011). 

Obemannade ytfarkoster bygger ofta på befintliga båtar eller fartyg som utrustats med GPS och 
onomt uppträdande. Det finns vissa system som inte baseras på bemannade 

farkoster. Exempel på användningsområden är ubåtsjakt, minjakt, övningsmål och avvisning. 
Vid både minjakt och då de används som övningsmål kan användandet minska risken för 

system för avvisning av potentiellt farliga båtar 
minskas även här risken för personskador då ingen personal behöver visas i riskzonen. Då 

system bygger på existerande båtmodeller drivs de 

system är Protector som användes operativt av den singaporianska flottan i 
Kockums 4 meter långa 
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Figur 15 Till vänster: USV Protector (Wikipedia, USV Protector). Till höger: USV Piraya (Ny Teknik, 2011) 

4.2.1 AUV-system (Autonomous Underwater Vehicle)  

Obemannade undervattensfarkoster (UUV – Unmanned Underwater Vehicle) kan delas in i tre 
grupper: 1) ROV (Remotely Operated Vehicle) 2) UTV (Unmanned Towed Vehicle och 3) AUV 
(Autonomous Underwater Vehicle). 

En ROV fjärrstyrs av en operatör och är ofta sammankopplad med ett moderfartyg via en kabel 
vilken förser undervattensfarkosten med både energi och styrsignaler eller i vissa fall bara 
styrsignaler. Detta medger möjlighet till lång drifttid och stor överföringskapacitet, men en 
begränsad räckvidd. I dagsläget används ROV-system i stor omfattning inom offshore-industrin. 

En UTV släpas efter ett moderfartyg i en kabel/vajer vilken också förser farkosten med energi 
och styrsignaler. Tekniken används civilt för att genomföra olika typer av oceanografiska 
mätningar och militärt som plattform för olika typer av sensorsystem. 

Som namnet antyder skall en AUV kunna operera helt självständigt utan varken tillförda 
styrsignaler eller tillförd energi. Vid behov kan dock operatören kommunicera med farkosten i 
syfte att t.ex. ge nya uppgifter eller hämta hem information. 

Ubåtens traditionella roll som vapenbärare kommer, hävdar FMV:s tekniska prognoser, framöver 
kompletteras med en ökad förmåga till underrättelseinhämtning och ledning. Fördelen med 
användandet av autonoma undervattensfarkoster är liknande jämfört med farkoster som opererar 
på land eller i luften, dvs. att risken för personella skador minskar samtidigt som uthållighet och 
lägesuppfattning potentiellt förbättras. Som strömförsörjare används idag ofta litiumjonbatterier 
men försök med bränslecellsdriva farkoster har gjorts. Exempel på klassificering av AUV-system 
sammanfattas i Tabell 5 tillsammans med exempel på AUV-system i Figur 16. 

 

 

 



 

 

Klass Vikt , kg Drifttid
Bärbara ~30 kg 5 
Lätta < 300 10 

Tunga 300 – 1500 20 

Stora >1500 kg 100 

Tabell 5 Exempel på klassindelning av A

Figur 16 Exempel på olika AUV-system

Förutom spaningsuppgifter, 
undervattensinspektioner, som kommunikationslänk och för utplacering av utrustning
2005). Systemens känsliga sensorer kan också utnyttjas för eftersök av 
eller drunknade personer (Ny Teknik, 2008)

Huvuddelen av alla idag utvecklade AUV:er strömförs
sammanställning analysföretaget IHS konstateras att 53 av 61
försörjdes av endera primär- eller sekundärbatterier

Olika bränslecellsystem har 
Framdrivningssystemet på d
dieselmotor med ett PEM bränslecellsystem från Siemens på 300 kW.
med ren vätgas och använder rent sy

Japanska AUV-systemet Urashima
O2 PEMFC vilket möjliggör en 
undervattensfarkoster 2005 då det
litiumjonbatteri hävdas räckvidden vara ca 100 km.
syrgasen i 150-bars trycktankar

Tyska DeepC-projektet är numera nedlagt men systemet var utrustat med två H
1,8 kW vardera. 

Drifttid , timmar Uppgift  
5 – 20 Spaning 
10 – 40 Spaning 

20 – 80 Spaning, 
kommunikationslänk, 
placera ut utrustning 

100 – 400+ Spaning, 
kommunikationslänk, 
placera ut tung utrustning 

Exempel på klassindelning av AUV-system (FMV, 2005)

system. Från vänster: bärbar, lätt, tung och stor (Hydroid, iRobot, FMV, ESUUV)

 minjakt och ubåtsjakt kan ett AUV-system användas för 
undervattensinspektioner, som kommunikationslänk och för utplacering av utrustning

. Systemens känsliga sensorer kan också utnyttjas för eftersök av t.ex. förolyckade flygplan 
(Ny Teknik, 2008). 

Huvuddelen av alla idag utvecklade AUV:er strömförsörjs med olika typer av batterier. I en 
sammanställning analysföretaget IHS konstateras att 53 av 61 (86 %) studerade AUV

eller sekundärbatterier (Funnell, 2006). 

Olika bränslecellsystem har dock utvecklats för undervattenapplikationer. 
Framdrivningssystemet på den tyska u-båtstypen 212/214 kombinerar en konventionell 

bränslecellsystem från Siemens på 300 kW. Bränslecellsystemet drivs 
med ren vätgas och använder rent syre som oxidant (H2-O2).  

Urashima (längst till höger i Figur 16) strömförsörjs med en 
en räckvidd på mer än 300 km. Systemet slog rekordet för autonoma 

2005 då det tillryggalade 317 km (JAMSTEC, 2011)
hävdas räckvidden vara ca 100 km. Vätgasen lagras i en metallhydrid och 

bars trycktankar (ESUUV, 2010). 

är numera nedlagt men systemet var utrustat med två H
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Sjösättning 
Enskild individ 
Ubåtar, ytfartyg, 
helikopter 
Ubåtar, ytfartyg, 
helikopter, kaj 

Ytfartyg, kaj 

(FMV, 2005) 

 

stor (Hydroid, iRobot, FMV, ESUUV) 

system användas för 
undervattensinspektioner, som kommunikationslänk och för utplacering av utrustning (FMV, 

t.ex. förolyckade flygplan 

örjs med olika typer av batterier. I en 
studerade AUV-system 

dock utvecklats för undervattenapplikationer. 
kombinerar en konventionell 

Bränslecellsystemet drivs 

strömförsörjs med en 4 kW H2-
slog rekordet för autonoma 

(JAMSTEC, 2011). Utrustad med ett 
Vätgasen lagras i en metallhydrid och 

är numera nedlagt men systemet var utrustat med två H2-O2 PEMFC på 
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Det franska energiföretaget Areva och det franska institutet för marin forskning (Ifremer) testade 
2009 en bränslecellsdriven AUV med effekten 1,4 kWnom (5 kWmax). Vätgas och syre lagrades i 
trycktankar vid 300 respektive 250 bars tryck. 

Tillsammans med Saab Underwater Systems AB och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
utvecklar FMV på uppdrag av Försvarsmakten ett AUV-system kallat Sapphires. Syftet är att 
utveckla Försvarsmaktens förmåga till informationsinhämtning under vattnet – idag genom att 
effektivt producera mycket detaljerade bottenavbildningar och på sikt utveckla förmågan till ren 
underrättelseverksamhet samt minsökning. 

4.3 Reservkraft och strömförsörjning av stand-alone-system 

Många kritiska samhällsfunktioner är i behov av reservkraft i händelse av att det ordinarie elnätet 
fallerar. I dagsläget utgörs denna reservkraft i huvudsak av värmemotorgeneratorer, ofta med 
diesel eller bensin, eller batterier. Då syftet med ett reservkraftverk är att skapa en 
strömförsörjning oberoende av det allmänna elnätet i händelse av elavbrott är tillgängligheten 
mycket viktig varför intermittenta energikällor som vind- eller solkraft ofta är mindre lämpliga. 
Dessa kan dock användas i kombination med någon form av energilagring som t.ex. batterier. 
Strömavbrott på t.ex. ett sjukhus kan få katastrofala konsekvenser om inte reservkraft finns 
tillgängligt omedelbart varför reservkraftverket ofta är sammankopplat med en s.k. UPS 
(Uninterruptible Power Supply) vilken, via exv. batterier, kan leverera omedelbar effekt tills 
reservkraftverket är uppstartat. När reservkraftverket levererar stabil spänning överförs 
effektuttaget successivt till reservkraftverket från UPS:en som då stängs av eller laddas upp. 

Ibland finns behov av att lokalt strömförsörja användare som inte har möjlighet att vara 
uppkopplade mot det ordinarie elnätet. Detta kan både vara stationära användare som 
meteorologiska mätstationer, fjällstationer samt nödbivacker i fjällvärlden och mobila användare 
som tillfälliga bygg- och trafikplatser, tillfälliga radio- och tv-sändningar eller andra händelser på 
avlägsna platser (Elforsk, 2010). 

 

Figur 17 (Elforsk, 2010) 

Militära camper utomlands är ofta stora effektförbrukare och belastning av lokala elnät anses inte 
vara aktuellt samtidigt som de ofta anses ha låg kvalitet och tillförlitlighet (Protec, 2006b). I 
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detta fall är flyttbara reservkraftverk ofta det enda alternativet. Den svenska campen Northern 
Lights i Afghanistan strömförsörjs av ett s.k. HES-system (HögEffekt, Strömförsörjning) vilket 
består av sex stycken dieselelverk om vardera 300 kVA vilka totalt levererar 1.8 MVA. 
Dieselelverken vilka är byggda i containrar avger på sju meters avstånd cirka 65 dB vilket anses 
vara något högre än normal samtalston. Då HES-systemet i detta fall agerar ordinarie 
strömförsörjning finns även mindre reservkraftverk som kan hantera ledningsfunktioner, 
vattenförsörjning och bevakning samt batteribackuper som momentant ser till att ingen 
information från t.ex. bevakningssystemet går förlorad vid övergång till reservkraftnätet vilket 
tar cirka 20 sekunder. I det svenska ansvarsområdet i landet finns även s.k. provinskontor vilka 
idag strömförsörjs av två (ett i reserv) dieselelverk om 70 kVA, men i och med att 
provinskontoren byggs ut kommer även strömförsörjningen att förstärkas. I Afghanistan, liksom 
i många andra områden inom 600 mil från Bryssel11 , återfinns såväl stark hetta som 
minustemperaturer vilket ställer krav på, förutom elektricitet, både värme på vintern och 
luftkonditionering på sommaren. 

4.4 Kombinerad kraft- och värmeproduktion, CHP 

En värmemotor som t.ex. bensin eller diesel vilken används för generering av elektricitet avger 
vid energiomvandling en stor del värme vilken ofta kyls bort och förloras. Vid kombinerad kraft- 
och värmeproduktion (Combined Heat and Power) tas denna värme tillvara för produktion av 
t.ex. fjärrvärme. Systemverkningsgraden för systemet höjs därför vilket medför ett effektivare 
utnyttjande av bränslet med minskad bränsleåtgång och bränslekostnad som följd. En anläggning 
som både producerar kraft (el), värme och kyla kallas ibland trigeneration (Figur 18). 

 

Figur 18 Schematisk uppbyggnad vid produktion av kraft(el), värme och kyla (Wikipedia) 

MicroCHP är en beteckning på småskalig kraft- och värmeproduktion för enskilda konsumenter 
som t.ex. enfamiljshus eller mindre byggnader. Konceptet är speciellt intressant i länder med 

                                                 
11 Insatsområdet för de europeiska stridsgrupperna sträcker sig med 600 mils radie från Bryssel. 
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högt elpris. I Danmark finns ett demonstratorprogram med 100 stycken bränslecellsanläggningar 
om 1 kWe-installerade i småhus på landsbygden. I Japan finns ett stort motsvarande program 
med cirka 7000 bränslecellsystem installerade (Elforsk, 2010). 

Bränslecellstekniker som t.ex. HT-PEM och MCFC samt SOFC med medelhög till hög (150 till 
1000°C) drifttemperatur skulle kunna vara intressanta för CHP.  
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4.5 Sammanfattning 
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Tabell 6 Sammanfattning av dagens teknik, eventuella behov och Best-in-class för respektive applikation. Best-in-class 
skall ses som exempel på produkter vilka kan anses representera den bästa idag tillgängliga tekniken. i.u. – Ingen uppgift 
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5 Utvärderingsprocess 

I detta kapitel presenteras den utvärderingsprocess som leder fram till vilka tillämpningar som 
idag anses mest intressanta. 

I syfte att undersöka vilka av de utvalda applikationerna som har en faktisk konkurrensfördel 
jämfört med alternativet bör dessa utvärderas mot ett antal noggrant utvalda 
utvärderingsparametrar. Dessa parametrar bör ge indikationer på vilket sätt konkurrensfördelen 
egentligen realiseras. Parametrar som valdes ut är: 

Utvärderingsparameter Fråga Förklaring 
Systemintegration Är applikationens komplexitet i sig och 

integration med annan utrustning låg?  
Tar även hänsyn till hur mycket 
kringutrustning som krävs. 

Teknik under utveckling Bedrivs verklighetsanknuten 
utveckling inom området?  

Finns prototyper motsvarande? 

Kommersiell teknik Finns det befintliga, beprövade och 
färdigutvecklade produkter?  

Finns produkter som redan 
operativt har använts? 

Taktisk integration Kommer införandet innebära att 
användaren kan fortsätta nyttja de 
rutiner som används för aktuell teknik? 

Kommer användaren behöva 
förändra sina nuvarande rutiner? 

Föremågehöjning Kommer införandet innebära en stor 
taktisk fördel? 

I vilken utsträckning är tekniken 
potentiellt s.k. game-changing, 
dvs. radikalt förbättra en förmåga? 

Genomförbarhet Verkar applikationen genom 
sammanvägning av parametrarna i 
närtid realiserbar? 

Sammanfattar teknik, 
förmågehöjning och vilja från 
organisationen. 

Tabell 7 Utvärderingsparametrar 

I kapitel 0 behandlades generella för- och nackdelar för bränslecellstekniken samt vilka 
effektområden som är intressanta. Utifrån slutsatserna från FMV:s studie samt intervjuer med 
nyckelpersoner personer har ett antal intressanta applikationer identifierats. Dessa har sedan 
utsatts för ett urval där de granskats mot utvärderingsparametrarna i Tabell 7. Resultatet av 
urvalet presenteras i Tabell 8. Färgkodningen svarar på frågorna i Tabell 7 enligt:  

 JA 
 OKLART, VARKEN ELLER 
 NEJ 
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6 Resultat 

I detta avsnitt analyseras och presenteras två utvalda tillämpningar i mer detalj. Respektive 
tillämpning inleds med resultatet av de intervjuer som genomförts vilket följs upp med effekt-, 
energi- och viktberäkningar samt för ett fall drifttidsoptimering. 

Utifrån utvärderingen och i samråd med FMV har två applikationer valts ut för att studeras mer i 
detalj. Dessa applikationer är batteriladdningssystem och strömförsörjningssystem AUV. 

6.1 Batteriladdningssystem 

I syfte att ta fram underlag för en specifikation av ett batteriladdningssystem har intervjuer med 
företrädare för de aktuella förbanden genomförts. Resultatet av dessa intervjuer presenteras 
nedan. 

6.1.1 Kustjägarkompaniet 

Som företrädare för Kustjägarkompaniet (KJ Komp) intervjuades kompaniets tekniska chef 
löjtnant Johnas Tybring. KJ Komp har ett brett spektrum av elektronisk utrustning. Förutom 
sambandsutrustningen (HF, VHF) och ruggade datorer (DM-7) finns även sensormaterial som 
digitalkamera, IR-kamera och laseravståndsmätare. Samtliga system försörjs med batterier varav 
de flesta är specialbatterier för respektive applikation. För de mindre systemen som t.ex. 
interngruppradio används kommersiella AA- och AAA-batterier. Då de flesta av batterierna är 
primära, dvs. icke-uppladdningsbara, upplevs en stor åtgång på batterier då man inför varje ny 
uppgift, för att vara säker på prestandan, använder nya (Tybring, 2011). 

Enligt TOEM12 skall KJ Komp kunna lösa uppgifter utan möjlighet till underhåll i minst fem 
dygn och 50 mil från andra förband. Detta medför att hänsyn måste tas till hur och när 
utrustningen används med tanke på tillgänglig batteritid. Vad gäller huvudsambandsmedlet 
Radio 1512 (RA1512) består strömförsörjningen av två batterier som tillsammans väger ca 3 kg. 
Ständig passning13 kan med ett batteripar upprätthållas under 3 – 4 dygn och med ytterligare ett 
par i reserv kan tiden utökas till ca 1 vecka. Inga bekymmer har upplevts vid temperaturer ner 
mot -10 – -15°C, dock är det nödvändigt att som för alla sambandssystem ”ta hand om” batterier 
vid låga temperaturer, dvs. inte låta dem bli nedkyla. Den totala drifttiden för DM-7 upplevs vara 
strax under ett dygn. Om ett alternativ fanns vilket medgav längre drifttid skulle datorn kunna 
användas mer än den görs idag. Datorn kan via adapter strömförsörjas av RA1512-batterier. Vid 
insatser över 1 vecka anses förnödenheter som mat och vatten vara gränssättande. 

                                                 
12 Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk målsättning. Se E.1. 
13 Radioutrustningen är påslagen och redo att sända eller ta emot 
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KJ Komp använder, företrädesvis under sommarhalvåret, ett portabelt solcellsystem för 
batteriladdning. Systemet anses som behändigt och fungerar bra, tack vare låg vikt och 
packvolym. Dock ersätter de inte behovet av ett extra batteri.  

KJ Komp upplever inga problem med varken vikten eller uthålligheten med befintlig materiel. 
Ett lättare system skulle dock möjliggöra att t.ex. mer mat och vatten kunde medföras. Oavsett 
ett alternativt strömförsörjningssystems kapacitet kommer behovet av ett reservsystem alltid 
finnas eftersom konsekvenserna av uteblivet samband är oacceptabla. 

KJ Komp upplever en begränsning vad gäller utnyttjandet av värmekameran (IRV-kamera) 
vilken medger observation i dager som mörker samt i nedsatt sikt. Pga. det befintliga batteriets 
kapacitet används den idag främst som en kontrollfunktion först efter att något har observerats 
visuellt med t.ex. kikare. 

6.1.2 Arméns jägarbataljon 

Arméns jägarbataljon (AJB) är en kvalificerad resurs för underrättelseinhämtning och strid långt 
in på motståndarens område där andra egna förband inte kan uppträda eller nå tillräcklig verkan. 
AJB planerar under hösten och vintern 2011 att genomföra fälttester med ett antal mindre 
bränslecellsystem i syfte att utvärdera i vilken utsträckning systemen uppfyller deras behov. 
Fokus under testerna kommer ligga på hur systemen presterar i låga temperaturer under 
fältmässiga förhållanden. 

AJB har kontaktats under arbetets gång men svar på frågorna som redovisas i Bilaga F.2 har 
uteblivit. 

6.1.3 Underrättelsebataljonen 

Som företrädare för Underrättelsebataljonen (Undbat.) intervjuades kompaniets tekniska chef 
löjtnant Björn Gustavsson. Undbat. levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, 
markförband och obemannade luftfarkoster (UAV). Förbandets sambandsutrustning 
strömförsörjs med litiumjonbatterier vilka laddas med dieselelverk på sådant avstånd från 
spanande enheter att buller och avgaser inte påverkar spaningsverksamheten. Låg bullernivå och 
lukt från avgaser blir viktigare ju närmare den spanande enheten man kommer. Förbrukade och 
laddade batterier byts ut antingen genom att en underhållsgrupp tar sig fram till den spanande 
enheten eller att den spanande enheten hämtar upp laddade batterier och samtidigt lämnar 
förbrukade batterier på en speciell samlingsplats. Hur många batterier som tas med lär sig 
användaren erfarenhetsmässigt och varierar med den aktuella miljön (temperatur, fukt, sand etc.).  

Om den spanande enheten skall lösa en uppgift under längre tid anpassas omfattningen av 
radiotrafiken utefter den mängd batterier som kan tas med. Detta kan t.ex. innebära att enheten 
inte har radion driftsatt kontinuerligt utan lyssnar med förutbestämt intervall och sänder på 



 

 

bestämda tidpunkter. Det skulle vara fördelaktigt o
kontinuerligt då enheten skulle 
förutsättningarna radikalt förändrats 

Björn Gustavsson, teknisk chef på Undbat. betonar att materiel som används i fältmiljö slits 
mycket hårt samt att materiel måste vara anpassad att kunna 
användaren bär tjocka vantar. Andr
(exv. inga specialverktyg), tåla lutning (dvs. fungera oberoende
temperaturer, kunna fällas med fallskräm 
av rundkalottyp är normalvärdet för landningshastighet cirka 5 m/s
cirka 1.3 meter (Fallskärmsavdelningen K3, 2011)

6.1.4 Batteriladdning

Förbanden eftersträvar ofta att ha både 
funktion fallerar genom att skapa redundans i systemet. 
primär strömförsörjare och havererade skulle användaren förlora all strömförsörjarkapacitet 
vilket också skulle innebära att användaren helt skul
inte är acceptabelt (Tybring, 2011)
agera batteriladdare istället för primär strömförsörjare.
effektvärden elektrisk effekt. 

Förhållandet mellan batterispänning, laddström och State
laddning av litiumjonbatterier 
krävs svarar mot den maximala strömstyrka som beh
med batteriets maximala spänning

Figur 19 Generellt förhållande mellan b

Det skulle vara fördelaktigt om radion skulle kunna vara driftsatt 
skulle kunna nås för att t.ex. avbryta pågående

förutsättningarna radikalt förändrats  (Gustavsson, 2011).  

Björn Gustavsson, teknisk chef på Undbat. betonar att materiel som används i fältmiljö slits 
mycket hårt samt att materiel måste vara anpassad att kunna handhas även på vintern då 
användaren bär tjocka vantar. Andra krav som nämns är att materiel skall vara lätt att reparera 
(exv. inga specialverktyg), tåla lutning (dvs. fungera oberoende av 
temperaturer, kunna fällas med fallskräm samt kunna tappas i vatten. Vid fällning med fallskärm 

ottyp är normalvärdet för landningshastighet cirka 5 m/s vilket motsvarar fritt fall från 
(Fallskärmsavdelningen K3, 2011). 

Batteriladdning 

att ha både livrem och hängslen, dvs. vara 
funktion fallerar genom att skapa redundans i systemet. Om bränslecellsystemet användes som 
primär strömförsörjare och havererade skulle användaren förlora all strömförsörjarkapacitet 
vilket också skulle innebära att användaren helt skulle förlora t.ex. förmåga till samband vilket 

(Tybring, 2011). I denna tillämpning kommer därför 
agera batteriladdare istället för primär strömförsörjare. Såvida inget annat nämns beteckna

 

örhållandet mellan batterispänning, laddström och State-of-Charge (laddningstillstånd) 
laddning av litiumjonbatterier presenteras schematiskt i Figur 19. Den maximala effekt som 

mot den maximala strömstyrka som behövs under laddningsförfarandet 
med batteriets maximala spänning. Detta markeras med prickad cirkel i Figur 

Generellt förhållande mellan batterispänning, laddström och State-of-Charge vid laddning av litiumjonbatteri
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m radion skulle kunna vara driftsatt 
pågående verksamhet om 

Björn Gustavsson, teknisk chef på Undbat. betonar att materiel som används i fältmiljö slits 
handhas även på vintern då 

a krav som nämns är att materiel skall vara lätt att reparera 
av lutning), tåla låga 

Vid fällning med fallskärm 
vilket motsvarar fritt fall från 

, dvs. vara oberoende av om en 
Om bränslecellsystemet användes som 

primär strömförsörjare och havererade skulle användaren förlora all strömförsörjarkapacitet 
le förlora t.ex. förmåga till samband vilket 

därför bränslecellsystemet 
Såvida inget annat nämns betecknar alla 

Charge (laddningstillstånd) vid 
Den maximala effekt som 

övs under laddningsförfarandet multiplicerat 
Figur 19. 

 

Charge vid laddning av litiumjonbatteri  
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Vid laddning av litiumjonbatterikemier används initialt konstant laddström tills spänningen nått 
batteriets maximala spänning varefter strömstyrkan successivt minskas tills maximal State-of-
Charge är nådd (Figur 19). Denna s.k. cut-off-current, som ligger i storleksordningen C/50 (se 
nedan), regleras av tillverkaren. 

Laddströmmen anges i C där 1C motsvarar en laddström lika med batteriets kapacitet. 1C 
motsvarar således 5 A för ett batteri med kapacitet 5 Ah och C/10 motsvarar 0,5 A. Maximal 
laddström beräknas utifrån batteriets märkkapacitet. Laddning vid C/5 för ett batteri med 
märkkapacitet 10 Ah ger exempelvis maximal laddström 10/5 = 2 A. Batteritillverkare ger ofta ut 
rekommendationer för hur olika batterityper skall laddas och i den mån dessa hittats för de i 
denna studie studerade batterier har de även använts. För de batterier för vilka ingen 
laddningsprofil kunde hittas och ge vägledning om laddningsförfarande har laddströmmen C/5 
används då detta rekommenderas av IEC14. 

Laddningseffektiviteten antas vara 85 %, vilket betyder att åttiofem procent av den tillförda 
energin till batteriet verkligen lagras (Dahlén, 2011). Stora förluster är värmerelaterade samt 
förluster i kablage och liknande vilka dock i sammanhanget kan anses försumbara. 

6.1.5 Generiska användargrupper 

Utifrån de svar som erhållits från förbanden ovan samt från arméns markstridsskola (MSS) 
kommer användarna representeras av två generiska användargrupper, Grupp A och Grupp B. 
Behovet av strömförsörjning för dessa grupper skall ses som ett värsta-tänkbara-scenario och på 
så vis omfatta alla användare. Två driftprofiler, Alternativ respektive Aktuell, kommer 
representera olika syn på hur utrustningen är driftsatt. 

Grupp A 

 
Driftprofil Alternativ 
Grupp som uppträder utan fordon och som under både sommar- och vinterförhållanden skall 
strömförsörja en radiostation och en dator i upp till tre veckor. Radiostationen har en uteffekt på 20 W 
och är driftsatt dygnet runt enligt principen 7:2:1, dvs. 70 % stand-by, 20 % mottagning och 10 % 
sändning. Datorn antas användas 3 timmar per dygn. Utöver detta förekommer laddning av batterier till 
andra applikationer som t.ex. digitalkamera. 
 
Driftprofil Aktuell 
Samma som ovan med undantaget att radion är avstängd under den tid den inte används. Radion är 
driftsatt 10 minuter varje timme enligt principen 8:1:1 (se ovan).  
 

                                                 
14 International Electrotechnical Commission (IEC) är en ledande nämnd vars verksamhet syftar till att arbeta fram 
och fastställa standarder inom elektronik. Sverige är medlem via SEK Svensk Elstandard som svarar för 
standardiseringen inom elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk 
standardisering. 
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Grupp B 

 
Grupp med lätta fordon som snöskoter eller terränghjuling som skall betjäna en ledningsplats under 
liknande tidsförhållanden som ovan. Gruppen har tre radiostationer driftsatta kontinuerligt enligt 8:1:1 
tillsammans med tre datorer. Datorerna antas användas dygnet runt (totalt en dator driftsatt dygnet runt) 
och även här kan laddning av batterier till andra applikationer förekomma. 
 
För denna grupp antas bara en driftprofil. 
 
 

Dator 

Datorn som avses antas motsvara DR-8 från Amrel. Detta är en s.k. tablet-PC med pekskärm och 
väger ca 2 kg. 

Kapacitet (Ah) 7,2 

 
Figur 20 DR-8 från Amrel  

Spänning (V) 11,1  
Vikt  (g) 500  
Volym (dm3) 0,27 
Energidensitet (Wh/dm3) 295 
Specifik energi (Wh/kg) 160 
Tabell 9 Data för sekundärt batteri till 
DR-8 (Wide, 2011) 
 

Förbrukning 
Beroende på vilka program som används är drifttiden för det sekundära batteri som används till 
datorn ca 3 – 4 timmar (Wide, 2011). Detta betyder att batteriet måste laddas/bytas varje dygn i 
grupp A och 6 – 8 gånger per dygn i grupp B.  
 
Aktuell driftprofil 
Givet datorbatteriets kapacitet på 7,2 Ah och spänning 11,1 V innebär detta 64 Wh per dygn för 
grupp A vid 80 procentig urladdning. Under tre veckor gör detta totalt 1345 Wh vilket motsvarar 
ca 21 stycken batterier. 
 
Grupp B antas ha motsvarande 1 dator driftsatt dygnet runt vilket ger mellan 600 – 800 Wh per 
dygn. Under tre veckor gör detta mellan 12,6 – 16,8 kWh vilket motsvarar ca 75 – 100 stycken 
batterier. I beräkningarna kommer medelvärdet 700 Wh per dygn att användas. 
 



 

 

 
 
 
Alternativ driftprofil 
Vid den alternativa driftprofilen antas energibehovet öka fyra gånger den aktuella driftprofilen. 
Givet datorbatteriets kapacitet på 7,2 Ah och spänning 11,1 V innebär detta 
grupp A. Under tre veckor gör detta totalt 
 
Laddning 
Laddning vid C/515 ger 5,8 timmars laddningstid 
der den maximala laddströmmen 

datorbatteri krävs alltså maximalt 
batteriet laddas med den medföljande AC
A. Detta ger en maximal effekt på 53 W och en uppskattat laddtid på ~3 timmar.

I Grupp A antas datorn användas intermittent och 
samma tid som ett förbrukas.
grupp B 9 stycken (Figur 21
reserv. Grupp A har således behov att kunna ladda 1 batteri åt gången och grupp B 
batterier samtidigt. 

Figur 21 Genere

Då datorn i Grupp A används cirka 3 timmar per dygn
detta ett dygns laddtid för reservbat
skapats med vilken den totala laddtiden vid olika initiala maximala laddströmmar uppskattats.
Enligt modellen, som presenteras i 
procentig urladdning en laddström på ~0,5
5,5 W. 

                                                
15 Enligt IEC:s rekommendationer.  

Vid den alternativa driftprofilen antas energibehovet öka fyra gånger den aktuella driftprofilen. 
Givet datorbatteriets kapacitet på 7,2 Ah och spänning 11,1 V innebär detta 
grupp A. Under tre veckor gör detta totalt 5375 Wh vilket motsvarar ca 84 

timmars laddningstid kompenserat för laddningseffektiviteten
laddströmmen 7,2/5 ≈ 1,4 A. För att tillfredsställa förmågan att ladda 

maximalt 1,4 A * 11,1 V ≈ 16 W. Enligt tillverkaren rekommenderas att 
batteriet laddas med den medföljande AC-adaptern vilken har en maximal strömstyrka på 4.75 

kt på 53 W och en uppskattat laddtid på ~3 timmar.

I Grupp A antas datorn användas intermittent och ett batteri kommer således 
. Minsta antal nödvändiga batterier är för grupp A 2 stycken och 

21). Utöver detta antal kan ytterligare batterier behöva medföras i 
reserv. Grupp A har således behov att kunna ladda 1 batteri åt gången och grupp B 

enerellt utnyttjande av batterier vid kontinuerlig drift  av dator

Då datorn i Grupp A används cirka 3 timmar per dygn, vilket också är ungefärlig drifttid,
detta ett dygns laddtid för reservbatteriet. För att uppskatta olika laddtider har en enkel modell 

den totala laddtiden vid olika initiala maximala laddströmmar uppskattats.
presenteras i Bilaga F.1.3, ger en maximal laddtid på

g en laddström på ~0,5 A vilket i sin tur ger ett maximalt
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Vid den alternativa driftprofilen antas energibehovet öka fyra gånger den aktuella driftprofilen. 
Givet datorbatteriets kapacitet på 7,2 Ah och spänning 11,1 V innebär detta 256 Wh per dygn för 

 stycken batterier. 

kompenserat för laddningseffektiviteten. Detta 
t tillfredsställa förmågan att ladda ett 

Enligt tillverkaren rekommenderas att 
adaptern vilken har en maximal strömstyrka på 4.75 

kt på 53 W och en uppskattat laddtid på ~3 timmar. 

således kunna laddas under 
grupp A 2 stycken och 

Utöver detta antal kan ytterligare batterier behöva medföras i 
reserv. Grupp A har således behov att kunna ladda 1 batteri åt gången och grupp B maximalt 6 

 

av datorn 

, vilket också är ungefärlig drifttid, ger 
teriet. För att uppskatta olika laddtider har en enkel modell 

den totala laddtiden vid olika initiala maximala laddströmmar uppskattats. 
, ger en maximal laddtid på 24 timmar och 80 

maximalt effektbehov på  
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I Grupp B beror den maximala laddtiden på antalet reservbatterier. Med tre batterier är denna tid 
6 timmar, med fyra batterier 9 timmar osv. Givet tre batterier och därmed 6 timmar laddtid är 
laddströmmen ~2 A och effektbehovet ~22 W. 
 
Radiostation 
Radiostationen som avses antas motsvara Radio 1512 vilket är en kortvågsradio med mycket 
lång räckvidd. Batteriet som avses antas motsvara standardbatteriet BB-2590/U. Detta batteri 
produceras av ett antal olika tillverkare vilka de flesta anger olika prestanda. Dock ligger 
skillnaden i storleksordningen 3 % och bortses därför. Batteriet som används i denna rapport har 
enligt tillverkaren prestanda enligt Tabell 10 och kan konfigureras för antingen 14,4 V eller 28,8 
V. 

Kapacitet (Ah) 11,6/5,8 

 
Figur 22 Motsv. RA 1512 

(rfcomm.harris.com) 

Spänning (V) 14,4/28,8 
Vikt (kg) 1,4 
Volym (dm3) 0,9 
Energidensitet (Wh/dm3) 186 
Specifik energi (Wh/kg) 119 
Tabell 10 Data för sekundärt batteri till  
Radio 1512 (SAI 2590 saftbatteries.com) 
 

Förbrukning 
Strömförsörjningen av radiostationen utgörs av två identiska litiumjonbatterier med en 
sammanlagd kapacitet på 11,6 Ah vid 28,8 V. Batteriet kan fysiskt ställas om till antingen 28,8 V 
och 5,8 Ah eller 14,4 V och 11,6 Ah. Radiotypen kräver enligt tillverkaren mellan 22 – 32 V DC 
vilket betyder att batterierna antingen seriekopplas med den senare inställningen eller 
parallellkopplas med den tidigare. 

Driftprofil Aktuell 
Vid driftprofil Aktuell åtgår ca fyra batterier per vecka för Grupp A vilket betyder ca 12 batterier 
på 3 veckor. Vid 28.8 V, 5.8 Ah och urladdning på 80 % ger detta ca 80 Wh per dygn och 1,68 
kWh på 3 veckor. Detta motsvarar ca ett halvt batteri per dygn och 13 batterier på 3 veckor.  

Grupp B antas ha motsvarande tre radiostationer driftsatta kontinuerligt och motsvara tre gånger 
Grupp A:s behov. Detta ger 720 Wh per dygn och 15 kWh på 3 veckor vilket motsvarar 4,5 
batterier per dygn och 90 batterier på 3 veckor. 

Driftprofil Alternativ 

Vid driftprofil Alternativ, vilken baseras på att utrustningen utnyttjas mer frekvent, antas behovet 
öka fyra gånger vilket ger 320 Wh per dygn för Grupp A vilket ger 5,4 kWh på 3 veckor. Detta 
motsvarar 2 batterier per dygn och 33 batterier på 3 veckor. 
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Laddning 
Enligt tillverkaren skall batteriet maximalt laddas vid C/2.5 och spänningen 16.5 V. Den 
maximala laddströmmen anges som 5 A vilket ger en maximal effekt på 82.5 W. Laddtid med 
dessa förutsättningar anges enligt Figur 23 vara cirka 4.5 timme. 

 

Figur 23 Laddningsprofil för det aktuella batteriet vid 0.4C och +20°C (saftbatteries.com) 

Om en längre laddtid kan accepteras kan laddströmmen och därmed effektbehovet minskas. 
Genom modellen i Bilaga F.1.3 har totala laddtiden vid olika initiala maximala laddströmmar 
uppskattats. Laddström och effektbehov vid olika laddtider presenteras i Tabell 11. 

Maximal laddström (A) Maximalt effektbehov (W) Laddtid (timmar) 
0,5 8,5 42 
1 16,5 21 
2 33 11 
3 50 7 
4 66 5 
5 83 4 

Tabell 11 Maximal ström och effekt vid olika laddtid 

Utöver att säkerställa tillräcklig laddningskapacitet för dator och radiostation kan laddning av 
annan utrustning vara aktuell. Exempel på sådan utrustning kan vara ett radiosystem för samband 
inom gruppen eller sensorer som digitalkamera och IR-kamera. 

Intern gruppradio (IGR) finns i fyra varianter varav den idag vanligaste presenteras här. RA 
1031 har en räckvidd på ca 300 meter och strömförsörjs via två stycken AA-batterier (2 Ah/1,5 
V). Batterierna antas laddas vartannat dygn. Vid C/5 ger detta laddströmmen 0,4 A och en 
maximal effekt på 0,6 W.  

Antalet gruppmedlemmar antas vara 8 stycken vilket ger ett laddbehov motsvarande ~30 Wh per 
dygn och 630 Wh på 3 veckor. 
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IR-kameran strömförsörjs av ett litiumjonbatteri med kapacitet 4 Ah/10,8 V. Batteriet antas 
laddas en gång per dygn. C/5 ger laddströmmen 0,8 A och en maximal effekt på 9 W. 24 och 12 
timmars laddtid ger 0,3 respektive 0,6 A viket motsvarar maximala effekter på 3 respektive 6 W. 

Laddbehovet resulterar i 40 Wh per dygn och 840 Wh på 3 veckor. 

Digitalkameran antas strömförsörjas med ett litiumbatteri med kapacitet 1,8 Ah/7 V. Batteriet 
antas laddas två gånger per dygn. Vid C/5 ger detta laddströmmen 0,4 A och en maximal effekt 
på 3 W. 12 och 6 timmars laddtid ger 0,3 respektive 0,6 A viket motsvarar maximala effekter på 
2 respektive 4 W. 

Laddbehovet resulterar i 12 Wh per dygn och 250 Wh på 3 veckor. 

6.1.6 Sammanfattning 

Vid jämförelse mellan de olika batterityperna verkar batteriet till radiostationen kräva uppenbar 
högst effekt (Tabell 12). Maximalt laddbehov per dygn, grupp och driftprofil presenteras i Tabell 
13 och Figur 25.  

  Laddström (A) Spänning (V) Effekt (W) 
Radio  5 16,5 82,5 
Dator 1,4 11,1 16 
IGR 0,4 1,5 0,6 
IRV 0,8 10,8 9 
Kamera 0,4 7 3 

Tabell 12 Maximal laddström, spänning och effektbehov för de olika batterityperna 

 

Figur 24 Maximal laddström, spänning och effektbehov för de olika batterityperna. 
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  Grupp A Grupp B 
  Aktuell Alternativ Aktuell Alternativ 
Radio  80 320 720 720 
Dator 64 256 700 700 
IGR 19 19 19 19 
IRV 35 35 35 35 
Kamera 10 10 10 10 
Totalt 208 640 1484 1484 
Totalt* 245 753 1746 1746 

Tabell 13 Laddbehov i Wh per dygn och grupp, driftprofil samt batterityp. 80 procentig urladdning. Totalt* är 
kompenserat för laddningseffektivitet. 

 

Figur 25 Laddbehov per dygn och grupp, driftprofil samt batterityp. *Totala laddbehovet är kompenserat för 
laddningseffektivitet. 

Utöver det som beskrivits ovan tillkommer utrustning för sammankoppling av själva 
energiomvandlingsenheten och ett eller flera laddande batterier. Då de studerade batterierna alla 
är av olika form, storlek och typ (V, Ah) finns behov av lösningar för olika gränssnitt. Denna 
kringutrustning finns inte representerad i beräkningarna. Förbrukning och laddbehov 
sammanfattas i Figur 26 och Figur 27 för driftprofil Aktuell respektive Alternativ. Exakta värden 
hittas i Bilaga D.4. 
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Figur 26 Energibehov driftprofil Aktuell. 

 

Figur 27 Energibehov driftprofil Alternativ. 
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Vikt och viktminskning 

  
Figur 28 Jämförelse mellan specifik energi för batterier och ett DMFC-system. Den angivna specifika energin för 

batterierna är ett viktat medelvärde för alla batterityper som nämnts ovan. Den angivna specifika energin för DMFC-
systemet anges för ett system med vikt 1.6 kg. Bränsle: Ren metanol. Antal batterier för ”FC + batterier” är fyra för 

grupp A och tolv för grupp B. 

  
Figur 29 Vikt för batterier samt för ett DMFC-system med systemvikt på 1.6 kg (Grupp A och driftprofil Aktuell). 

Bränsle: Ren metanol. Antal batteri er för ”FC + batterier” är fyra för grupp A och tol v för grupp B. 
 
Den specifika energin för batterierna är givetvis konstant medan den ökar för DMFC-systemet. Detta 
härrör från att den ”dödvikt” FC-systemet innebär, dvs. själva energiomvandlingsenheten, utgör mindre 
och mindre del av totalvikten då mängden bränsle ökar. Detta observeras tydligast i Figur 28 vid 
jämförelse mellan 1 dygn och en vecka. Då bränslet, i detta fall ren metanol, har denna högre specifika 
energi och energidensitet kommer vikten energibärare skilja sig markant vilket kan observeras i Figur 29. 
Viktminskningen mellan batterierna och DMFC-systemet presenteras i Figur 30 och Figur 31. 
Informationen i Figur 29 tar hänsyn till totalvikt för FC-alternativet och antalet batterier anges i 
bildtexten. Av resultatet att döma sker en viktminskning först efter cirka en vecka. Upp till en vecka 
verkar batterier vara ett bättre alternativ med hänsyn till viktminskning. Det kan också utläsas att 
viktmässigt ökar fördelen med nödvändig energimängd, dvs. med ökat laddbehov. 
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Figur 30 Viktminskning i kg och i procent mellan batterier och ett DMFC-system driftprofil Aktuell för Grupp A. 

 
Figur 31 Viktminskning i kg och i procent mellan batterier och ett DMFC-system driftprofil Aktuell för Grupp B. 

6.1.7 Specifikation Batteriladdningssystem 

Se Bilaga F.1.1. 

6.2 Strömförsörjningssystem AUV 

Strömförsörjningssystemet hos AUV-system har länge tagits stor hänsyn till då dess prestanda 
ofta direkt avgör farkostens prestanda (uthållighet, marschfart, räckvidd). Förmågan att verka 
med så låga signaturer som möjligt innebär bara inte lägre risk för upptäckt utan ökar också 
potentiellt förmågan att upptäcka andra mål genom att minimera det egna bullret. För att möta 
kravet på låga signaturer ger ett luft-oberoende system (AIP, Air Independent) en rad fördelar för 
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AUV:er. Ett idealt AIP-system skall inte bara ha låga signaturer, det skall heller inte avge något 
från farkosten samt vara kapabelt att fungera utan atmosfärisk syre. Ett bränslecellsbaserat 
system drivet med väte och syre lämpar sig som strömförsörjningssystem i AUV:er då det inte 
avger gasformiga utsläpp och samtidigt har låg signatur (Cai, Brett, Browning, & Brandon, 
2010). 

I de följande avsnitten kommer Sapphires-systemet, ett samarbete mellan FMV och SAAB 
Underwater Systems, att användas som studieobjekt. 

6.2.1 Sapphires   

AUV-systemet Sapphires väger ca 1100 kg och är 6,5 meter lång.  Då den är baserad på den 
svenska torpeden Torped 62 kan systemet sjösättas, förutom från kaj eller ytfartyg, också genom 
torpedtuben på en ubåt. Sonartekniken bygger på s.k. synthetic aperture sonar (SAS), en 
nyutvecklad teknik vilken ger både detaljrikedom och lång räckvidd – två egenskaper som inte är 
förenliga i traditionell sonarteknik. Sapphires är modulärt uppbyggd vilket betyder att den 
beroende på uppdrag kan utrustas med olika typer av nyttolaster. I undervattensläge 
kommunicerar operatören via UHF-radaio med en kommunikationsboj som placeras i 
operationsområdet vilken i sin tur hydroakustiskt står i förbindelse med själva AUV:n. 
Räckvidden är för UHF-systemet är drygt 9 kilometer och för kommunikationsbojen drygt 3,5 
kilometer. I övervattensläge sker kommunikationen direkt till AUV-systemet (Protec, 2006a). 

Bärgning från land eller ytfarkost kan ske via kran eller ränna. Vid återtagning till ubåt används 
en ROV vilken dockar till AUV:n och leder tillbaka systemet in i en tom torpedtub. ROV:en är, 
precis som Sapphires-systemet, anpassad för hantering ombord på ubåten och kan sjösättas samt 
bärgas också den via torpedtub. Både AUV:n och ROV:en hanteras ombord som enhetslast och 
således behöver inga modifikationer på ubåten göras (FMV). 

I dagsläget strömförsörjs Sapphires-systemet av 20 stycken bly/syrabatterier med kapaciteten 40 
Ah/12V vilket ger ca 9,5 kWh och en drifttid på ca 6 timmar. Med en uppgradering under våren 
2011 till litiumpolymerteknik med dubbla energiinnehållet förväntas också driftstiden fördubblas 
till ca 12 timmar. Då systemet är anpassat för samarbete med ubåt är drömscenariot en AUV med 
samma uthållighet som moderfarkosten då detta minimerar den idag besvärliga fysiska 
hanteringen (sjösättning, bärgning) (Andersson C.-J. , 2011).  

Värden för det nya batterisystemet anges i Tabell 14. 

Antal 
celler 

Spänning 
(V) 

Kapacitet 
(Ah) 

Antal 
moduler 

Energiinnehåll 
(kWh) 

Vikt 
(kg/modul) 

Volym 
(dm3/modul) 

Specifik 
energi 

(Wh/kg) 

Energidensitet 
(Wh/dm3) 

14 3,7 40 8 16,6 15 9,1 138 228 
Tabell 14 Data för litiumpolymerbatterisystemet ombord på Sapphires. Antal celler, Spänning och Kapacitet anges per 

modul och Energiinnehåll anges totalt (Andersson C.-J. , 2011). 



 

 

Effektförbrukare ombord presenteras 

Hotellast (W) 
560 

Tabell 15 Effektförbrukare i Sapphires
dator, styrsystem, kommunikationsutrustning, spänningsomvandlare). Framdrivningen anges för marschfarten 4 knop

Systemet är modulärt uppbyggt och modulen 
energilagring kan antas vara mellan 1 
volymen 0,2 – 0,3 m3 (Figur 32
denna volym överensstämma med det omgivande vattnets densitet. Systemet är utrustat med 
barlasttankar som i viss mån kan användas för obalans i farkosten men är designade att i första 
hand hantera lägesförändringar i djup. Om
skall vikten hos energisystemet 
modulens längd. Hela modulen är innesluten i ett tryckskrov vilket betyder att det råder normalt 
tryck, 1 atm. 

Figur 32 Schematisk bild av farkostens modulära uppbyggnad. A 
C – nyttolast; D 

Då Sapphires skall kunna hanteras inuti en ubåt 
iakttagas. De flesta idag existerande undervattensfarkosterna med bränslecellsteknik bygger på 
lagring av bränsle (vätgas) och oxidant (syre) i trycktankar. 
lösningar som t.ex. reformerad
och inte behöver lagras trycksatt. 
alternativ då det inte kräver trycktankar samtidigt som det medger högre energidensitet jämfört 
med trycksatt väte. Då systemet skall kunna lagras ombord på ubåten i upp till en månad innan 
användning kan metoden 
lagringsmetoderna presenteras i 

Lagringsmetod ρmH
Trycksatt vätea 
Flytande väteb 
Metanolc 

Tabell 16 Tre olika vätelagringsmetoder. Gravimetrisk densitet 
a Behållare

 b Behållare 
 c Behållare + reformer 

 (Cai, Brett, Browning, & Brandon, 2010; Dicks & Larmine, 2003)

Vad gäller lagring av syre finns 
(H2O2), ett ämne som idag 

presenteras nedan i Tabell 15. 

Framdrivning (W) Sensorer (W) Totalt (W)
460 270 1290

i Sapphires-systemet. Hotellast innefattar alla system exkl. framdrivning och sensorer (
dator, styrsystem, kommunikationsutrustning, spänningsomvandlare). Framdrivningen anges för marschfarten 4 knop

(Andersson C.-J. , 2011). 

t uppbyggt och modulen tillgänglig för energiomvandling och/eller 
kan antas vara mellan 1 – 1,5 meter lång med innerdiametern 0,5 meter vilket ger 

32). Då jämn flytkraft eftersträvas i hela farkosten bör densiteten för 
denna volym överensstämma med det omgivande vattnets densitet. Systemet är utrustat med 
barlasttankar som i viss mån kan användas för obalans i farkosten men är designade att i första 
hand hantera lägesförändringar i djup. Om sötvatten används som referensdensitet (1000 kg/m

hos energisystemet i den givna volymen uppgå till 200 –
Hela modulen är innesluten i ett tryckskrov vilket betyder att det råder normalt 

Schematisk bild av farkostens modulära uppbyggnad. A - sensorer; B – dator, kommunikationsutrustning; 
nyttolast; D – modul för energisystem/strömförsörjning; E - motor

Då Sapphires skall kunna hanteras inuti en ubåt finns många säkerhets
De flesta idag existerande undervattensfarkosterna med bränslecellsteknik bygger på 

lagring av bränsle (vätgas) och oxidant (syre) i trycktankar. Ansvariga på FMV håller istället 
lösningar som t.ex. reformerad metanol framför ren vätgas då metanolen har högre energidensitet 
och inte behöver lagras trycksatt. Att lagra vätet flytande skulle kunna vara ett intressant 
alternativ då det inte kräver trycktankar samtidigt som det medger högre energidensitet jämfört 

ed trycksatt väte. Då systemet skall kunna lagras ombord på ubåten i upp till en månad innan 
kan metoden dock ge upphov till problem som t.ex.

lagringsmetoderna presenteras i Tabell 16 

H2 (kg H2 kg-1) ρvH2 (kg H2 m
-3) T (°C) 

0,012 16 20 
0,17 43 –253 
0,07 55 20 

Tre olika vätelagringsmetoder. Gravimetrisk densitet ρm; volymetrisk densitet ρv; arbe
ehållare (stål) – Massa: 3kg, Volym: 2 L, Mängd H2: 0.036 kg. 
Behållare – Massa: 52 kg, Volym: 200 L, Mängd H2: 8.5 kg. 

Behållare + reformer – Massa: 64 kg, Volym: 80 L, Mängd H2: 4.4 kg.
(Cai, Brett, Browning, & Brandon, 2010; Dicks & Larmine, 2003)

Vad gäller lagring av syre finns hos FMV mångårig erfarenhet av syrelagring i väteperoxid
idag används som bl.a. torpedbränsle (Andersson C.
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Totalt (W) 
1290 

otellast innefattar alla system exkl. framdrivning och sensorer (exv. 
dator, styrsystem, kommunikationsutrustning, spänningsomvandlare). Framdrivningen anges för marschfarten 4 knop 

tillgänglig för energiomvandling och/eller 
1,5 meter lång med innerdiametern 0,5 meter vilket ger 

a farkosten bör densiteten för 
denna volym överensstämma med det omgivande vattnets densitet. Systemet är utrustat med 
barlasttankar som i viss mån kan användas för obalans i farkosten men är designade att i första 

sötvatten används som referensdensitet (1000 kg/m3) 
– 300 kg beroende på 

Hela modulen är innesluten i ett tryckskrov vilket betyder att det råder normalt 

 

dator, kommunikationsutrustning;  
motor 

säkerhetsaspekter som måste 
De flesta idag existerande undervattensfarkosterna med bränslecellsteknik bygger på 

Ansvariga på FMV håller istället 
metanol framför ren vätgas då metanolen har högre energidensitet 

Att lagra vätet flytande skulle kunna vara ett intressant 
alternativ då det inte kräver trycktankar samtidigt som det medger högre energidensitet jämfört 

ed trycksatt väte. Då systemet skall kunna lagras ombord på ubåten i upp till en månad innan 
t.ex. boil-off. De tre 

P (bar) 
200 
1 
1 

; arbetstemperatur T; Tryck P 
 

: 4.4 kg. 
(Cai, Brett, Browning, & Brandon, 2010; Dicks & Larmine, 2003) 

mångårig erfarenhet av syrelagring i väteperoxid 
(Andersson C.-J. , 2011). 
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Väteperoxiden är, till skillnad mot vätgas men i likhet med metanol, i flytande fas vid normala 
förhållanden och sönderfaller lätt till vatten och syrgas vid belysning, uppvärmning eller närvaro 
av katalysatorer enligt reaktion (1) (Nationalencyklopedin, Väteperoxid). 

 ����→��� +
1

2
�� (1)  

Väteperoxiden karaktäriseras av högre volymetrisk och gravimetrisk densitet än trycksatt syre 
men lägre än flytande syre. Fördelar gentemot flytande syre är en arbetstemperatur nära 
rumstemperatur och gentemot trycksatt syre ett tryck nära eller lika med atmosfärstryck (Tabell 
17).  

Lagringsmetod ρmO2 (kg O2 kg-1) ρvO2 (kg O2 m
-3) T (°C) P (bar) 

Trycksatt syre 0,213 167 20 150 
Flytande syre 0,786 661 –119 3 – 50 
H2O2, 70 wt% 0,303 349 40 1 

Tabell 17 Tre olika syrelagringsmetoder. Gravimetrisk densitet ρm; volymetrisk densitet ρv; arbetstemperatur T; Tryck P 
(Cai, Brett, Browning, & Brandon, 2010) 

Driftprofilen vid ett generiskt uppdrag presenteras i Figur 33. 40 % av den totala tiden inbegriper 
förflyttning till och från operationsområdet och resterande tid operativ verksamhet. Under 
transitperioderna är sensorerna inte driftsatta utan farkostens maximala effektbehov på 1020 W 
utgörs av hotellast och framdrivning. Tillsammans med sensorernas effektbehov på 270 W är 
totalt maximalt effektbehov 1290 W vid full operativ drift. Under full operativdrift sätter sensorn 
begränsningar för vilken hastighet som är acceptabel där för hög fart ger sämre upplösning. 
Begränsningen för sensorn är idag ~4 knop. Under transitperioderna, då sensorn inte är i drift, är 
ambitionen att farten skall höjas för att effektivisera uppdragstiden.  

Utöver effekten för hotellast, sensor och normal framdrivning finns det behov av kortvariga 
högfartstransporter motsvarande ~10 kW. Pga. av dåliga strömningsförhållanden i torpedtuben, 
speciellt om ubåten gör fart framåt, krävs denna höga effekt under kort tid – cirka 1 min – då 
AUV:n ”simmar” ut. 



 

 

Figur 33

För att problematisera frågan om strömförsörjning och bränslecellsdrift kan tre huvudfall vara 
intressanta att studeras. Dessa 
högfartstransporterna berörs inte i dessa fall.

Fall Typ av strömförsörjning
1 Enbart batterier (a
2 Enbart bränslecell
3 Hybriddrift där et

(hotell
topplasten (sensorer).
Tabell 18

Fall 1 

Fall 1 baseras på att all strömförsörjning ha
strömförsörjningen och driftprofilen är den maximala drifttiden
(13,3 kWh) drygt 11 timmar (2)

 �	 ∗ 0,4 ∗ 1020�
Fall 2 

Fall 2 baseras på att all strömförsörjning hanteras av ett 
metanolreformation. Givet driftprofilen skall systemet 

Det svenska företaget Catator har på uppdrag av FMV utvecklat en demonstrator baserat på ett 
HT-PEM-system försörjt av 
generationens demonstrator skulle kunna uppvisa en prestanda på 23 W/kg, 11 W/d
systemverkningsgrad på 25 %. För Fall 2 ger detta en systemvikt på 57 kg och en systemvolym 

33 Generell driftprofil Sapphires (Andersson C.-J. , 2011) 

För att problematisera frågan om strömförsörjning och bränslecellsdrift kan tre huvudfall vara 
. Dessa presenteras i Tabell 18. Hybridisering för att hantera 

högfartstransporterna berörs inte i dessa fall. 

Typ av strömförsörjning 
Enbart batterier (aktuell strömförsörjning på Sapphires)
Enbart bränslecellsdrift 
Hybriddrift där ett bränslecellsystem hanterar baslasten 
(hotell- och framdrivningslast) och batterier hanterar 
topplasten (sensorer). 

18 Tre huvudfall för strömförsörjningen för Sapphires 

Fall 1 baseras på att all strömförsörjning hanteras av batterier. 
strömförsörjningen och driftprofilen är den maximala drifttiden för Fall 1

(2). 

�� �	 ∗ 0,6 ∗ 1290� � 13,3	��� → �	 � 11	������

Fall 2 baseras på att all strömförsörjning hanteras av ett PEM-bränslecellsystem
. Givet driftprofilen skall systemet då kunna leverera maximalt 1300 W.

Det svenska företaget Catator har på uppdrag av FMV utvecklat en demonstrator baserat på ett 
system försörjt av reformerad metanol. De anser det realistiskt att en andra 

generationens demonstrator skulle kunna uppvisa en prestanda på 23 W/kg, 11 W/d
systemverkningsgrad på 25 %. För Fall 2 ger detta en systemvikt på 57 kg och en systemvolym 
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För att problematisera frågan om strömförsörjning och bränslecellsdrift kan tre huvudfall vara 
Hybridisering för att hantera 

res) 

bränslecellsystem hanterar baslasten 
och framdrivningslast) och batterier hanterar 

nteras av batterier. Givet den aktuella 
för Fall 1 vid 80 % urladdning 

������ (2)  

bränslecellsystem med 
kunna leverera maximalt 1300 W. 

Det svenska företaget Catator har på uppdrag av FMV utvecklat en demonstrator baserat på ett 
metanol. De anser det realistiskt att en andra 

generationens demonstrator skulle kunna uppvisa en prestanda på 23 W/kg, 11 W/dm3 och en 
systemverkningsgrad på 25 %. För Fall 2 ger detta en systemvikt på 57 kg och en systemvolym 
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på 118 dm3. Givet vikt- och volymgränserna för neutral lyftkraft ger detta 143 kg/82 dm3 
tillgängligt för lagring av bränsle och syre. 

Ur reaktionerna (11) och (12) i Bilaga A.1 kan observeras att två mol vätgas reagerar med ett 
mol syrgas och bildar två mol vatten samt energi. Givet molekylvikterna 2,016 kg/kmol för 
vätgas och 32 kg/kmol för syrgas ger detta 2*2,016 / 32 ≈ 8 kg syre per kg använt väte. 

Mängden väte som blir tillgängligt ur bränslet beror på vilken reformeringsmetod som används. 
Vid ångreformering och partiell oxidation av metanol bildas ca 0,19 kg respektive 0,13 kg väte 
per kg metanol. Vid autotermisk reformering bildas mellan 0,13 – 0,19 kg väte per kg metanol 
och i de fortsatta beräkningarna kommer antas att 0,16 kg väte bildas per kg metanol. Detta ger 
ett behov på 0,16*8 = 1,28 kg syre för varje kg metanol som reformeras.  

Vidare bildas vid fullständigt sönderfall 0,303 kg syrgas per kg väteperoxid (Tabell 17) vilket 
ger att det behövs ca 4,2 kg väteperoxid per kg metanol. Volymetriskt översätts detta till 2,9 dm3 
väteperoxid per dm3 metanol (Tabell 19). 

Ämne Densitet (kg m-3) kg dm-3 dm3 kg-1 
Metanol 786 0,784 1,28 
Väteperoxid 1460 1,46 0,68 

Tabell 19 Densitet för metanol och väteperoxid omräknat till massa per volym och vice versa 

Givet den tillgängliga volymen ger detta 21 dm3 metanol och 61 dm3 väteperoxid vilkas 
sammanlagda massa på ca 106 kg (17 kg resp. 89 kg) ligger under den tillgängliga vikten på 143 
kg. 

Med ett energiinnehåll i metanol på ca 20MJ kg-1 (~5,6 kWh kg-1)16 och en systemverkningsgrad 
på 25 % ger detta ~23 kWh och en drifttid på ca 19,5 timmar (3). 

 �� ∗ 0,4 ∗ 1020� + �� ∗ 0,6 ∗ 1290� = 23	��ℎ → �� ≈ 19,5	������ (3)  

Fall 3 

Fall 3 baseras på att baslasten (1020 W) hanteras av ett PEM-bränslecellsystem med 
metanolreformation och topplasten (270 W) hanteras av batterier av samma typ som den aktuella 
strömförsörjningen. Graden av hybridisering beror på systemets effektbehov vilket kan 
karaktäriseras m.h.a. en variabel DOH (Degree Of Hybridisation) (Cai, Brett, Browning, & 
Brandon, 2010): 

 ��� =
�������	�  ��� − "�ä$%��&���%�  ���

�������	�  ���
 (4)  

                                                 
16 LHV (Lower Heating Value) 



 

 

Vid en generisk effektprofil som i 
Pmedel sättas lika med Pbränslecel

(Pmin). I detta fall kan DOH skrivas som:

  

	'
Ett högt DOH anger ett stort effektuttag ur batteriet jämfört med uttaget ur bränslecellen och ett 
lågt värde indikerar på motsvarande sätt ett lågt effektuttag ur batteriet. Med effektvärdena för 
Sapphires-systemet fås ett DOH = 0,21 v

Energin som behöver tillföras systemet av batteriet respektive bränslecellen 
antalet cykler): 

 

Enligt driftprofilen i Figur 35
Pmin = Pbränslecell = 1020 W och P

Figur 34 Generisk effektprofil (Cai, Brett, Browning, & 
Brandon, 2010)

Eftersom bränslet och batterier
bränslecellsystemet och batterikapaciteten
optimeras istället drifttiden.  

Följande tre samband kan sättas upp

 ()*++,-. �
VFC och Vkringutr. beräknas enligt Catators studie vara 
VH2O2 = 2,9Vmetanol. 
 
 

Vid en generisk effektprofil som i Figur 34 med återkommande likadana 

bränslecell för att bränslecellen skall kunna ladda batteriet under tiden t
). I detta fall kan DOH skrivas som: 

��� � '/*0 ! ')-ä123,4,33'/*0 	5ä� 

')-ä123,4,33 � '/,6,3 � '/*0�	 � '/.1���	 � �� 	 
Ett högt DOH anger ett stort effektuttag ur batteriet jämfört med uttaget ur bränslecellen och ett 

indikerar på motsvarande sätt ett lågt effektuttag ur batteriet. Med effektvärdena för 
fås ett DOH = 0,21 vilket visar på en ganska låg grad av hybridisering.  

Energin som behöver tillföras systemet av batteriet respektive bränslecellen 

7)*++,-. � $8'/*0 ! ')-ä123,4,339�	 	7)-ä123,4,33 � $')-ä123,4,338�	 � ��9 
35 återfinns dock bara en cykel och för detta fall används istället 

= 1020 W och Pmax = 1290 W vilket ger Pbatteri = 270 W (Figur 

 
(Cai, Brett, Browning, & 

Brandon, 2010) Figur 35 Effektprofil för Sapphires

Eftersom bränslet och batterierna inte har samma energidensitet kan massan och volymen för 
bränslecellsystemet och batterikapaciteten inte enkelt uppskattas utan givet viktgränsen 200 kg 

samband kan sättas upp (7), (8), (9): 

� (:; � (/,+*1<3 � (=>?> � (@-.1AB+-. � 200	5�
beräknas enligt Catators studie vara 93 dm3. Enligt beräkningarna för Fall 2 sätts 

7)*++,-. � 270� ∗ 0,6 ∗ �6-.E++.6 
7/,+*1<3 � 1020� ∗ �6-.E++.6 
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likadana effektförändringar kan 
ladda batteriet under tiden t2 

(5)  

Ett högt DOH anger ett stort effektuttag ur batteriet jämfört med uttaget ur bränslecellen och ett 
indikerar på motsvarande sätt ett lågt effektuttag ur batteriet. Med effektvärdena för 

ilket visar på en ganska låg grad av hybridisering.   

Energin som behöver tillföras systemet av batteriet respektive bränslecellen kan skrivas som (n 

(6)  

bara en cykel och för detta fall används istället  
Figur 35). 

Effektprofil för Sapphires  

na inte har samma energidensitet kan massan och volymen för 
ivet viktgränsen 200 kg 

5�F (7)  

eräkningarna för Fall 2 sätts  

(8)  
(9)  
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(7), (8) och (9) sätts samman i ekvationssystemet (10) och tdrifttid löses ut (W – weight, vikt): 

 

GH
HI
HH
J ()*++,-. � 7)*++,-.72K,4.E.@,			)*++,-. =

270 ∗ 0,6 ∗ �6-.E++.6

228

[� ∗ ℎ]

[
�ℎ
5�F]

= 0,71�6-.E++.6

(/,+*1<3 =
7/,+*1<3

72K,4.E.@,			/,+*1<3	(OPQ,�R)

=
1020 ∗ �6-.E++.6

1100

[� ∗ ℎ]

[
�ℎ
5�F]

= 0,93�6-.E++.6

()*++,-. +(/,+*1<3 + 2,9(/,+*1<3 + 93 = 2005�F

S 
(10) 

tdrifttid = 24 timmar vilket ger: 

Vbatteri = 17 dm3 Vmetanol = 22 dm3 VH2O2 = 65 dm3 VFC = 93 dm3 

6.2.2 Sammanfattning 

 Effekt (W)  Massa (kg) Volym (dm3) 
Fall 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Bränslecellsystem 0 1300 1020 0 57 45 0 118 93 
Batteri 1300 0 270 120 0 27 73 0 17 
Maximal massa och 
volym för syre och 
metanol 

- - - - 143 128 - 82 90 

Metanol - - - - 16,5 17 - 21 22 
Väteperoxid - - - - 89 95 - 61 65 
          
(+/-) mot kravet    -80 -37,5 -16 -127 0 -3 
          
Drifttid (timmar)           
Fall 1 11         
Fall 2 20         
Fall 3 24         

Tabell 20 Effekt, massa och volym per komponent samt beräknad drifttid för de olika fallen. Minus anger att värdet 
understiger det aktuella volyms- eller viktkravet.  

6.2.3 Specifikation Strömförsörjningssystem AUV 

Se Bilaga F.1.2. 

  



 

51 

 

7 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna från intervjuerna och resultatet. De tekniska 
specifikationerna för respektive tillämpning återfinns i Bilaga F. 

7.1 Batteriladdning 

Portabla FC-system kan tack vare hög energidensitet underlätta för förband som verkar utan 
fordon eller möjlighet till underhåll under lång tid. De kan dessutom ge förutsättningar för dessa 
förband att överhuvudtaget kunna verka under den tidsperiod uppgiften kräver. 

Ur resultaten kan observeras att radiostationens batterityp har högst effektbehov på 82,5 W och 
laddström på 5 A vilket också då kommer vara styrande vid specifikation av 
batteriladdningssystemet. Något som skall observeras är dock att angivelsen 5 A är den 
maximala strömstyrkan som rekommenderas. En lägre strömstyrka borde således kunna används 
vilket skulle resultera i ett lägre effektbehov men också en längre laddtid. Vid tolv timmars 
laddtid har effekten sjunkit 5 gånger. Genom att använda batterier för hantering av maxeffekt 
skulle FC-systemets vikt och volym kunna minskas. 

Då batteriladdningen kräver laddning av ett flertal olika typer och storlekar av batterier bör 
batteriladdningssystemet även omfatta en funktion för ”smart laddning”, dvs. att enheten t.ex. 
kan kontrollera vilken strömstyrka som är lämplig. Detta skulle också förenkla handhavandet och 
minska kringutrustningen. Systemet skall också kunna återge parametrar som aktuell 
laddspänning och laddström samt kvarvarande laddtid och laddförmåga vid olika 
batterialternativ. Det bör också kunna larma vid låg bränslenivå samt låg och hög temperatur. Då 
användarna har stränga krav på ljud- och ljusdiciplin bör systemet vara mycket tyst. Miljöer där 
systemet skulle kunna komma att användas ställer stora krav på både uppstart och funktion i 
både låga som höga temperaturer. Möjligen skulle detta kunna lösas med olika bränslen eller 
bränslesammansättningar. Så långt som möjligt skall systemet kunna handhas även med tjocka 
handskar vintertid. Miljöerna kräver också funktion vid minskat lufttryck motsvarande ~4000 
möh. samt ihållande regn. Användarna har även påpekat att funktionen inte bör störas om 
enheten ligger ner eller på annat sätt lutas. Avstängd skall systemet klara av att fällas med 
fallskärm samt tillfälligt kunna nedsänkas i vatten. 

Utformningsmässigt kan det finnas fördelar med att enheten med en standardbränslebehållare 
ryms i ytterfickorna på de vanligaste bärsystemen som brukas av användarna – t.ex. Ryggsäck 
2000 eller Specialistryggsäck. 
 
Av de idag kommersiellt tillgängliga systemen väger ett system som uppfyller kraven på 
maximal effekt och strömstyrka cirka 12 kg exklusive bränsle vilket innebär en viktminskning 
först efter 1 vecka för Grupp A och driftprofil Aktuell (Figur 30). I driftprofil Alternativ då radio 
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och dator används mer intensivt minskas tiden tills batterivikten överstiger vikten på FC-
systemet. Om vikten för FC-systemet sätts till 12 kg kan vid driftprofil Aktuell en halvering av 
motsvarande erforderlig batterivikt observeras efter tre veckor och en 40 procentig minskning 
efter två veckor. Motsvarande värden för driftprofil Alternativ överstiger båda 70 %. För Grupp 
B överstiger viktminskningen i procent 80 % för både tre och två veckor samt 75 % för en vecka 
(Figur 31). Nackdelen med en sådan lösning är dock att vikten ej kan fördelas mellan 
gruppmedlemmarna utan måste bäras av en person. Exempelvis väger FC-system inklusive 
bränsle ca 17 kg för Grupp A, 3 veckor, driftprofil Aktuell. Detta innebär att en person måste 
bära 12 kg medan resterande vikt kan fördelas. Motsvarande vikt batterier är ca 40 kg vilket 
fördelat per person ger 5 kg. Om gruppen är utrustad med lättare fordon, som i fallet Grupp B, 
blir detta givetvis ett mindre problem. 

7.2 Ström försörjning AUV 

Av resultatet att döma finns i den studerade AUV-applikationen, med aktuell driftprofil, 
möjligen ett behov av hybridisering då denna lösning medför en 20 procentig ökning i drifttid. 
Mot detta skall ställas den ökade komplexiteten och kostnaden som detta kan medföra. Detta kan 
härledas till det faktum att topplasten inte skiljer sig markant mot baslasten samt att topplasten 
utnyttjas under mer än hälften av den totala drifttiden. I ett sådant fall verkar batteriets potentiellt 
högre förmåga att leverera hög effekt snabbt överskuggas av dess lägre energidensitet jämfört 
med bränslet. I kravet finns behov av att systemet under kort tid, < 1 min, skall kunna leverera 
cirka 10 kW då farkosten ”simmar” ut ur torpedtuben. Detta innebär givetvis att någon form av 
hybridisering är nödvändig. Exempelvis skulle en lösning kunna medge ett uttag av denna effekt 
under kort tid och som sedan under transitperioden har förmåga att ladda upp batteriet innan 
detta skall användas under den tid farkosten är fullt operativ. För att klargöra hur en sådan 
lösning kan utformas behövs detta krav analyseras mer i detalj. 

Eftersom effektbehovet i driftprofilen ökar relativt lite mellan bas- och topplast (1020 – 1290; 
+26 %) kommer skillnaden i massa och volym mellan två bränslecellsystem motsvarande bas- 
och topplast vara relativt liten. Ett något större system som kan hantera både bas- och topplast 
borde således inte medföra varken en betydligt större massa eller volym. Bränslecellsteknikens 
generellt höga verkningsgrad vid dellast medför också en hög verkningsgrad vid båda lastfallen. 
En fortsatt analys av denna lösning bör inriktas på att studera frågor som rör vilken typ av 
lagring som är lämplig för behovet av ett kortvarigt effektuttag, om denna lösning enbart skall 
hantera detta effektuttag eller om en större hybridisering av den typ som presenteras i Fall 3 är 
intressant (Tabell 18). 

Då bränslecellsystemet har en vikt-volymratio på 1:2 medan bränsle- och syrelagringen har ett 
ratio på 1:0.8 uppstår i Fall 2 behov av ca 45 kg ballast (Tabell 20). Detta kommer givetvis kräva 
utrymme vilket inte är medräknat i detta arbete. Eftersom det finns en stor skillnad mellan hur 
nära vikt- och volymsgränserna för neutral lyftkraft systemet ligger borde andra 
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lagringsmöjligheter undersökas där vikt-volym-förhållandet ligger närmre 1:1 eller till och med 
2:1. Denna relativt stora outnyttjade vikt resulterar också i att drifttiden beräknas vara lägre i Fall 
2 än i Fall 3 trots att bränslet, metanol istället för batteri, har ett betydligt högre energiinnehåll . I 
Fall 1 underskrids vikt- och volymsgränserna med 80 kg respektive 127 dm3 vilket borde 
indikera på att ett mer optimerat batteripack är möjligt.  

Då inget liknande system finns i drift kommer strömförsörjningssystemet behöva designas och 
konstrueras just för denna applikation. Detta medför både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 
att systemet från grunden kan byggas precis enligt de önskemål användaren har samt att utrymme 
och massa kan utnyttjas optimalt. Nackdelarna är att arbetet potentiellt kommer vara mer resurs- 
och tidskrävande vilket i förlängningen innebär en dyrare lösning. Ett nytt system ställer också 
större krav på t.ex. systemsäkerhetsarbetet. 

- Farkosten ställer höga krav på låga bullernivåer. I dagsläget avges det dominerande 
bullret av farkostens roderservon varför buller från strömförsörjningssystemet ej bör 
överstiga detta. Utöver detta skall systemets fullständiga signatur (elektromagnetiskt) inte 
kunna aktivera en mina. 

- Då farkostens skall kunna verka i stor variation av miljöer skall systemet, vid drift, klara 
av en omgivningstemperatur mellan –2 till + 30°C och vid uppstart en 
omgivningstemperatur mellan +5 – 55°C.  

- Då farkostens verksamhet kan anses planeras med god framförhållning borde ett mindre 
strängt krav på uppstartstid vara tillräckligt.  

- Bränslet skall inte kräva mer säkerhetsåtgärder än övriga i försvarsmakten förekommande 
bränslen.  

- Av säkerhetsskäl får inga delar i strömförsörjningssystemet vara trycksatta.  
- Då tankar finns att sjösätta och bärga farkosten via vajer som kopplas i nosen skall 

systemet ha full funktion vid ± 90° i både roll och pitch.  
- Systemet skall också klara de stötar som kraftig sjögång kan ge upphov till vid gång i 

ytläge.  
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8 Diskussion 

Den ständiga utvecklingen av litiumjonbatteritekniken gör att utvärderingar om forskningens 
framsteg ofta och snabbt blir föråldrade. Avgörande parametrar som specifik energi (Wh/kg), 
effekt, säkerhet och livslängd, vilka beror på prestandan hos elektroderna och elektrolyten, anses 
fortfarande i stor utsträckning kunna förbättras. Genom optimerad tillverkning och celldesign 
anses utvecklingen av specifik energi nått en platå vilken enbart verkar kunna höjas genom 
förändrade cellkemier. Exempelvis uppvisar metallegeringar som litium–silicon och litium–zink 
kraftiga kapacitetshöjningar (4000 mAh g-1 respektive 1000 mAh g-1) jämfört med dagens 
litium–grafit (400 mAh g-1). Dessa legeringar uppvisar dock stora utmaningar som t.ex. stora 
volymförändringar vid laddning och urladdning vilket innebär stora mekaniska belastningar på 
elektroden vilket i sin tur påverkar elektrodens prestanda negativt (Scrosati & Garche, 2010). 

Användningsområdet för bränslecellsystem har effektmässigt traditionellt legat i området mellan 
batterier och förbränningssystem. I och med att förbränningstekniken dock förbättras med låga 
emissioner och högre verkningsgrad som följd samtidigt som batteritekniken tar stora steg framåt 
reduceras möjligheterna och mängden möjliga applikationer för baserade på bränslecellsteknik. I 
ljuset av detta faktum är det vikigt att inte försöka utmana två tekniker som har fördel både i 
acceptans och prestanda utan att hitta de nischer där bränslecellstekniken verkligen har en 
potentiell konkurrensfördel. Samtidigt gäller det att specificera mot vilken teknik fördelen gäller. 
I detta arbete har fokus legat på lägre signatur jämfört med förbränningssystem och högre 
specifik energi jämfört med batterisystem. Detta har gjorts utifrån befintliga 
teknikförutsättningar men i ett längre perspektiv kan man tänka sig andra förändrade villkor. De 
stora potentiella fördelarna för bränslecellstekniken är som nämnts den höga effektiviteten och 
de icke-existerande utsläppen då ren vätgas används som bränsle. Just otillräcklig lagring av 
vätgas för mobila applikationer samt infrastrukturen kring vätgasen har längre varit de största 
hindren för att fordonsindustrin på allvar skall anse tekniken som realiserbar och gjort att 
tillverkare som BMW har helt lagt ner utvecklingen inom området. Om tekniken för tillräcklig 
lagring av vätgas fanns tillgänglig skulle kanske t.ex. effektivitets- och miljöparametern komma i 
ett helt annat ljus. Själva produktionen av t.ex. vätgas, eller metanol för den delen, medför dock 
ofta utsläpp av koldioxid som måste tas i beaktande då . Genom att använda förnyelsebara källor 
som vattenkraft och bioenergi skulle emellertid denna produktion kunna göras mer 
koldioxidneutral. 

Bränslefrågan är, som nämnts, en central fråga i diskussionen om bränslecellstekniken och i 
inledningen nämndes att parametrar som effektivitet och miljöpåverkan till stor grad beror på 
vilket bränsle, och därmed vilken reformteknik, som används. Inom Försvarsmakten finns 
ambitionen att gå mot ett användande av ett s.k. enhetsbränsle som den stora majoriteten av 
förbrukarna skall använda oavsett om det är en flygfarkost, ett markfordon eller ett elverk. 
Genom att använda ett enda bränsle underlättas och förenklas logistiken kring 
bränslehanteringen samt förmågan till interoperabilitet med andra nationer (under förutsättning 
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att de också använder samma enhetsbränsle). I dagsläget menas med ett enhetsbränsle i 
Försvarsmakten uteslutande diesel och internationellt mer exakt JP-8, vilket är en diesel med hög 
svavelhalt. Oavsett handlar det om ett fossilbaserat bränsle och därmed också en ändlig resurs. 
Sinande oljereserver och oförutsägbara oljepriser har gjort att viljan att lämna de fossila 
bränslena bakom sig och arbeta för ett mindre oljeoberoende har transformerats från en ren 
miljöpolitisk fråga till en säkerhetspolitisk. Genom denna utveckling har många länder, med 
USA i täten, lagt stora resurser på forskning kring alternativa bränslen. I samarbete med 
amerikanska DARPA17 har det svenska företaget Swedish Biofuels utvecklat och producerat ett 
jetbränsle med motsvarande egenskaper som dagens JP-8. Företaget har också, tillsammans med 
amerikanska flygvapnet och industrin, inlett ett samarbete med FMV i syfte att studera 
förutsättningarna för att använda bränslet i det svenska Gripen-systemet (FMV, 2009). I Sverige 
pågår i dagsläget också annan omfattande forskning kring produktion av logistiska bränslen av 
biomassa. I Piteå startades 2010 världens första anläggning för produktion av ett dieselbränsle 
baserat på tallolja och i Värnamo planeras en anläggning för produktion av DME18 baserat på 
skogsråvaror. Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna skulle mängden avverkningsrester 
som idag används för produktion av biobränslen kunna mer än fyrdubblas från dagens 7 TWh till 
20 TWh utan att påverka skogens återväxt (Jacobsson, 2005). Omvandling av skogsråvaror anses 
också vara ett intressant alternativ till den moraliskt tveksamma produktionen av biobränsle 
baserat på matgrödor som majs eller vete. 

Men är då biobränslen lösningen? För Sverige med stora mängder skogsmark och en relativt liten 
befolkning att försörja borde ju detta vara svaret på en oljeoberoende fordonspark, eller? Det rent 
teknokratiska svaret är ja, rent tekniskt skulle det förmodligen vara möjligt men mot de tekniska 
lösningarna måste ekologisk, ekonomisk och politisk uppfattning ställas. Oavsett om vi vill det 
eller inte ingår vi i ett tätt sammanbundet nätverk av handels-, ekonomi- och säkerhetspolitik 
vilket gör att vi i mångt och mycket också måste anpassa oss till våra grannars avsikter och 
viljor. Och precis som det görs landvinningar inom biobaserade fordonsbränslen görs det också 
utveckling inom andra tekniker som förespråkar en annan lösning på hur framtidens fordonspark 
skall drivmedelförsörjas. Med dagens batteriutveckling är kanske den renodlade elbilen, 
strömförsörjd av förnyelsebara energikällor som vatten- och vågkraft, lösningen? Eller kanske en 
hybrid med både eldrift och biobaserad förbränningsmotor? Frågan har givetvis inget svar 
förutom det att lösningen är just detta – en blandning av olika tekniker som ibland samverkar och 
ibland avlöser varandra allteftersom forskningsframsteg görs och politiska inriktningar förändras.  

Hur hänger nu detta ihop med frågan om hur bränslecellsystem i Försvarsmakten skall utformas? 
Med stöd ur diskussionen ovan kan sägas att precis som förutsättningarna förändras för bränslet 
förändras också förutsättningarna för bränslecellstekniken. Har man dragit slutsatsen att en 
teknologi är intressant, dvs. att den kan förbättra verksamheten samt är ekonomiskt försvarbar 

                                                 
17 Defense Advanced Research Projects Agency. Amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisation.  
18 Di-Metyl-Eter 
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borde man också utnyttja den. Precis som vid allt förändringsarbete måste kommunikation och 
öppenhet genomsyra planering, införskaffning och utbildning så att användaren har klart för sig 
varför den införs, vad och hur den kan förbättra samt vilka begränsningar den har. 

Ur resultaten kan utläsas att ett bränslecellsystem för batteriladdning, tack vare högre 
energidensitet, både kan sänka den medburna vikten samt förbättra uthålligheten på den 
strömförbrukande utrustningen. System av denna typ har dock uppvisat dålig funktion och 
prestanda vid låga temperaturer och detta gäckar dock ofta bränslecellsystem och ses av många 
som den käpp i hjulet vilken hindrar användning inom Försvarsmakten. Påståendet bör dock 
analyseras något mer nyanserat än så. Skall man verkligen diskvalificera en teknik pga. dålig 
funktion i 10 – 20 % av den svenska årstemperaturen? Borde man inte, givet att den under 
resterande tid ger en faktisk förmågehöjning och att man är medveten om förutsättningarna, 
istället låta tekniken underlätta under 80 – 90 % av året? Det låter rimligt, men borde inte en 
sådan lösning medföra en större kostnad? Ja, förmågehöjningen måste givetvis ställas mot den 
ökade kostnaden och utvärderas om det fortfarande kan anses försvarbart. Vad det faktiskt 
innebär är att under en del av året eller under insatser där temperaturen förväntas understiga den 
för systemet acceptabla måste användaren återgå till de rutiner som används idag, dvs. enbart 
batterier. Man kan alltså se på det som så att det således inte handlar om två olika system som 
arbetar oberoende av varandra utan av ett vilket man beroende på omständigheterna kan dela. I 
denna diskussion bör också nämnas att reaktionshastigheten i batterier också är 
temperaturberoende där låg temperatur resulterar i högre inre resistans vilket tillsammans med ett 
snabbare spänningsfall vid låga temperaturer medför försämrad kapacitet. Oavsett system måste 
alltså både batterier och bränslecellsystem ”tas om hand” vid låga temperaturer för att säkerställa 
önskad funktion. Med detta menas att de t.ex. packas nära kroppen när de medförs i ryggsäck 
eller förvaras i sovsäck motsvarande när förbandet vilar. 

Försvarsmakten har nyligen införskaffat 6000 enheter, med option på ytterligare 8000, av ett nytt 
personligt soldatkök av ”friluftsmodell” som skall kunna användas tillsammans med både 
flytande och gasformiga bränslen (Wilson, 2011). Den gas som vanligast används till denna typ 
av friluftskök är en blandning av propan och butan. Denna acceptans att medföra gasformiga 
bränslen i logistikkedjan är intressant då det också kan bana väg för samma typ av bränsle till 
batteriladdningssystem. Flera producenter tillverkar bränslecellsystem vilka drivs av kolväten i 
gasform däribland svenska Catators 100 W SOFC-system och amerikanska Adaptive Materials 
50 W och 250 W SOFC-system i vilka just propan kan användas. 

Detta införande av ett system på soldatnivå som frångår tanken om ett enhetsbränsle ger upphov 
till flera frågeställningar. Förutom frågan om varför inte helt enkelt ett system som kunde drivas 
med t.ex. diesel valdes uppkommer frågor rörande på vilka nivåer enhetsbränslet är tänkt att 
verka. Kanske kan tesen drivas att ett bränsle ”förpackat” i en behållare vilken inte är tänkt att 
fyllas på frångår gruppen bränslen och övergår till något som mer liknar ett batteri? I så fall 
borde andra bränslelösningar till portabla batteriladdningssystem vilka drivs med t.ex. metanol 
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förpackade i förseglade behållare också vara godtagbara. Om i och med införandet av gasformiga 
bränslen i engångstryckbehållare borde stora delar av systemsäkerhetsarbetet för denna typ av 
bränsleförpackningar redan vara genomfört och också till stora delar applicerbart på 
batteriladdningssystem.  

Ur resultatet kan utläsas att fördelen med ett batteriladdningssystem av bränslecellsystemstyp 
rent viktmässigt ger sig till känna först efter cirka en vecka. Löser förbandet uppgift i tidsspann 
kortare än en vecka ter sig alltså batterier vara ett bättra alternativ. Av detta kan man hålla för 
troligt att förbandet då de skall lösa uppgifter under tider kortare än en vecka då inte kommer 
medföra den extra vikten ett batteriladdningssystem för med dig. Vad betyder då detta? Jo, att 
inte bara temperaturen kommer vara avgörande för om systemet skall medföras eller ej utan även 
behovet gentemot uppgiften eftersom systemet är tänkt som batteri-laddare och inte  
batteri-ersättare. Även om systemet skulle ha full funktion vid –50°C skulle det fortfarande inte 
medföras oavsett uppgift. Detta medför att temperaturargumentet i viss mån förlorar i sin 
betydelse. 

Även robusta solcellssystem kan under rätt förutsättningar vara ett intressant alternativ för 
batteriladdning som redan används, företrädesvis under sommarhalvåret, av amfibiekårens 
kustjägarkompani. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har genomfört prov med s.k. 
termogeneratorer vilka kan användas för att generera elektricitet från värme från t.ex. 
soldatköket. Under intervjuerna har också äldre beprövade lösningar för batteriladdning som 
handdrivna cykelgeneratorer kommit på tal. 

Försvarsmakten har sedan lång tid stor erfarenhet av användande och hantering av väteperoxid 
då det används som torpedbränsle. Användandet av väteperoxid i denna tillämpning, dvs. som 
syrebärare skulle kunna utökas eftersom ämnets sönderdelning till syre och vatten även visar upp 
andra intressanta egenskaper. Väteperoxidens sönderdelning är starkt exotermiskt, dvs. 
reaktionen avger energi (2900 kJ/kg). En sjuttioprocentig lösning skulle på samma sätt avge 
~1900 kJ/kg (Figur 36). I Figur 36 visas sönderfallsenergin för olika koncentrationer av 
vattenlösningar av väteperoxid och vattnets ångbildningsenergi. Vid koncentrationer över 
grafernas skärningspunkt avges alltså tillräckligt med energi att förånga vattnet i blandningen 
(både vattnet i blandningen och vattnet som avges vid sönderfallet). Reaktionen kan sedan 
fortsätta okontrollerat och möjligen leda till en explosion (Sprängämnesinspektionen, 1999). 
Denna energi skulle kunna omhändertas på två sätt. Dels skulle den bildade ångan kunna ledas in 
i en turbin och generera elektricitet och dels skulle den kunna användas vid reformeringen av 
bränslet vilket potentiellt skulle kunna öka systemverkningsgraden. Detta måste givetvis 
värderas mot den massa och volym som är tvunget att ställas till förfogande för den extra 
utrustningen. 
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Figur 36 Ångbildning och värmeutveckling för vattenlösningar av väteperoxid vid +25°C (Sprängämnesinspektionen, 
1999) 

Det är över 200 år sedan Alessandro Volta presenterade det första praktiska batteriet – fyrtio år 
tidigare än Sir William Grove demonstrerade bränslecellstekniken och det verkar som om 
tekniken fortfarande ännu inte kommit ifatt. 
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Bilaga A Bränslecellen 
A.1 Allmänt 
Bränsleceller, batterier och elektrokemiska kondensatorer är alla exempel på elektrokemisk 
energiomvandling och energilagring. Även om mekanismerna som styr omvandling och lagring 
skiljer sig åt finns där också likheter mellan systemen. Gemensamt för alla är att de består av två 
elektroder (positiv och negativ) sammankopplade via en elektrolyt i vilken joner kan 
transporteras i båda riktningarna. Elektrodstrukturen görs porös för att uppnå större kontaktyta 
mellan bränsle (i förekommande fall), elektrod och elektrolyt vilket gör att den faktiska arean 
hos elektroden kan vara hundra eller tusen gånger större än dess vanliga längd x bredd-area 
(Dicks & Larmine, 2003). Samtidigt som jontransporten sker genom elektrolyten sker ett 
motsvarande flöde av elektroner i en yttre krets vilket kan användas för att driva vald last. Då 
reaktionerna vid anoden ofta sker vid lägre potential än katoden definieras anoden som den 
negativa elektroden och katoden den positiva vilket medför att elektronerna alltid flödar mot 
katoden.  

Den väsentliga skillnaden mellan batterier och bränsleceller kan hänföras till var energin lagras 
och omvandlas. Ett batteri är ett slutet system där elektroderna både tar en aktiv roll i redox-
reaktionerna och samtidigt också utgör den reaktiva massan. Energilagring och 
energiomvandling sker alltså i samma utrymme. Bränsleceller är öppna system i den meningen 
att elektroderna inte aktivt deltar i redox-reaktionerna utan enbart är medium för 
laddningstransporten samt att de reaktiva massorna tillförs utifrån cellen. De reaktiva massorna 
tillförs antingen från omgivningen, som syre från luften, eller från en behållare, som vätgas eller 
annat bränsle. Till skillnad mot batterier sker alltså energilagring och energiomvandling i olika 
utrymmen. 

Bränslecellen (fuel cell, FC) är på inget sätt en modern uppfinning. 1839 lyckades juristen och 
vetenskapsmannen William Grove demonstrera hur en elektrisk ström kan elektrolysera vatten 
till väte och syre samt att elektrisk ström kan skapas då väte och syre återförenas till vatten. 
Grove använde i sitt experiment som elektrolyt en syralösning, en teknik som används än idag. 
Vissa polymerer kan också ges egenskapen att transportera fria joner, dessa kallas proton 
exchange membranes (PEM). Vi skall nu titta närmare på två olika bränsleceller som båda 
använder vätgas som bränsle men utnyttjar olika elektrolyter.  

Vid anoden i en FC med sur elektrolyt (eller PEM), dvs. som har överskott av vätejoner H+, 
tillförs vätgas som oxideras och delas upp i vätejoner och elektroner, se Figur 37. 

 2�� → 4�
T
	+ 4�

U (11)  
Vid katoden i samma FC tillförs syre som reagerar med elektronerna, som gått genom den yttre 
lasten, och vätejonerna, som transporterats genom elektrolyten, och bildar vatten. 

 �� + 4�
T
	+ 4�

U
	→ 	2��� (12)  
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Figur 37 Elektrodreaktioner och laddningsflöde i en FC med sur elektrolyt (Dicks & Larmine, 2003) 

Om vi kombinerar (2) och (3) ser vi att restprodukten, då ren vätgas används som bränsle, endast 
är vanligt vatten. Om elektrolyten istället är basisk, dvs. har ett överskott av hydroxidjoner OH-, 
reagerar vätegasen med dessa och bildar vatten samtidigt som elektroner avges, se Figur 38. 

 2�� + 4��U 		→	4���	 + 4�
U (13)  

Vid katoden reagerar syre med elektronerna och vatten och bildar nya hydroxidjoner. 

 �� 	+ 4�
U
+	��� → 4��

U (14)  

 

Figur 38 Elektrodreaktioner och laddningsflöde i en FC med basisk elektrolyt (Dicks & Larmine, 2003) 

I det första exemplet rör sig alltså vätejonerna (positiva) mot katoden i motsatts till det andra 
exemplet där hydroxidjonerna (negativa) rör sig mot anoden.  

Flera celler som seriekopplas kallas en stack. 

För att accelerera reaktionen vid anoden, oavsett sur (PEM) eller basisk elektrolyt, används ofta 
en katalysator som t.ex. platina (Sørensen, 2005). Det finns många olika bränslecellstyper med 
olika elektrolyter och jontransport. 
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I mindre system kan det lämpa sig att använda ren vätgas som bränsle, men för större system 
används ofta ett annat råbränsle som bearbetas till vätgas. Dessa processer behandlas i Bilaga C. 
Reaktionerna i dessa reformeringssystem innebär ofta att kolmonoxid (CO) bildas, en kemisk 
förening som är användbar som bränsle vissa tekniker (MCFC, SOFC) medan ses som ett gift för 
andra (PEM, AFC, PAFC). CO ses som ett gift då det, genom att uppta utrymme i den porösa 
anoden, förhindrar väte att reagera. Exempelvis bildas CO då metan (CH4) reagerar med 
vattenånga (15). Genom att låta CO reagera med mer vattenånga, via den så kallade water-gas-
shift-reaktionen (WGS) (16), kan CO ombildas till CO2 vilket inte har samma effekt på anoden. 
Denna reaktion blir sällan fullständig med resultatet att det alltid finns CO kvar i den 
reformerade gasen. 

 V�W ���� → 3�� + V� (15)  
 
 

V� + ��� →�� + V�� (16)  

Bilaga B Bränslen 

B.1 Vätgas 
Rent väte är den ideala energibäraren för både mobila och stationära FC-applikationer både ur 
miljö- och teknikhänseende. Vätelagring anses som en central fråga i bränslecellsammanhang 
eftersom då enbart väte används som bränsle är den enda restprodukten vanligt vatten (se Figur 
37) samtidigt som systemet blir enklare eftersom komponenter för bränslebearbetning inte 
behövs.  

Väte kan lagras som (i) trycksatt gas, (ii) vätska, (iii) fast ämne fysiskt eller kemiskt bundet till 
material som metallhydrider, komplexa hydrider och kolstrukturer eller produceras ombord via 
reformering av bränslen. Den traditionella teknik som idag finns tillgänglig baseras på ändring av 
vätets aggregationstillstånd vilket gör systemen komplicerade pga. ämnets låga kokpunkt  
(-253°C) och låga densitet (0.09 g/dm3) vid atmosfärstryck. Att lagra väte i vätskeform kräver 
stora mängder kylning som medför vikt och större kostnader samtidigt som stora förluster 
erhålls. Möjligheten att använda trycksatt vätgas begränsas av trycktankarnas vikt samtidigt som 
båda metoderna medför problem säkerhetsmässigt för mobila applikationer (Sakintunaa, Lamari-
Darkrimb, & Hirscherc, 2007). Även avsaknad av infrastruktur anses av många som ett stort 
problem vid ett tänkt införande på stor bredd.  

För att uppnå 500 km räckvidd, oavsett fordonstyp, utan att ge avkall på prestanda och säkerhet 
anses en vätelagringskapacitet på minst 5,5 viktprocent vid normala förhållanden som nödvändig 
(US Department of Energy). Lagringskapacitet av väte i olika typer av grafenstrukturer har 
teoretiskt visats kunna uppgå till 13 viktprocent (Park, Yi, & Chung, 2010; Park & Chung, 
2010). 
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Väte är ett unikt grundämne vars egenskaper i gasform (högst termisk konduktivitet och 
ljudhastighet samt lägst viskositet och densitet) gör ämnet mycket lätt läcker genom mycket 
småöppningar. Ämnet är också mycket flyktigt samt lättantändligt och kan i rätt proportioner 
med luft detonera vilket tillsammans gör att vätgas måste hanteras med försiktighet. Dock kan 
man lätt inse att ämnet vid en jämförelse inte är ”farligare” än andra vanligt förekommande 
bränslen. 

 Väte Metan Propan 

Antändningstemperatur (°C) 560 540 487 

Min. antändningsenergi i luft (MJ) 0.02 0.3 0.26 

Antändningsgränser i luft (vol. %) 4 – 77 4.4 – 16.5 1.7 – 11 

Detonationsgränser i luft (vol. %) 18 – 59 6.3 – 14 1.1 – 1.3 

Tabell 21 Säkerhetsrelaterade egenskaper för väte och två andra vanligt förekommande bränslen (Dicks & Larmine, 
2003) 

I Tabell 21 kan utläsas att även om den minsta antändningsenergin för väte är en faktor tio 
mindre än de andra två är alla tre mycket små och kan alla antändas av en gnista. Den minsta 
detonationsgränsen är betydligt högre för väte än för de andra och den lägre antändningsgränsen 
för väte ligger på samma nivå som metan vilket är högre än propan. Antändningstemperaturen är 
också märkbart lägre för väte. Gränserna för både antändning och detonation är dock märkbart 
större för väte jämfört med de andra vilket ställer krav på att minimera riskerna för läckage till 
små utrymmen. Väte brinner också med en praktiskt taget osynlig låga vilket medför risker vid 
släckningsarbete (Dicks & Larmine, 2003). 

B.2 Kemisk lagring 

B.2.1 Alkoholer och alkaner 
Om inte väte kan användas som bränsle direkt kan ämnet kemiskt lagras i andra ämnen som t.ex. 
alkoholer som metanol, alkaner som propan eller i ammoniak. Ofta extraheras vätet ur dessa 
ämnen för att användas som bränsle, men i tekniker som DMFC används metanol direkt utan 
behov av reformering vilket ger ett enklare system, men dock också lägre verkningsgrad. I Tabell 
22 sammanfattas några potentiella vätebärare. 
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Namn Formel % Väte* Volym att lagra 1kg H2 Kommentar 

Flytande vätgas H2 100 14 Kallt, – 252°C  

Ammoniak NH3 17.8 8.5 Giftigt 

Metanol CH3OH 12.5 10  

Etanol C2H5OH 13 9.7  

Metan CH4 22 9.6** Kallt, – 175°C  

Propan C3H8 16 10.8** Kallt, – 42°C 

Tabell 22 Potentiella kemiska vätebärare. * Massprocent. **Flytande. 

Enligt Tabell 22 borde etanol vara minst lika lovande som vätebärare som metanol. Dess stora 
nackdel är att reformeringsprocessen är mer omfattande och, jämfört med reformering av 
metanol, mindre effektiv. Tillsammans med det faktum att etanol också är något dyrare i inköp 
än metanol gör detta att den något högre andelen väte många gånger inte kan kompensera för 
dessa nackdelar. 

Alkaner som metan och propan kan, med eller utan reformering, användas som bränsle i 
bränsleceller. Då bränslena konsumeras direkt används ofta högtemperaturbränslecellsystem som 
MCFC eller SOFC vilka tack vare bl.a. hög arbetstemperatur kan reformera bränslet internt i 
stacken vilket eliminerar behovet av en extern reformer. Om andra tekniker som t.ex. PEMFC 
skall användas krävs dock en extern reformer. Den stora fördelen med att använda vätebärarna i 
Tabell 22 mot tunga kolväteföreningen som diesel är avsaknaden av svavel vilket innebär att 
ytterligare avsvavlingsutrustning inte krävs. I Tabell 2 presenteras två portabla bränslecellsystem 
vilka drivs på propan. 

B.3 Fossila bränslen 
För att underlätta och minska logistiken kring bränslefrågan är den allmänna uppfattningen att 
utvecklingen inom Försvarsmakten, och resten av världens krigsmakter för den delen, skall verka 
mot ett s.k. enhetsbränsle. Med detta menas att oavsett om det är ett flygplan, ett markfordon 
eller elverk som skall drivmedelsförsörjas skall detta göras med ett och samma bränsle. I Sverige 
är inriktningen att diesel är detta enhetsbränsle och utomlands, speciellt i USA, specificeras detta 
vidare som bränslet JP-8, vilket är ett dieselbränsle med hög svavelhalt (~1000 ppm). 

Fossila bränslen som bensin eller diesel har fördelar som mycket hög energidensitet samt att de 
är s.k. logistiska bränslen, dvs. det är i flytande form vid normalt tryck och normal temperatur 
vilket gör dem lätthanterliga samt att de är de mest förekommande bränsletyperna som återfinns i 
militära sammanhang. Nackdelarna vid användning i bränsleceller är den höga halten svavel, ett 
ämne som påverkar elektroderna och därmed också prestandan negativt samt att de långa 
kolkedjorna är svårare att bryta. Sammantaget ger detta omfattande reformeringsutrustning vilket 
ger ett stort, tungt, komplext och dyrt system. Den snabba utvecklingen har dock gjort det 
möjligt med portabla system drivna av tunga kolväteföreningar, om ännu avsvavlade, av typen 
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JP-8 (Figur 11). Det amerikanska företaget Protonex har t.ex. konstruerat ett 250 W  
SOFC-system vilket väger ca 6 kg och drivs av just avsvavlad JP-8 (Protonex). En uppenbar 
nackdel för de fossila bränslena är att dessa inte är förnyelsebara vilket gör att ett alltför stort 
beroende kan ge svåra konsekvenser framöver med tanke på den oklara bilden av tillgången och 
prisutvecklingen. 

Bilaga C Bränslebearbetning 
C.1 Allmänt 
Ren vätgas är det ideala bränslet för bränsleceller eftersom det direkt kan användas och endast 
avger vatten som restprodukt. De problem som dock finns vad gäller lagring av vätgas eller 
infrastruktur för distribution har emellertid gett upphov till användandet av andra bränslen som 
vätebärare av vilka några presenteras i Bilaga B. Processen då detta primära råbränsle omvandlas 
till det bränsle (ofta väte) stacken kräver kallas bränslebearbetning. Olika FC-tekniker har olika 
krav på det bränsle som används vilka sammanfattas i Tabell 23. I huvudsak betyder en lägre 
arbetstemperatur i stacken en lägre tolerans vad gäller föroreningar i bränslet och följaktligen en 
mer omfattande reformeringsprocess. Exempelvis bör bränslet till en PEM vara nästintill fritt 
från kolmonoxid medan tekniker som MCFC och SOFC kan utnyttja kolmonoxiden via den 
water-shift-reaktion som sker i cellen. De två senare teknikerna kan dessutom tillgodogöra sig 
metan i cellen, medan så inte är fallet för t.ex. PEM. Vidare är t.ex. AFC mycket känslig mot 
förekomst av CO2 medan det tvärtom behövs i en MCFC där CO2 ingår i katodreaktionen 
(Sammes, 2006). De generella steg som ingår i bränslebearbetningen presenteras i Figur 39. 

 PEMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

Arbetstemperatur 60 – 100°C 90 – 100°C 175 – 200°C ~650°C 600 – 1000°C 

H2 Bränsle Bränsle Bränsle Bränsle Bränsle 

CO Gift (>10ppm) Gift Gift (>0.5%) Bränsle Bränsle 

CH4 Utspädning Utspädning Utspädning Utspädninga Utspädninga 

CO2 och H2O Utspädning Gift Utspädning Utspädning Utspädning 

S (H2S, COS) Gift (>0.1ppm) Okänd Gift (>50ppm) Gift (>0.5ppm) Gift (>1ppm) 

Tabell 23 Bränslekrav för några vanliga FC-tekniker. a Ett bränsle för MCFC och SOFC med internreformering (Dicks 
& Larmine, 2003; Sammes, 2006)  



 

 

Figur 39

C.2 Avsvavling 
Fossila bränslen innehåller varierande mängder organiska svavelföreningar som normalt måste 
avlägsnas innan fortsatt bearbetning av bränslet kan fortsätta. Svavelhalten i miljöklassad diesel 
och bensin inom EU är idag 10 ppm vilket är för högt för att direkt användas i bränsleceller
(Transportstyrelsen). Denna koncentration av svavel skulle 
katalysatorer som används i den fortsatta bränslebearbetningen och inuti bränslecellen avsevärt 
(Sammes, 2006). Därav är en avsvavlingsenhet i ett tidigt skede i bränslebearbetningen 
nödvändig. 

Hydrodesulphurization (HDS) är en mogen teknik som bl.a. används i raffinaderier för att 
minska svavelhalten i fossila bränslen. I denna process låter man med hjälp av katalysatorer
svavel reagera med vätgas och bilda vätesulfid vilket i ett nästa steg adsorberas
zinkoxidbädd till zinksulfid (17, 1

 

 

Ett annat tillvägagångssätt att minska svavelhalten är genom s.k. 
process låter man bränslet komma i kontakt med en adsorbent vilken s
svavelföreningar framför kolväteföreningar. Fördelarna med denna teknik jämfört med HDS är 
dess lägre arbetstemperatur samt att den inte förlitar sig på användandet av vätgas vilket istället 
kan utnyttjas i energiomvandlingen.   

                                                
19 Ofta kobolt- eller nickelmolybdenoxid

39 Generella steg vid bränslebearbetning (Sammes, 2006) 

Fossila bränslen innehåller varierande mängder organiska svavelföreningar som normalt måste 
bearbetning av bränslet kan fortsätta. Svavelhalten i miljöklassad diesel 

och bensin inom EU är idag 10 ppm vilket är för högt för att direkt användas i bränsleceller
. Denna koncentration av svavel skulle påverka prestandan på de 

katalysatorer som används i den fortsatta bränslebearbetningen och inuti bränslecellen avsevärt 
. Därav är en avsvavlingsenhet i ett tidigt skede i bränslebearbetningen 

(HDS) är en mogen teknik som bl.a. används i raffinaderier för att 
minska svavelhalten i fossila bränslen. I denna process låter man med hjälp av katalysatorer
svavel reagera med vätgas och bilda vätesulfid vilket i ett nästa steg adsorberas

17, 18). 

8V��R9�X � 2��→ 2V��Y ���X 

��X � Z$� → Z$X �	��� 

Ett annat tillvägagångssätt att minska svavelhalten är genom s.k. selektiv adsorption
process låter man bränslet komma i kontakt med en adsorbent vilken s
svavelföreningar framför kolväteföreningar. Fördelarna med denna teknik jämfört med HDS är 
dess lägre arbetstemperatur samt att den inte förlitar sig på användandet av vätgas vilket istället 
kan utnyttjas i energiomvandlingen.    

         
eller nickelmolybdenoxid (Sammes, 2006)  
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Fossila bränslen innehåller varierande mängder organiska svavelföreningar som normalt måste 
bearbetning av bränslet kan fortsätta. Svavelhalten i miljöklassad diesel 

och bensin inom EU är idag 10 ppm vilket är för högt för att direkt användas i bränsleceller 
påverka prestandan på de 

katalysatorer som används i den fortsatta bränslebearbetningen och inuti bränslecellen avsevärt 
. Därav är en avsvavlingsenhet i ett tidigt skede i bränslebearbetningen 

(HDS) är en mogen teknik som bl.a. används i raffinaderier för att 
minska svavelhalten i fossila bränslen. I denna process låter man med hjälp av katalysatorer19 
svavel reagera med vätgas och bilda vätesulfid vilket i ett nästa steg adsorberas på en 

(17)  

(18)  

selektiv adsorption. I denna 
process låter man bränslet komma i kontakt med en adsorbent vilken selektivt adsorberar 
svavelföreningar framför kolväteföreningar. Fördelarna med denna teknik jämfört med HDS är 
dess lägre arbetstemperatur samt att den inte förlitar sig på användandet av vätgas vilket istället 
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C.3 Bränslereformering 
Begreppet bränslereformering inbegriper omvandlingen av kolväteföreningar till vätgas, 
kolmonoxid och koldioxid. Nedan presenteras tre vanliga reformeringstekniker; ångreformering, 
partiell oxidation och autotermisk reformering.  

C.3.1 Ångreformering (SR, Steam Reforming) 
Ångreformering används allmänt i industrin vid produktion av vätgas och syntesgas20 . 
Reaktionen är endotermisk vilket betyder att energi måste tillföras för att reaktionen skall fortgå 
(19). Denna energi tas ibland genom förbränning av icke-reagerad vätgas efter anoden. 
Råbränslen som kan reformeras med denna metod omfattar metan (naturgas), propan, alkoholer, 
bensin och diesel. Ekvation (19) illustrerar ångreformering av metan: 

 V�W � ��� → 3�� + V�										[[� = 206�\	�]�U	] (19)  

 V� + ��� →�� + V��										[[� = 	−41�\	�]�U	] (20)  

I realiteten sker ett antal olika reaktioner där de ingående ämnena både kan rollen som reaktant 
såväl som produkt. Då ångreformeringsreaktionen är endotermisk kommer jämvikten i (19), 
enligt Le Chateliers princip21, skiftas åt höger vid höga temperaturer och låga tryck vilket 
innebär att produktion av vätgas gynnas. En annan reaktion som associeras med (19) är den s.k. 
WGS-reaktionen (20). Till skillnad från ångreformeringsreaktionen är denna exotermisk vilket 
betyder att jämvikten vid höga temperaturer kommer skiftas åt vänster, dvs. gynna en produktion 
av reaktanter. Av detta skäl kommer det alltid finns CO kvar i det reformerade bränslet och 
ytterligare åtgärder för att minska koncentrationen krävs. Typisk bränslesammansättning efter 
ångreformering är 75 % H2, 8 % CO och 15 % CO2 förutom oreagerad metan och ånga. 

Vätgas kan också produceras genom ångreformering av alkoholer som metanol eller etanol. När 
ångreformering av fossilbaserade bränslen huvudsakligen producerar vätgas och kolmonoxid 
producerar reformering av alkoholer främst vätgas och koldioxid (21, 22) vilket gör dem 
intressanta för FC-tekniker med låg tolerans mot CO. Vid ångreformering av metanol bildas 
enligt (21) 0,19 kg väte av ett kilo metanol (Dicks & Larmine, 2003). 

 ^���$]�								V�F�� +��� → V�� + 3��										[[� = 49�\	�]�U	] (21)  

 7��$]�								V��R�� + 3��� → 2V�� + 6��										[[� = 174�\	�]�U	] (22)  

                                                 
20 Syntesgas innehåller vätgas och kolmonoxid och är en viktig råvara i kemisk industri (Nationalencyklopedin, 
Syntesgas) 
21 Regel för kemiska jämvikter som säger att för ett system i kemisk jämvikt, vilket utsätts för en förändring i 
temperatur, tryck eller koncentration, förskjuts jämvikten åt det håll som motverkar förändringen 
(Nationalencyklopedin, Le Châteliers princip). 
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Små mängder CO kommer dock bildas via WGS vilket leder till att det även här krävs ytterligare 
steg för att sänka koncentrationen. En fördel med ångformering av alkoholer framför 
kolväteföreningar är den mindre mängd energi reaktionen kräver. Vid jämförelse mellan reaktion 
(19) och (21) kan observeras att den tidigare kräver fyra gånger så mycket energi. Detta 
tillsammans med lätthanterlig lagring och låg koncentration av CO efter reformering gör 
ångreformering av alkoholer lämpligt i PEMFC för mobila applikationer (Sammes, 2006). 

C.3.2 Partiell oxidation (POX, Partial Oxidation; CPO, Catalytic Partial Oxidation) 
Ett annat alternativ för bränslereformering är partiell oxidation (POX) där bränslet reagerar med 
luft eller rent syre med ett sådant förhållande att fullständig förbränning till koldioxid och vatten 
inte sker, därav namnet partiell oxidation, vilket illustreras i ekvation (23). 

 ^���$										V�W � 1

2
�� → 2�� + V�										[[� = −247�\	�]�U	] (23)  

 ^���$]�								2V�F�� + �� → 2V�� + 4��																																											 (24)  

I (23) kan observeras att det bildas två mol vätgas per mol metan jämfört med tre mol vid 
ångreformering vilket påverkar systemverkningsgraden. Partiell oxidation av metanol (24) ger ca 
0,13 kg väte per kilo metanol (Dicks & Larmine, 2003). POX kan tillämpas på metan, propan 
och alkoholer samt kolväteföreingar som olja, bensin eller diesel även i frånvaro av en 
katalysator. Då ingen katalysator är närvarande finns inget behov av avsvavling innan 
bränslereformeringen, men de svavelföreningar som bildas måste dock avlägsnas innan nästa 
steg i bearbetningen. Att reaktionen är exotermisk och har en snabbare reaktionshastighet gör 
POX lämplig för applikationer med krav på snabb uppstartstid (Sammes, 2006). En fördel med 
POX är att ingen ånga behövs vilket kan också göra metoden lämplig för applikationer som t.ex. 
småskalig CHP där enkelhet kan vara viktigare än hög verkningsgrad (Dicks & Larmine, 2003). 

Genom att introducera katalysatorer (Catalytic Partial Oxidation, CPO) kan arbetstemperaturen 
sänkas från ca 1300 – 1500°C till 450 – 850°C vilket möjliggör användandet av billigare 
konstruktionsmaterial och sänkning av CO koncentrationen i det reformerade bränslet. 

C.3.3 Autotermisk reformering (ATR, autothermal reforming) 
Autotermisk reformering är en kombination av ångreformering och partiell oxidation.  Bränslet 
blandas med ånga och luft eller rent syre så att förhållandet mellan syre och kol samt ånga och 
kol möjliggör för en partiell oxidation (25) att avge tillräckligt med energi för att driva en 
endotermisk ångreformering (26). En ATR-reformer består av två zoner; en termisk zon där den 
partiella oxidationen sker och en katalytisk zon där ångreformeringen sker. Autotermisk 
reformering av metan illustreras nedan: 

 V�W +
3

2
�� → 2��� + V�										[[� = −519�\	�]�U	] (25)  

 V�W + ��� → 3�� + V�										[[� = 206�\	�]�U	] (26)  
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Genom att jämföra (25) och (26) kan slutsatsen dras att autotermisk reformering producerar 
mellan två till tre mol vätgas per mol metan. 

För att inte skada de katalysatorer som används i både CPO och ATR ställs krav på en väl 
homogen bränsle/oxidant-blandning. Genom att partiellt oxidera bränslet vid låg temperatur (ca 
450°C) kan bränslet förångas innan det förs in i CPO- eller ATR-reaktorn. Fenomenet som 
används kallas cool flame (låga med temperatur < 400 °C (Lindström, o.a., 2009)) ger inte 
upphov till sot som kan skada katalysatorn och förbrukar små mängder bränsle. 

C.4 Water-gas shift reaktion (WGSR) 
Koncentrationen kolmonoxid i bränslet efter bränslereformeringssteget varierar med vilken 
reformeringsmetod och vilket råbränsle som används. Medan högtemperaturbränsleceller 
(MCFC och SOFC) kan hantera CO vid anoden via internreformering kommer höga 
koncentrationer av CO i låga temperaturer (PEMFC och PAFC) innebära att anodkatalysatorn, 
ofta platina, absorberar CO och därmed förhindrar H2 att bildas med en negativ inverkan på 
verkningsgraden som följd. Den huvudsakliga metoden för att sänka koncentrationen CO i 
bränslet sker via ett separat steg där kvarvarande CO får reagera med ånga och bilda vätgas och 
koldioxid. Som nämndes i avsnittet om ångreformering sker water-gas shift reaktionen (WGSR):  

 V� � ��� →�� � V��										[[� � 	!41�\	�]�U	] (27)  

parallellt med reformeringsreaktionen. Eftersom denna jämvikt begränsas av höga temperaturer 
sker detta separata steg vid betydligt lägre temperaturer. Efter reformeringssteget sänks 
bränsletemperaturen i en värmeväxlare till 315 – 400°C varefter bränslet tillåts reagera med ånga 
och då temperaturen är lägre än under reformeringssteget skiftar jämvikten åt höger vilket 
gynnar produktion av vätgas och CO2. Eftersom reaktionen är exotermisk ökar temperaturen igen 
vilket återigen påverkar jämvikten. För att sänka koncentrationen än mer kyls bränslet igen innan 
det på nytt får reagera med mer ånga. Dessa två steg sänker generellt koncentrationen av CO till 
ca 0.5 %. Om metanol används som råbränsle kan koncentrationen efter reformeringssteget vara 
så lågt som 0.1 % och vilket kan utesluta behovet av ett WGS-steg med ett enklare och mindre 
system som följd. Emellertid är koncentrationen fortfarande 100 – 500 gånger toleransen för en 
PEMFC (se Tabell 23) vilket betyder att vidare avlägsning av kolmonoxid är nödvändig. 

C.5 Avlägsning av kolmonoxid 
C.5.1 Preferential Oxidation (PROX) och Air-Bleeding 
Anodkatalysatorns funktion att oxidera vätgas reduceras då CO binder till platina och upptar de 
aktiva platserna. Vid preferential oxidation (PROX) kan samma mekanism utnyttjas för att 
oxidera CO till CO2 genom att luft eller rent syre (~2 %) tillsätts i små mängder. Mängden luft 
eller rent syre måste tillsättas noggrant för att gynna den selektiva oxidationen av CO framför 
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oxidation av H2 och för att inte åstadkomma en explosiv blandning. Precis som i föregående steg 
(WGSR) kan flera PROX-steg behövas för att uppnå önskvärd koncentration CO. 

I en liknande metod kallad air- eller oxygen-bleeding tillsätts luft eller rent syre (~2 %) direkt 
innan bränslet förs in i stacken varpå oxidationen av CO sker direkt vid anoden istället för i en 
separat PROX-enhet (Sammes, 2006).  

C.5.2 Methanation 
 Vid methanation fångas kolmonoxid in genom att låta det reagera med vätgas för att bilda metan 
(28) vilket enbart späder ut bränslet utan att förgifta katalysatorerna. Eftersom ingen ny reaktant 
behöver föras in i bränslet kan komplexiteten i systemet minskas. 

 V� � 3�� → V�W +	���									[[� = −206�\	�]�U	] (28)  

Den stora nackdelen med denna metod är givetvis konsumtionen av vätgas, speciellt om 
koncentrationen CO är hög. Problemet anses mindre då alkoholer används eftersom denna 
reformering producerar betydligt mindre CO (Sammes, 2006).  

C.5.3 Membranseparation 
Vid membranseparation skiljs vätgasen från de övriga beståndsdelarna i bränslet genom 
användandet av membran som enbart tillåter permeation av just vätgas. Membranen är ofta 
gjorda av ädelmetaller som palladium, men för att öka genomträngningen och minska 
kostnaderna undviks tjocka metallmembran och istället tillverkas komposita lösningar där en 
tunn metallfilm läggs på porösa oorganiska substrat (Sammes, 2006). Tekniken anses som 
mogen men mycket dyr (Dicks & Larmine, 2003).  
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Bilaga D Batterier, kondensatorer och hybridsystem 
D.1 Batterier 
Ett batteris funktion skiljer sig inte från bränslecellens förutom på punkten hur den kemiska 
energin är lagrad. I en FC tillförs bränsle (kemisk energi) utifrån medan den i ett batteri är lagrad 
i batterikroppen. Batterier är indelade i två huvudgrupper: primärbatterier är byggda att laddas 
ur en gång för att sedan kasseras, sekundärbatterier är uppladdningsbara d.v.s. de kan genom att 
de spänningssätts återställas till sitt tillstånd innan urladdning. Nyckeln till att bygga ett 
framgångsrikt batteri är att använda lämpliga elektrodmaterial och optimera förhållandet mellan 
effekt och kapacitet.  

• Genom att öka elektrodytan ökar dess förmåga att leverera ström och i förlängningen 
effekt samt att batteriet kan laddas snabbare.  

• Genom att öka den reaktiva massan ökar lagringskapaciteten hos batteriet.  

I en given volym kan alltså batteriet antingen ges hög effektförmåga genom att låta elektroderna 
utgöra mer volym på bekostnad av reaktiv massa eller hög kapacitet genom att införa mer reaktiv 
massa på bekostnad av mindre elektroder. Förmågan att leverera ström under given tid hos ett 
visst batteri, ges alltså av dels antalet elektroner som kan avges och dels av dess reaktiva massa 
medan batterispänningen ges av potentialskillnaden mellan de inblandade redox-paren. Vilken 
batterikonstruktion som är lämplig för en viss applikation beror på vilken kapacitet (t.ex. specifik 
energi, W h kg-1) och effekt (t.ex. specifik effekt, W kg-1) som är passande för den aktuella 
applikationen. Andra faktorer som spelar in är givetvis t.ex. vikt, volym, säkerhetsaspekter och 
kostnad. Den relativa betydelsen som varje faktor bär är dock högst beroende på applikationen 
(Palacín M, 2009). 

Det finns många typer av batterier med olika kapacitet och energiinnehåll. De kan göras små 
lämpliga för klockor (~0,5 W h) och mobiltelefoner (~3 W h) eller bärbara datorer (30 – 100  
W h) till större användbara i elbilar (5 – 10 kW h) eller elbussar (~100 kW h). Världens största 
batteri byggdes 2004 i Fairbanks, Alaska, och kan leverera 27MW under 15 minuter (6750  
kW h) vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i en normalstor svensk villa (Brodd & 
Winter, 2004). 

Likväl som det finns många olika batterier med olika kapacitet finns det också många olika 
batterikemier (se Tabell 24). I gruppen sekundära batterier dominerar Bly/syra-tekniken 
marknaden trots låg specifik energi och energidensitet. Den låga kostnaden tillsammans med låg 
urladdning och litet underhållsbehov har dock gjort tekniken accepterad och utbredd. Den 
används idag både i mobila applikationer som startbatteri i fordon och stationärt som reservkraft. 

Nickel-Kadmium (Ni/Cd) var den första mindre slutna battericellen. Den har låg specifik energi, 
men högre energidensitet än Bly/syra samt hög kapacitet även vid låga temperaturer. Denna 
teknik drev de första mobiltelefonerna och bärbara datorerna samt var länge det enda valet för 
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sladdlösa elverktyg. I Nickel-Metalhydridbatteriet (Ni/MH) ersattes det miljöfarliga kadmiumet i 
Ni/Cd mot en metallegering i vilken väte kunde lagras och tekniken ersatte snart Ni/Cd för 
många tillämpningar tack vare dess högre energidensitet och lägre vikt (se Tabell 24). 

De första litiumbaserade sekundära batterierna dök upp under 1970-talet men litiumjonbatteriet 
som vi känner till det idag lanserades av Sony 1991. Även om dess specifika energi och 
energidensitet var (och är) betydligt högre än Ni/MH eller Pb/syra ersattes dessa inte av litiumjon 
utan behöll stora delar av sina marknadsandelar. Litiumjontekniken kunde däremot revolutionera 
utvecklingen av portabel elektronisk utrustning som datorer och mobiltelefoner. 1999 
utvecklades litiumjonbatterier med liknande kemier men med en fast elektrolyt vilka benämndes 
litiumpolymerbatterier. 

Batterikemi Typ Spänning 

[V] 

Specifik energi 

[W h kg-1] 

Energidensitet, 

[W h dm-3] 

Zn/MnO 2 Primär 1,5 145 400 

Pb/syra Sekundär 2,1 35 70 

Ni/Cd Sekundär 1,3 35 100 

Ni/MH Sekundär 1,3 75 240 

Na/NiCl2 (ZEBRA) Sekundär 2,6 115 190 

Litium-jon Sekundär 4,1 150 400 

Tabell 24 Spänning, specifik energi (praktisk) och energidensitet (praktisk) för några viktiga batteritekniker (till följd av 
det stora urvalet av tillgängliga elektrodmaterial för litium-jontekniken finns ett stort intervall av  värden)  
(Palacín M, 2009) 

D.2 Elektrokemisk kondensator 
Termen elektrokemiska kondensatorer (electrochemical capacitor, EC), som ibland också kallas 
super-, ultra eller hybridkondensatorer, används för att beskriva en enhet för energilagring 
baserat på laddningsseparation i s.k. electrical double layers (EDL) mellan kolbaserade 
elektroder i en flytande elektrolyt. Elektroderna är, precis som för en FC, konstruerade porösa för 
att öka dess reaktiva area. EC har ofta lägre specifik effekt, men betydligt högre specifik energi 
(100 – 1000 ggr.) än vanliga kondensatorer, se Figur 40. EDL laddas och urladdas nästan 
momentant (~10-8 s) vilket ger EC förmåga att svara mot potentialförändringar inom samma 
tidsram. Jämförelsevis är motsvarande tid för redox-reaktioner i en FC eller batteri betydligt 
längre (10-2 – 10-4 s) (Brodd & Winter, 2004). Elektroder baserade på grafen har visat sig kunna 
öka den specifika kapaciteten hos dessa kondensatorer markant och ny forskning visar resultat på 
150 – 220 F g-1 (Hantel, Kaspar, Nesper, Wokaun, & Kötz, 2011; Du, Guo, Song, & Chen, 
2010). 



 

 

Figur 40 Förenklad Rangoneplot över specifik effekt och energi för olika elektroke
samt förbränningsmotorer 

D.3 Hybridsystem 
Genom att kombinera superkondensatorer, batterier och bränsleceller kan s.k. hybridsystem 
konstrueras. Figur 41 visar hur de ingående komponenternas egenskaper vad gäller specifik 
effekt och energi åstadkommer ett system som klarar leverera både höga effekter under kort tid 
och lägre effekter under längre tid (

Figur 41 Möjligheterna i specifik effekt och energi

När systemets totala strömbehov är lågt lagras överskott av energi i batterier eller kondensatorer 
och när strömbehovet överskrider brän
kondensatorer beroende på hur strömbehovet ser ut. Två system lämpliga för hybriddrift 
presenteras i Figur 42. I Figur 
oförutsägbart vilket kan representera t.ex. användandet av en mobiltelefon. I ett sådant system 
måste batteriet ha tillräcklig kapacitet att leverera ström under både långa och korta perioder utan 

Förenklad Rangoneplot över specifik effekt och energi för olika elektrokemiska system, vanliga kondensatorer 
samt förbränningsmotorer (Brodd & Winter, 2004) 

Genom att kombinera superkondensatorer, batterier och bränsleceller kan s.k. hybridsystem 
visar hur de ingående komponenternas egenskaper vad gäller specifik 

effekt och energi åstadkommer ett system som klarar leverera både höga effekter under kort tid 
och lägre effekter under längre tid (Figur 41). 

 

Möjligheterna i specifik effekt och energi för ett hybridsystem

När systemets totala strömbehov är lågt lagras överskott av energi i batterier eller kondensatorer 
och när strömbehovet överskrider bränslecellens kapacitet tas energi från batterier eller 
kondensatorer beroende på hur strömbehovet ser ut. Två system lämpliga för hybriddrift 

Figur 42a visas ett system där effektbehovet både är variabelt och 
oförutsägbart vilket kan representera t.ex. användandet av en mobiltelefon. I ett sådant system 
måste batteriet ha tillräcklig kapacitet att leverera ström under både långa och korta perioder utan 
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miska system, vanliga kondensatorer 

Genom att kombinera superkondensatorer, batterier och bränsleceller kan s.k. hybridsystem 
visar hur de ingående komponenternas egenskaper vad gäller specifik 

effekt och energi åstadkommer ett system som klarar leverera både höga effekter under kort tid 

 

för ett hybridsystem 

När systemets totala strömbehov är lågt lagras överskott av energi i batterier eller kondensatorer 
slecellens kapacitet tas energi från batterier eller 

kondensatorer beroende på hur strömbehovet ser ut. Två system lämpliga för hybriddrift 
ehovet både är variabelt och 

oförutsägbart vilket kan representera t.ex. användandet av en mobiltelefon. I ett sådant system 
måste batteriet ha tillräcklig kapacitet att leverera ström under både långa och korta perioder utan 



 

 

möjlighet till återuppladdning
Exempel på sådana system är bl.a. utrustning för positionsbestämning eller vissa typer av 
telekommunikationsutrustning. Under de långa perioderna när effektbehovet 
batterierna och under effekttopparna tas den mesta energin från batterierna. Kraven på batteriet 
är enklare att specificera i detta fall jämfört med 
laddas under en på förhand given tid.

Figur 42 Effekt-tid grafer för två system lämpliga för FC/batteri

 

möjlighet till återuppladdning. I Figur 42b varierar effektbehovet men det är mer förutsägbart. 
Exempel på sådana system är bl.a. utrustning för positionsbestämning eller vissa typer av 
telekommunikationsutrustning. Under de långa perioderna när effektbehovet 
batterierna och under effekttopparna tas den mesta energin från batterierna. Kraven på batteriet 
är enklare att specificera i detta fall jämfört med Figur 42a eftersom de skall leverera effekt och 

förhand given tid. 

 

tid grafer för två system lämpliga för FC/batteri-hybriddrift (Dicks & Larmine, 2003)
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b varierar effektbehovet men det är mer förutsägbart. 
Exempel på sådana system är bl.a. utrustning för positionsbestämning eller vissa typer av 
telekommunikationsutrustning. Under de långa perioderna när effektbehovet är lågt laddas 
batterierna och under effekttopparna tas den mesta energin från batterierna. Kraven på batteriet 

a eftersom de skall leverera effekt och 

 

(Dicks & Larmine, 2003) 
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D.4 Beräkningar 

  Grupp A  Grupp B 
  1 dygn 1 vecka 2 veckor 3 veckor 1 dygn 1 vecka 2 veckor 3 veckor 
Radio 80 560 1120 1680 720 5040 10080 15120 
Dator 64 448 896 1344 700 4900 9800 14700 
Övrigt 64 448 896 1344 64 448 896 1344 
Totalt  208 1456 2912 4368 1484 10388 20776 31164 
Laddbehov 245 1713 3426 5139 1746 12221 24442 36664 
Vikt, batterier 1,8 12,8 25,6 38,3 13,5 94,5 189,0 283,5 
Vikt, FC 1,8 3,2 4,8 6,4 3,2 12,9 24,2 35,5 
Specifik energi, 
batterier 113,9 113,9 113,9 113,9 109,9 109,9 109,9 109,9 
Specifik energi, FC 134,0 537,9 718,4 808,8 543,1 947,0 1009,6 1032,4 
Viktminskning (kg) 0,0 9,6 20,8 32,0 10,3 81,6 164,8 248,0 
Viktminskning (%) 0 % 75 % 81 % 83 % 76 % 86 % 87 % 87 % 

Tabell 25 Energibehov driftprofil Aktuell. Totalt anger tillgänglig energi och Laddbehov energibehovet med 85 % 
laddningseffektivitet. 

  Grupp A  Grupp B 
(Wh) 1 dygn 1 vecka 2 veckor 3 veckor 1 dygn 1 vecka 2 veckor 3 veckor 
Radio 320 2240 4480 6720 720 6300 12600 18900 
Dator 256 1792 3584 5376 700 4900 9800 14700 
Övrigt 64 448 896 1344 64 448 896 1344 
Totalt  640 4480 8960 13440 1484 11648 23296 34944 
Laddbehov 753 5271 10541 15812 1746 13704 27407 41111 
Vikt, batterier 5,8 40,9 81,8 122,7 13,5 107,7 215,4 323,1 
Vikt, FC 2,3 6,5 11,4 16,2 3,2 14,3 27,0 39,6 
Specifik energi, 
batterier 109,6 109,6 109,6 109,6 109,9 108,1 108,1 108,1 
Specifik energi, FC 327,9 814,0 928,7 974,5 543,1 959,9 1016,9 1037,4 
Viktminskning (kg) 3,5 34,4 70,4 106,4 10,3 93,4 188,5 283,5 
Viktminskning (%) 61 % 84 % 86 % 87 % 76 % 87 % 87 % 88 % 

Tabell 26 Energibehov driftprofil Alternativ. Totalt anger energibehovet och Laddbehov energibehovet med 85 % 
laddningseffektivitet. 

  



 

 

Bilaga E Tekniska specifikationer
E.1 Utveckling av materielsystem inom Försvarsmakten
Försvarsmaktens utveckling av de produkter som behövs i organisationen 
benämns materielförsörjning. Som stöd för denna materielförsörjning finns Försvarets 
materielverk som ansvarar för samordning, upphandling och leverans av de produkter FM 
beställer. Upphandlingen sker från industrin och produkterna ka
försvarsmaktens behov eller köpas som färdiga kommersiella produkter, även kallat COTS 
(Commercial Off The Shelf) eller MOTS (Military Off The Shelf). I regeringens regleringsbrev 
till FMV presenteras inriktningen för materi
om det är ekonomiskt försvarbart, vidmakthålla och modifiera befintlig materiel så att 
försvarsmaktens krav uppfylls. Om detta inte bedöms vara tillräckligt skall nyanskaffning i första 
hand ske av befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel s.k. COTS/MOTS. Om tekniken 
eller produkten inte finns tillgänglig skall utveckling framförallt ske i samverkan med andra 
nationer och om tekniken eller produkten anses som tillräckligt viktig kan egen utveck
aktuell (Brännström, 2011; Försvarsdepartementet, 2011)

Från att ett behov för en viss produkt uppstår tills att produkten utvecklas/inför
slutligen avvecklas ansvarar en materielsystemansvarig (MSA) på FMV för produktens hela 
livscykel. Behovet av produkter grundar sig på vilka förmågor FM skall inneha och som de olika 
förbandstyperna ska verkställa. Dessa förmågor renderar i en 
förbandstyp vilken specificerar vad förbandstypen skall kunna åstadkomma och med vilka 
resurser. Detta beskrivs i ett dokument kallat TOEM (Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk 
Målsättning). 

När ett behov konstaterats i FM görs 
utveckling av produkten av FMV. Ofta stödjer förband för vilka produkten är aktuell FMV med 
kravspecificering och användaraspekter. De övergripande kraven och förmågorna på produkten 
som skall levereras beskrivs i en TTEM (Teknisk, Taktisk och Ekonomisk Målsättning) från 
vilken FMV preciserar kraven i detalj innan beställning från industrin kan göras. FMV har även 
ett samordningsansvar vilket syftar till att koordinera tekniska lösningar för flera olika 
behov inom FM (Fransson, 2008)

I TTEM specificeras alla förmågor (prestanda, kvalitet etc.) en produkt skall uppvisa för att 
uppfylla det uppkomna behovet. Ett eller flera TOEM skall sätta produkten i ett sammanhang 
och beskriva de övergripande behov som den ska tillgodose samt den effekt som produkten, 
vilken senare kravställs i TTEM, skall ge förbanden.

Tekniska specifikationer 
Utveckling av materielsystem inom Försvarsmakten

Försvarsmaktens utveckling av de produkter som behövs i organisationen 
benämns materielförsörjning. Som stöd för denna materielförsörjning finns Försvarets 
materielverk som ansvarar för samordning, upphandling och leverans av de produkter FM 
beställer. Upphandlingen sker från industrin och produkterna kan antingen utvecklas enbart för 
försvarsmaktens behov eller köpas som färdiga kommersiella produkter, även kallat COTS 
(Commercial Off The Shelf) eller MOTS (Military Off The Shelf). I regeringens regleringsbrev 
till FMV presenteras inriktningen för materielförsörjningen till FM. Principen är att i första hand, 
om det är ekonomiskt försvarbart, vidmakthålla och modifiera befintlig materiel så att 
försvarsmaktens krav uppfylls. Om detta inte bedöms vara tillräckligt skall nyanskaffning i första 

efintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel s.k. COTS/MOTS. Om tekniken 
eller produkten inte finns tillgänglig skall utveckling framförallt ske i samverkan med andra 
nationer och om tekniken eller produkten anses som tillräckligt viktig kan egen utveck

(Brännström, 2011; Försvarsdepartementet, 2011). 

Figur 43 Principen för materielförsörjning 
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slutligen avvecklas ansvarar en materielsystemansvarig (MSA) på FMV för produktens hela 
livscykel. Behovet av produkter grundar sig på vilka förmågor FM skall inneha och som de olika 
förbandstyperna ska verkställa. Dessa förmågor renderar i en målsättning för respektive 
förbandstyp vilken specificerar vad förbandstypen skall kunna åstadkomma och med vilka 
resurser. Detta beskrivs i ett dokument kallat TOEM (Taktisk, Organisatorisk och Ekonomisk 

När ett behov konstaterats i FM görs en resursallokering och MSA beställer upphandling och 
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kravspecificering och användaraspekter. De övergripande kraven och förmågorna på produkten 

beskrivs i en TTEM (Teknisk, Taktisk och Ekonomisk Målsättning) från 
vilken FMV preciserar kraven i detalj innan beställning från industrin kan göras. FMV har även 
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I TTEM specificeras alla förmågor (prestanda, kvalitet etc.) en produkt skall uppvisa för att 
uppfylla det uppkomna behovet. Ett eller flera TOEM skall sätta produkten i ett sammanhang 
och beskriva de övergripande behov som den ska tillgodose samt den effekt som produkten, 
vilken senare kravställs i TTEM, skall ge förbanden. 
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Utveckling av materielsystem inom Försvarsmakten 
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materielverk som ansvarar för samordning, upphandling och leverans av de produkter FM 
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TTEM skall redovisa operativa krav och stridsmiljö samt taktiska och tekniska krav. Vidare skall 
den innehålla krav om driftsäkerhet och krav rörande utbildning, information, systemsäkerhet 
och säkerhetsskydd. Den skall dessutom klargöra ekonomi, prioritering av börkrav och 
tilläggskrav (Fransson, 2008).

E.1.1 Systemutveckling 
Målet med all systemutveckling är att systemen som utvecklas tjänar och stödjer verksamheten 
att utföra sina uppgifter effektivare. Utvecklingsarbetet bör ske med fokus på användaren vilken 
också bör involveras aktivt under hela processen. Detta motiveras med att det är anv
bäst känner vilka behov, krav och restriktioner som är aktuella. Detta användarcentrerade arbete 
ger en rad fördelar som en högre acceptansgrad vid införande av det nya systemet samt lägre 
underhållskostnader då systemet från början bygger på d
restriktionerna. 

Det första steget i utvecklingsarbetet är att beskriva den miljö och verksamhet som systemet 
avses verka i och vilka effekter systemet kommer ge. Nästa steg är att ta fram en 
kravspecifikation för det aktuella s
avgörande för att systemet skall ge den planerade effekten i verksamheten. Denna specifikation 
sker i två steg. FM skriver först ett TTEM som FMV bryter ner till sådan detaljnivå att industrin 
kan designa ett system som uppfyller kraven. Systemet levereras till FM, via FMV, och införs i 
organisationen där det slutligen utvärderas 
itereringsmoment där erfarenheter och slutsatser påve

Figur 44 Översiktlig process vid systemutveckling 

 

 

E.1.2 Kravhantering 
Kravhantering är ett sätt att strukturerat identifiera
system och kravanalysen följer samma schema som vid problemlösning. Analysen ska svara på 
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avgörande för att systemet skall ge den planerade effekten i verksamheten. Denna specifikation 
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na ett system som uppfyller kraven. Systemet levereras till FM, via FMV, och införs i 
organisationen där det slutligen utvärderas (Fransson, 2008). Varje steg innehåller ett 
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TTEM skall redovisa operativa krav och stridsmiljö samt taktiska och tekniska krav. Vidare skall 
v om driftsäkerhet och krav rörande utbildning, information, systemsäkerhet 
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Om ett problem konstateras analyseras vilket behov 
sedan överföras till vilken förmåga, dvs. vilka förmågekrav som efterfrågas (förmågeanalys) 
vilket i sin tur ligger till grund för vilka systemkrav som måste ställas (kravanalys). När 
kravanalysen är genomförd och sys
hur systemet skall designas och införas (

Krav kan kategoriseras som funktionella
Funktionella krav innefattar vilka funktioner systemet skall kunna utföra medan de icke
funktionella kraven inbegriper områden som användbarhet och systemsäkerhet. 
Designbegränsningar definierar inom vilka ramar kraven i de två första kategorierna skall 
realiseras. Detta kan vara lagar och förordningar eller att en speciell teknik eller material har 
utpekats. 

Krav bör allmänt formuleras så att de är:

� Entydiga – De kan enbart tolka
� Atomiska – De bara innehåller ett krav. Bör inte innehålla exv. ”och”.
� Precisa – Innehåller en noggrann beskrivning. Bör inte innehålla exv. ”m.m.”.
� Genomförbara – Möjliga att realisera och kon
� Verifierbara – Skall vara möjligt att kontrollera att kravet är uppfyllt.
� Designlösa – Förutom kraven i kategorin 

designen. 

(Fransson, 2008) 

 

Om ett problem konstateras analyseras vilket behov som uppstått (behovsanalys). Detta kan 
sedan överföras till vilken förmåga, dvs. vilka förmågekrav som efterfrågas (förmågeanalys) 
vilket i sin tur ligger till grund för vilka systemkrav som måste ställas (kravanalys). När 
kravanalysen är genomförd och systemet är specificerat påbörjas arbetet med att svara på frågan 
hur systemet skall designas och införas (Figur 45). 

 

Figur 45 Logisk arbetskedja (Fransson, 2008) 
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som uppstått (behovsanalys). Detta kan 
sedan överföras till vilken förmåga, dvs. vilka förmågekrav som efterfrågas (förmågeanalys) 
vilket i sin tur ligger till grund för vilka systemkrav som måste ställas (kravanalys). När 
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E.1.3 Begrepp 
I syfte att kunna tolka och utvärdera krav behövs gemensamma definitioner av de begrepp som 
används i kravställningsprocessen. 

Påverkande dokument 

Påverkande dokument är dokument som direkt eller indirekt påverkar det kravställda systemet. 
Indirekt påverkan återfinns i reglementen och doktriner eller i andra dokument som beskriver 
den miljö som systemet skall verka i och den verksamhet som systemet skall stödja. 

Utsaga 

En utsaga är ett yttrande som värderas vara av intresse för utvecklingsarbetet och hämtas ofta 
från påverkande dokument, men också från t.ex. mötesprotokoll eller diskussioner. Beroende på 
vilket dokument utsagan är hämtad ifrån analyseras och omformuleras den till ett behov, 
förmågekrav eller systemkrav. 

Krav 

Begreppet krav inbegriper alla krav som ställs på ett system. Beroende på hur detaljerat kravet är 
betecknas det som antingen ett behov, förmågekrav eller systemkrav. Kravet skall alltid grunda 
sig på en utsaga eller ett annat krav och uppstår aldrig ur ingenting. I princip är arbetsgången att 
analys av påverkande dokument ger upphov till utsagor, vilka ger upphov till behov som i sin tur 
ger förmågekrav vilka bryts ner i systemkrav.  

Behov 

Behov är det stöd någon efterfrågar som motiverar utveckling/framtagning/införande av ett nytt 
system. Behov kan ha sitt ursprung i utsagor eller i krav från överordnade system. Exempelvis 
kan ett förband ha ett förmågekrav att kunna upprätta samband på ett visst avstånd vilket ger 
upphov till ett behov av ett visst sambandssystem. 

Exempel på behov: Förbandet skall kunna lösa uppgift upp till 50 mil från ledningsplats. 

Förmågekrav 

Begreppet förmågekrav är ofta funktionella krav och beskriver vilka färdigheter systemet skall 
uppvisa samt beskriva en målbild för den effekt systemet skall ge. Förmågekrav kan också styras 
av yttre faktorer som t.ex. väder- och terrängförhållanden, existerande metoder i verksamheten 
eller befintliga standarder.  

Exempel på förmågekrav: Förbandets kommunikationsutrustning skall möjliggöra samband upp 
till 50 mil. 

Systemkrav 

Systemkrav är krav formulerade med sådan detaljrikedom att de kan användas vid 
systemutveckling eller beställning från industrin. 
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Exempel på systemkrav: Kommunikationsutrustningens bildskärm skall vara läsbar i direkt 
solljus. 

E.1.4 Systemsäkerhet 
Försvarsmakten skall enligt sin arbetsbeskrivning bedriva verksamheten på så sätt att risker hos 
tekniska system minskas och inte orsakar skada på person, egendom eller miljö. Även om lagar 
och förordningar reglerar vilka säkerhetsegenskaper olika typer av lokaler, utrustningar m.m. ska 
ha för att få användas i landet kan vissa lagar och förordningar lämna undantag för militär 
materiel och militär användning. Utan hänsyn till dessa undantag kräver dock Arbetsmiljölagen 
att arbetsgivaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagare utsätts 
olyckor eller ohälsa i samband med arbetet (Försvarsmakten, 2011). 

Försvarsmakten ger genom handböcker22 och instruktioner vägledning och riktlinjer för hur detta 
systemsäkerhetsarbete skall genomföras vid anskaffning, utbildning, användning, transport, 
modifiering, renovering, underhåll och avveckling av tekniska system. 

Systemsäkerhetsverksamheten skall anpassas efter de risker det tekniska systemet anses 
innebära. Beroende på systemet finns ett antal olika aktiviteter vilka ska borga för att 
säkerhetsarbetet alltid bedrivs på samma sätt. Exempelvis kan aktiviteterna vid anskaffning av 
redan färdigutvecklad materiel, s.k. COTS, skilja sig från de aktiviteter som skall genomföras vid 
utveckling av ny materiel. Detta betyder att systemsäkerhetsarbetet som skall bedrivas kommer 
skilja sig mellan batteriladdningssystemet och strömförsörjningssystem AUV eftersom den första 
kan anses vara COTS och användas till det applikationen är avsedd medan den andra avser ett 
nytt tekniskt system vilket specialbyggs enbart för den speciella applikationen. 

Exempel på aktiviteter är SSPP (System Safety Program Plan) vilken definierar planerade 
systemsäkerhetsaktiviteter, IMSC (Integration/Management of Subcontractors) vilken gäller för 
integration av delar i ett annat system, PHL/A (Preliminary Hazard List/Analysis) i vilka 
potentiella olycksrisker skall identifieras och O&SHA (Operating and Support Hazard Analysis) 
som avser utvärdera föreskrifter och instruktioner ur ett användarperspektiv. Det finns också 
aktiviteter som skall identifiera hälso- och miljörisker m.m. 

E.1.5 Systemsäkerhetsarbete vid anskaffning av COTS 
Vid anskaffning av kommersiella produkter kan svårigheter föreligga att få reda på redan 
genomfört systemsäkerhetsarbete. För enkla produkter som verktyg kan CE-märkningen anses 
som garanti för tidigare genomförda riskanalyser23. Detta gäller dock bara om produkten avses 
användas i den tillämpningen den är avsedd för – i övriga fall skall ett mer formellt analysarbete 
genomföras. Detta gäller också om produkten skall integreras i ett annat system då den anses 
som vilket delsystem som helst i det totala systemet. I det senare fallet skall då aktiviteter 

                                                 
22 Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 del 1 och 2. Förkortas  H SystSäk. 
23 För vapen och ammunition som anses vara COTS används en motsvarande CIP-märkning. 
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tillämpas enligt ett utvecklingsuppdrag. De systemsäkerhetsaktiviteter som hänvisas till i 
Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 del 2 vid anskaffning av COTS, och då 
produkten antingen inte är CE-märkt eller skall integreras i ett annat system presentras kortfattat 
i Tabell 27 (Försvarsmakten, 2011). 

Aktivitet  Benämning Syftar till att:  
SSPP System Safety Program Plan definiera planerade aktiviteter 
SSWG System Safety Work Group göra bedömningar och avväganden i frågor rörande 

systemsäkerhet. 
PHL Preliminary Hazard List tidigt identifiera potentiella olycksrisker 
PHA Preliminary Hazard Analysis tidigt identifiera potentiella vådahändelser 
FHA Functional Hazard Assessment tidigt identifiera funktionellt relaterade olycksrisker för 

enskilda system samt för system av system. 
SHA System Hazard Analysis identifiera ev. tillkommande vådahändelser beroende 

på interaktion mellan delsystem samt verifiera 
överensstämmelse med krav för hela systemet. 

SSHA Subsystem Hazard Analysis identifiera ev. tillkommande vådahändelser efter den 
initiala bedömningen samt verifiera överensstämmelse 
med krav för delsystem 

O&SHA Operating and Support Hazard 
Analysis 

analysera systemets olycksrisker ur ett 
användarperspektiv samt utvärdera föreskrifter och 
instruktioner. 

HHA Health Hazard Assessment identifiera hälsorelaterade risker samt utvärdera 
hälsofarliga material och ämnen.  

EHA Environmental Hazard 
Assessment 

utvärdera potentiella olyckor som kan förekomma vid 
all hantering av systemet samt identifiera ämnen som 
potentiellt är miljöfarliga. 

SAR Safety Assessment Report utvärdera och sammanställa riskerna för systemet före 
provning eller användning. 

Tabell 27 Exempel på systemsäkerhetsaktiviteter vid anskaffning av COTS som antingen inte är CE-märkt eller skall 
integreras i ett annat system (Försvarsmakten, 2011) 

E.1.6 Systemsäkerhetsarbete vid utvecklingsuppdrag 
Systemsäkerhetsarbetet vid utvecklingsuppdrag är det mest omfattande systemsäkerhetsarbetet 
och då varje uppdrag är unikt innebär att en anpassning av aktiviteter alltid måste ske. Arbetet tar 
sin startpunkt i TTEM och de systemsäkerhetskrav som däri beskrivs. Arbetsgrupper för 
systemsäkerhet inrättas dels initialt hos leverantören (SSWG-1)24  och dels senare hos 
Försvarsmakten (SSWG-2) i vilka det görs bedömningar och avväganden avseende 
systemsäkerhetsfrågor i projektet. De aktiviteter som kan vara aktuella är dels de som presenteras 
i Tabell 27 dels andra vilka beskrivs i Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 del 2 
(Försvarsmakten, 2011). 

 

  

                                                 
24 System Safety Work Group 



 

 

Bilaga F Tekniska specifikationer
F.1.1 Batteriladdningssystem

Systembeskrivning 

Allmänt 
Denna specifikation avser ett batteriladdningssystem avsett att användas av jägar
underrättelsegrupper i Försvarsmakten. Syftet med batteriladdningssystemet är att minska 
mängden och därmed vikten batterier som behöver medföras då verksamhet skall genomföras 
under lång tid och utan möjlighet till externt underhåll.

Exempel på batteriladdningssystem so
förbränningsmotor/generator eller bränslecellsystem. För att underlätta bränslelogistiken är 
avsikten att batteriladdningssystemet skall drivas av logistiska bränslen
diesel. Beroende på teknik och b
energiomvandling till elektricitet sker. 
delsystemen som batteriladdningssystemet kan behöva innehålla. 
Manager) av exv. bränsleflöde, spänning och strömstyrka samt status på aktuellt batteri kan 
behöva integreras i batteriladdningssystemet för att uppnå önskvärd funktion.

Figur 46 Schematisk steg-för

 

Definitioner 
Försvarets materielverk – FMV

Den part vilken avser leverera batteriladdningssystemet 

Det system som denna specifikation avser 
                                                
25 Bränslen som är kommersiellt lättillgängliga och är i f
speciella åtgärder avseende säkerhet, utöver de s
användning eller transport.  

Tekniska specifikationer 
Batteriladdningssystem 

 

Denna specifikation avser ett batteriladdningssystem avsett att användas av jägar
upper i Försvarsmakten. Syftet med batteriladdningssystemet är att minska 

mängden och därmed vikten batterier som behöver medföras då verksamhet skall genomföras 
under lång tid och utan möjlighet till externt underhåll. 

Exempel på batteriladdningssystem som skulle kunna lösa uppgiften är 
förbränningsmotor/generator eller bränslecellsystem. För att underlätta bränslelogistiken är 
avsikten att batteriladdningssystemet skall drivas av logistiska bränslen25som t.ex. metanol eller 
diesel. Beroende på teknik och bränsle kan steg för bränslehantering vara aktuella innan 
energiomvandling till elektricitet sker. Figur 46 visar schematiskt de potentiella stegen och 
delsystemen som batteriladdningssystemet kan behöva innehålla. En enhet för kontroll 

av exv. bränsleflöde, spänning och strömstyrka samt status på aktuellt batteri kan 
behöva integreras i batteriladdningssystemet för att uppnå önskvärd funktion.

för-steg-beskrivning av batteriladdningssystemets energiomvandlingsprocess 

FMV 

Den part vilken avser leverera batteriladdningssystemet – LEVERANTÖREN

Det system som denna specifikation avser – SYSTEMET 
         

som är kommersiellt lättillgängliga och är i flytande fas vid normalt tryck och normal temperatur. Inga 
speciella åtgärder avseende säkerhet, utöver de som gäller för t.ex. diesel eller bensin, behöver genomföras vid 
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Denna specifikation avser ett batteriladdningssystem avsett att användas av jägar- och 
upper i Försvarsmakten. Syftet med batteriladdningssystemet är att minska 

mängden och därmed vikten batterier som behöver medföras då verksamhet skall genomföras 

m skulle kunna lösa uppgiften är 
förbränningsmotor/generator eller bränslecellsystem. För att underlätta bränslelogistiken är 

som t.ex. metanol eller 
ränsle kan steg för bränslehantering vara aktuella innan 

visar schematiskt de potentiella stegen och 
En enhet för kontroll (Power 

av exv. bränsleflöde, spänning och strömstyrka samt status på aktuellt batteri kan 
behöva integreras i batteriladdningssystemet för att uppnå önskvärd funktion. 

 

beskrivning av batteriladdningssystemets energiomvandlingsprocess  

LEVERANTÖREN 

lytande fas vid normalt tryck och normal temperatur. Inga 
om gäller för t.ex. diesel eller bensin, behöver genomföras vid 



 

 

Obligatoriska krav – skallkrav

Önskvärda krav – börkrav. Skrivs inom parentes.

Referenser till standarder
SKALL FYLLAS I 

Operativ användning och miljö
SYSTEMET skall användas för batteriladdning av batterier med olika spänning. Exempel på 
batterityper som SYSTEMET skall kunn
samt DR-8. 

 

SYSTEMET skall användas i fältmiljö i klimatzoner enligt STANAG 2895 förutom C2 
samt M1 – M3. 

Driftprofil 
SYSTEMET skall momentant kunna leverera maximal spänning (enligt
markerad med prickad cirkel i 

Figur 47 Generellt förhållande mellan batterispänning och laddström vid laddning av litiumjonbatteri

 

 

 

 

 

skallkrav 

börkrav. Skrivs inom parentes. 

Referenser till standarder 

Operativ användning och miljö 
SYSTEMET skall användas för batteriladdning av batterier med olika spänning. Exempel på 
batterityper som SYSTEMET skall kunna hantera är AA, BB-2590/U, batteri till IRV

SYSTEMET skall användas i fältmiljö i klimatzoner enligt STANAG 2895 förutom C2 

SYSTEMET skall momentant kunna leverera maximal spänning (enligt
markerad med prickad cirkel i Figur 47.  

Generellt förhållande mellan batterispänning och laddström vid laddning av litiumjonbatteri
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SYSTEMET skall användas för batteriladdning av batterier med olika spänning. Exempel på 
2590/U, batteri till IRV-kamera/T 

SYSTEMET skall användas i fältmiljö i klimatzoner enligt STANAG 2895 förutom C2 – C4 

SYSTEMET skall momentant kunna leverera maximal spänning (enligt Tabell 28) i punkten 

 

Generellt förhållande mellan batterispänning och laddström vid laddning av litiumjonbatteri  
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Funktions- och prestandakrav 

Enhet för energiomvandling 
Funktion Krav  Kommentar Hänv. Rapport* 
Spänning 1,5 – 30 V.  Allt ifrån AA -batterier till 

BB-2590/U 
AA används i IGR 
och 2590 i Ra1512 

Maximal effekt 90 W Högsta rekommenderade 
laddeffekt hos BB-2590/U är 
82 W. Maxeffekt kan 
hanteras med batterimodul. 

Detta anger en 
laddtid på 4,5 h. 
Om längre laddtid 
accepteras kan 
effektbehovet 
minskas. 

Maximal strömstyrka 5 A Högsta rekommenderade 
ström vid laddning av BB-
2590/U. 
 
 

Se ovan. 

Funktion Krav Kommentar Hänv. Rapport* 
Smart laddning Klara av att avgöra 

batterityp samt vilken 
spänning och strömstyrka 
som aktuellt batteri 
kräver 

Förenkla hantering och 
minimera kringutrustning 

 

Verkningsgrad (el) >25 % Bättre än dagens tillgängliga 
system 

Jenny 600S 26 % 
Ultracell 17-21 % 

Användargränssnitt Display som är läsbar i 
direkt solljus. 
 
Kunna återge parametrar 
som: 
- aktuell laddspänning 
- aktuell laddström 
- kvarvarande laddtid 
- kvarvarande 

laddförmåga vid olika 
batterialternativ  

 
Larma vid låg 
bränslenivå och låg/hög 
temperatur 

  

Data interface TBD   
Bullernivå < 30 dB(A) vid 1 meter Bättre än dagens tillgängliga 

system 
Användarna har 
stränga krav på låg 
ljudnivå 

Vikt  < 1,5 kg Bättre än dagens tillgängliga 
system 

Ultracell XX25 1,4 
kg 

Volym < 15x5x23 (LxBxH i cm) 
och förhållandet 7:2:10 

Inkl. standardbränslebehållare 
och eventuellt batteri. Bättre 

 



 

 

Omgivningstemperatur 
(drift) 

–32 till +40°C (
+ 50°C)

Omgivningstemperatur 
(start) 

–10 till + 40°C (
+ 50°C)

Bränsle Flytande vid normal 
temperatur och normalt 
tryck eller trycksatt till 
kondensat 
diesel, propan
 
 

Funktion Krav 
Bränslebehållare 
(standard) 

>400 Wh
Beakta FSD standard

Byte av 
bränslebehållare 

Skall kunna göras under 
drift 
 
 

Starttid < 5 minuter (< 2 minuter)

Tryck 2000 meter (4000 meter)

Lutning Funktionen skall inte 
påverkas av någon 
rotation runt H
100° runt L
(Funktionen ska
påverkas av någon 
rotation runt någon axel)

 
Regn Funktionen skall inte 

än dagens tillgängliga system. 
Se mer under Designkrav. 

32 till +40°C (–40 till  
+ 50°C) 

Bättre än dagens tillgängliga 
system. Kravet kan delas upp 
i funktion vid låg resp. hög 
temperatur mha. olika 
bränslen eller 
bränslesammansättningar 

till + 40°C (–20 till  
+ 50°C) 

Bättre än dagens tillgängliga 
system. 

Flytande vid normal 
temperatur och normalt 

eller trycksatt till 
kondensat (Exv. alkohol, 

, propan) 

 

Kommentar 
>400 Wh 
Beakta FSD standard 

Tillräckligt att ladda två 
BB-2590/U 

Skall kunna göras under Bättre än dagens tillgängliga 
system. 

< 5 minuter (< 2 minuter) Inget strängt krav då 
batteriladdning inte kan anses 
som tidskritiskt. 

2000 meter (4000 meter) Möh. motsvarande 
insatsområden som 
Afghanistan   

Funktionen skall inte 
påverkas av någon 
rotation runt H-axeln, ± 
100° runt L- och B-axeln. 
(Funktionen skall inte 
påverkas av någon 
rotation runt någon axel) 

 

Full funktion då SYSTEMET 
ligger ner (Full funktion 
oavsett riktning) 
Bättre än dagens tillgängliga 
system 

Funktionen skall inte Driftsatt 
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än dagens tillgängliga system. 

Bättre än dagens tillgängliga 
as upp 

i funktion vid låg resp. hög 
temperatur mha. olika 
bränslen eller 

Möjliga 
insatsområden för 
användarna. 
Instruktioner för 
skötsel vid låga 
temperaturer skulle 
kunna minska 
kravet, se sid 56. 

Bättre än dagens tillgängliga  

 

Hänv. Rapport* 
Tillräckligt att ladda två  Ra1512 

strömförsörjs av 
två BB-2590/U 

Bättre än dagens tillgängliga  

t krav då 
batteriladdning inte kan anses 

 

Möh. motsvarande 
insatsområden som 

 

Full funktion då SYSTEMET 
ligger ner (Full funktion 

Bättre än dagens tillgängliga 

Sid 33 
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påverkas av ihållande 
regn 

Funktion Krav Kommentar Hänv. Rapport* 
Nedsänkning i vatten Skall med enkla åtgärder 

kunna göras 
funktionsduglig efter 
kortvarig nedsänkning i 
vatten  
(1 m i 2 timmar)  

Avstängd/Stand-by. 
Motsvarande Ra 180 Li 

Sid 33 

Fall (Från 1 m på betong) Motsvara att tappa 
SYSTEMET från handburet 

 

Stöt (Fritt fall från 1,3 meter) Motsvara att fälla 
SYSTEMET med fallskärm. 

Landningshastighet 
rundkalott 5 m/s. 

Transport 25 g. > 8000 cykler; 6 ms 
halvsinus 

  

Livslängd >3000 timmar 
 
 
 
 
 

  

Arbetsmiljö Yttemperatur skall vid 
drift överensstämma med 
gällande 
arbetsmiljöföreskrifter 
 
Inga giftiga gaser eller 
ämnen skall avges vid 
drift eller lagring. 

  

Lagring TBD   
Underhåll/Översyn TBD   
Tabell 28 Funktions- och prestandakrav. * Examensarbete Bränslecellsystem för strömförsörjningsbehov i Försvarsmakten 
(2011). Martin Boström. Uppsala universitet. 

Bränslebehållare 
Bränslebehållare skall, i tillämpliga delar, uppfylla de krav som ställs på enheten för 
energiomvandling i Tabell 28. Standardbränslebehållare skall rymmas inom de dimensioner som 
presenteras under Utformningskrav. 

Utformningskrav 

Designkrav 
Skall rymmas i undre (övre) ytterfickan Specialistryggsäck alt. sidofickan Ryggsäck 2000. 

Dimensionering  
För att underlätta packning i utrymmena ovan skall dimensionerna Längd:Bredd:Höjd motsvara 
ca 7:2:10. 



 

 

Miljöpåverkan 

Ämnen skadliga för miljön skall i största möjliga mån undvikas.

Tester 

De tester som skall genomföras skall syfta till att verifi
tester i detalj detta innebär skall bestämmas senare.

Systemsäkerhet 

Om SYSTEMET har CE-märkning skall relevant dokumentation i frågor rörande detta bifogas 
anbudet och övriga krav under kapitel 6 Systemsäkerhet utgå

Om SYSTEMET ej har CE-märkning skall LEVERANTÖREN ta fram en systemsäkerhetsplan 
(SSPP) enligt kapitel 5.5 i H SystSäk 2011 del 2
med anbud. 

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs

LEVERANTÖREN skall ta fram riskmatriser enligt Kapitel 4.3 

I syfte att minimera eller eliminera risker skall följande prioriteringsordning gälla:

1. Omkonstruktion av SYSTEMET
2. Införa säkerhetsanordningar
3. Införa varningsanordningar
4. Handhavandeinstruktioner
5. Utbildning 

 

Ämnen skadliga för miljön skall i största möjliga mån undvikas. 

De tester som skall genomföras skall syfta till att verifiera att kravställningen uppfylls. Vilka 
tester i detalj detta innebär skall bestämmas senare. 

märkning skall relevant dokumentation i frågor rörande detta bifogas 
anbudet och övriga krav under kapitel 6 Systemsäkerhet utgår. 

märkning skall LEVERANTÖREN ta fram en systemsäkerhetsplan 
H SystSäk 2011 del 2. Preliminär SSPP skall levereras tillsammans 

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs

LEVERANTÖREN skall ta fram riskmatriser enligt Kapitel 4.3 H SystSäk 2011 del 1

I syfte att minimera eller eliminera risker skall följande prioriteringsordning gälla:

Omkonstruktion av SYSTEMET 
a säkerhetsanordningar 

Införa varningsanordningar 
Handhavandeinstruktioner 
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era att kravställningen uppfylls. Vilka 

märkning skall relevant dokumentation i frågor rörande detta bifogas 

märkning skall LEVERANTÖREN ta fram en systemsäkerhetsplan 
. Preliminär SSPP skall levereras tillsammans 

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs i Tabell 29. 

H SystSäk 2011 del 1. 

I syfte att minimera eller eliminera risker skall följande prioriteringsordning gälla: 
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Aktivitet Benämning Hänvisning i H SystSäk 
2011 del 2 

SSPP System Safety Program Plan 5.5 
SSWG System Safety Work Group 5.8 
SSPR System Safety Program Reviews 5.7 
PHL Preliminary Hazard List 5.12 
PHA Preliminary Hazard Analysis 5.13 
FHA Functional Hazard Assessment 5.20 
SHA System Hazrd Analysis 5.16 
SSHA Subsystem Hazard Analysis 5.15 
O&SHA Operating and Support Hazard 

Analysis 
5.17 

HHA Health Hazard Assessment 5.18 
EHA Risk för yttre miljö 5.19 
SAR Safety Assessment Report 5.21 
TSR Training Safety Regulations 5.32 
RADS Risk Assessment at Disposal of 

System 
5.34 

Tabell 29 Kapitelhänvisningar till H SystSäk 2011 del 2 

Kvalitet 

LEVERATÖREN skall vara kvalitetssäkrad åtminstone enligt ISO 9001:2000 eller motsvarande. 

Dokumentation 

LEVERANTÖREN skall tillhandahålla dokumentation rörande SYSTEMET enligt Tabell 30: 

Dokumentation Leverans 
  
  
  
  
  

Tabell 30 Dokumentation 

 

 

 

 

 



 

 

 

F.1.2 Strömförsörjning AUV

Systembeskrivning 

Allmänt 
Denna specifikation avser ett strömförsörjningssystem avsett att användas ombord på en 
obemannad undervattensfarkost (AUV: Autonomous Underwater Vehi
strömförsörjningssystem är att öka uthålligheten hos farkosten, vilken idag strömförsörjs med 
litiumjonbatterier, och därmed möjliggöra längre och/eller fler uppdrag innan fysisk kontakt med 
moderfarkosten måste tas. 

Undervattensfarkosten används idag för att producera detaljerade bottenavbildningar men är på 
sikt också avsedd för andra uppgifter som underrättelseverksamhet, minjakt, ubåtsjakt, transport 
av utrustning m.m. Farkosten är modulärt uppbyggd vilket möjliggör att nyttolasten enke
växlas beroende på uppgiften. Undervattensfarkostens principiella modulära uppbyggnad visas i 
Figur 32. 

Figur 48 Schematisk bild av farkostens modulära uppbyggnad. A 
nyttolast; D 

Exempel på strömförsörjningssystem som skulle kunna lösa uppgiften är t.ex. slutna 
förbränningssystem, batterier och/eller bränslecellsystem. För att un
avsikten att strömförsörjningssystemet skall drivas av logistiska bränslen
diesel. Beroende på teknik och bränsle kan steg för bränslehantering vara aktuella innan 
energiomvandling till elektricitet ske
delsystemen som strömförsörjningssystemet kan behöva innehålla. En enhet för kontroll och 
reglering (Power Manager, PM)
och kvarvarande drifttid skall integreras i strömförsörjningssystemet för att uppnå önskvärd 
funktion. Information från PM skall vara av sådan art att den enkelt kan hanteras och, via t.ex. 
UHF, WLAN eller hydroakustiskt, vidarebef

                                                
26 Bränslen som är kommersiellt lättillgängliga och är i f
speciella åtgärder avseende säkerhet, utöver de 
användning eller transport.  

Strömförsörjning AUV 

 

Denna specifikation avser ett strömförsörjningssystem avsett att användas ombord på en 
obemannad undervattensfarkost (AUV: Autonomous Underwater Vehi
strömförsörjningssystem är att öka uthålligheten hos farkosten, vilken idag strömförsörjs med 
litiumjonbatterier, och därmed möjliggöra längre och/eller fler uppdrag innan fysisk kontakt med 

används idag för att producera detaljerade bottenavbildningar men är på 
sikt också avsedd för andra uppgifter som underrättelseverksamhet, minjakt, ubåtsjakt, transport 
av utrustning m.m. Farkosten är modulärt uppbyggd vilket möjliggör att nyttolasten enke
växlas beroende på uppgiften. Undervattensfarkostens principiella modulära uppbyggnad visas i 

Schematisk bild av farkostens modulära uppbyggnad. A - sensorer; B – dator, kommunikationsutrustning; C 
nyttolast; D – modul för energisystem/strömförsörjning; E - motor

Exempel på strömförsörjningssystem som skulle kunna lösa uppgiften är t.ex. slutna 
förbränningssystem, batterier och/eller bränslecellsystem. För att underlätta bränslelogistiken är 
avsikten att strömförsörjningssystemet skall drivas av logistiska bränslen26

diesel. Beroende på teknik och bränsle kan steg för bränslehantering vara aktuella innan 
energiomvandling till elektricitet sker. Figur 46 visar schematiskt de potentiella stegen och 
delsystemen som strömförsörjningssystemet kan behöva innehålla. En enhet för kontroll och 

(Power Manager, PM) av exv. bränsleflöde, spänning, strömstyrka, ev. batteristatus 
och kvarvarande drifttid skall integreras i strömförsörjningssystemet för att uppnå önskvärd 
funktion. Information från PM skall vara av sådan art att den enkelt kan hanteras och, via t.ex. 
UHF, WLAN eller hydroakustiskt, vidarebefordras till operatören. 

         
som är kommersiellt lättillgängliga och är i flytande fas vid normalt tryck och normal temperatur. Inga 

speciella åtgärder avseende säkerhet, utöver de som gäller för t.ex. diesel eller bensin, behöver genomföras vid 
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Denna specifikation avser ett strömförsörjningssystem avsett att användas ombord på en 
obemannad undervattensfarkost (AUV: Autonomous Underwater Vehicle). Syftet med 
strömförsörjningssystem är att öka uthålligheten hos farkosten, vilken idag strömförsörjs med 
litiumjonbatterier, och därmed möjliggöra längre och/eller fler uppdrag innan fysisk kontakt med 

används idag för att producera detaljerade bottenavbildningar men är på 
sikt också avsedd för andra uppgifter som underrättelseverksamhet, minjakt, ubåtsjakt, transport 
av utrustning m.m. Farkosten är modulärt uppbyggd vilket möjliggör att nyttolasten enkelt kan 
växlas beroende på uppgiften. Undervattensfarkostens principiella modulära uppbyggnad visas i 

 

dator, kommunikationsutrustning; C – 
motor 

Exempel på strömförsörjningssystem som skulle kunna lösa uppgiften är t.ex. slutna 
derlätta bränslelogistiken är 

26som t.ex. metanol eller 
diesel. Beroende på teknik och bränsle kan steg för bränslehantering vara aktuella innan 

visar schematiskt de potentiella stegen och 
delsystemen som strömförsörjningssystemet kan behöva innehålla. En enhet för kontroll och 

tyrka, ev. batteristatus 
och kvarvarande drifttid skall integreras i strömförsörjningssystemet för att uppnå önskvärd 
funktion. Information från PM skall vara av sådan art att den enkelt kan hanteras och, via t.ex. 

lytande fas vid normalt tryck och normal temperatur. Inga 
som gäller för t.ex. diesel eller bensin, behöver genomföras vid 



 

 

Figur 49 Schematisk steg-för

 

Definitioner 
Försvarets materielverk – FMV

Den part vilken avser leverera strömförsörjningssystemet 

Det strömförsörjningssystem som denna specifikation avser 
inbegriper både enhet för energiomvandling 

Obligatoriska krav – skallkrav

Önskvärda krav – börkrav. Skrivs inom parentes.

Referenser till standarder
SKALL FYLLAS I 

Operativ användning och miljö
SYSTEMET skall användas för att strömförsörja alla förbrukare ombord på 
undervattensfarkosten. 

SYSTEMET skall verka i marin miljö i klimatzoner enligt S

Då SYSTEMET är avsett att verka i undervattensmiljö och endast kan anses bli utsatt för låga 
temperaturer vid hantering i samband med sjösättning motsvarande kan kravet på M3 begränsas 
till kortvarig transport eller förvaring.

Driftprofil 
Motorn kräver ~400 W vid 4 knops fart och hotellasten (dator, styrsystem, 
kommunikationsutrustning m.m.) kräver ~600 W vilket tillsammans gör 1000 W. Sensorerna 
kräver en effekt på 300 W vilket tillsammans ger ett totalt effektkrav för SYSTEMET på 1300
W. 

för-steg-beskrivning av strömförsörjningssystemets energiomvandlingsprocess 

FMV 

Den part vilken avser leverera strömförsörjningssystemet – LEVERANTÖREN

Det strömförsörjningssystem som denna specifikation avser – SYSTEMET (SYSTEMET 
inbegriper både enhet för energiomvandling och bränslebehållare (Figur 46

skallkrav 

börkrav. Skrivs inom parentes. 

Referenser till standarder 

Operativ användning och miljö 
SYSTEMET skall användas för att strömförsörja alla förbrukare ombord på 

SYSTEMET skall verka i marin miljö i klimatzoner enligt STANAG 2895 M1 

Då SYSTEMET är avsett att verka i undervattensmiljö och endast kan anses bli utsatt för låga 
temperaturer vid hantering i samband med sjösättning motsvarande kan kravet på M3 begränsas 
till kortvarig transport eller förvaring. 

Motorn kräver ~400 W vid 4 knops fart och hotellasten (dator, styrsystem, 
kommunikationsutrustning m.m.) kräver ~600 W vilket tillsammans gör 1000 W. Sensorerna 
kräver en effekt på 300 W vilket tillsammans ger ett totalt effektkrav för SYSTEMET på 1300
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beskrivning av strömförsörjningssystemets energiomvandlingsprocess  

EVERANTÖREN 

SYSTEMET (SYSTEMET 
46)) 

SYSTEMET skall användas för att strömförsörja alla förbrukare ombord på 

TANAG 2895 M1 – M3.  

Då SYSTEMET är avsett att verka i undervattensmiljö och endast kan anses bli utsatt för låga 
temperaturer vid hantering i samband med sjösättning motsvarande kan kravet på M3 begränsas 

Motorn kräver ~400 W vid 4 knops fart och hotellasten (dator, styrsystem, 
kommunikationsutrustning m.m.) kräver ~600 W vilket tillsammans gör 1000 W. Sensorerna 
kräver en effekt på 300 W vilket tillsammans ger ett totalt effektkrav för SYSTEMET på 1300 



 

 

Av den totala uppdragstiden beräknas 40 % utgöra s.k. transittid, dvs. förflyttning till och från 
operationsområdet och resterande 60 % utgöra full operativ drift, dvs. med alla sensorer driftsatta 
(Figur 50). Under transit är sensorerna således inte i drift.

Funktions- och prestandakrav

Enhet för energiomvandling
Funktion Krav  
Uthållighet >12 timmar (>24 timmar)

Spänning Ca 250 V

Maximal effekt 
(Normaltransport) 

1300 W

Maximal effekt 
(Högfartstransport) 

~10 kW under ~1 min

Verkningsgrad (el) >35 %

Data interface Ethernet
Utstrålad signatur Skall inte aktivera en 

mina 

Vikt  200 – 
(1 – 1,5 meter)

Av den totala uppdragstiden beräknas 40 % utgöra s.k. transittid, dvs. förflyttning till och från 
operationsområdet och resterande 60 % utgöra full operativ drift, dvs. med alla sensorer driftsatta 

Under transit är sensorerna således inte i drift. 

Figur 50 Generell driftprofil för AUV 

och prestandakrav 

Enhet för energiomvandling 
 Kommentar 

>12 timmar (>24 timmar) Bättre än aktuell 
strömförsörjning. Skall dock 
optimeras med hänsyn till 
tillgänglig vikt och volym.

Ca 250 V DC  Jämförbart med aktuell 
spänning 

1300 W Effekt vid både hotell
framdrivning och sensorlast.

~10 kW under ~1 min Exv. under utsimning ur 
torpedtub. 

>35 % Bättre än aktuell metanol
reformteknik 

Ethernet  
Skall inte aktivera en Innefattar buller, elektrisk 

samt magnetisk signatur. 
Buller ej högre än det idag 
dominerande bullret 
(styrservo)  

 300 kg  
1,5 meter) 

Medeldensiteten i modulen 
skall vara lika med det 
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Av den totala uppdragstiden beräknas 40 % utgöra s.k. transittid, dvs. förflyttning till och från 
operationsområdet och resterande 60 % utgöra full operativ drift, dvs. med alla sensorer driftsatta 

 

Hänv. Rapport 
ktuell 

Skall dock 
optimeras med hänsyn till 
tillgänglig vikt och volym. 

Sid 44 

Jämförbart med aktuell Den höga 
spänningen syftar 
till att minska 
strömstyrkan 

vid både hotell-, 
framdrivning och sensorlast. 

Sid 47 

Exv. under utsimning ur Sid 46 

Bättre än aktuell metanol-  

 
Innefattar buller, elektrisk 

Buller ej högre än det idag 
dominerande bullret 

Sid 53 

Medeldensiteten i modulen 
skall vara lika med det 
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omgivande vattnets. 
Volym 0,2 – 0,3 m3 

(1 – 1,5 meter) 
Inkl. bränslebehållare och 
eventuellt batteri. Se mer 
under Designkrav 
 
 
 

 

Funktion Krav Kommentar Hänv. Rapport 
Omgivningstemperatur, 
vatten 
(drift) 

–2 till +30°C Saltvatten med salthalt 35 ppt 
(världsmedelvärde) har en 
fryspunkt på ~–2°C.  

Sid 53 

Omgivningstemperatur 
(start) 

+5 till + 55°C Kan åstadkommas mha. 
extern 
upp/förvärmningsutrustning 

Sid 53 

Bränsle Flytande vid normal 
temperatur och normalt 
tryck (metanol, diesel) 

  

Tankning TBD   
Starttid < 30 minuter (< 20 

minuter) 
Inget strängt krav då 
sjösättning av denna typ av 
materiel inte kan anses 
tidskritiskt 

Sid 53 

Tryck Undertryck SYSTEMET placeras i 
tryckskrov 

Vakuumpumpning 
för 
täthetskontroll. 
Undertryck. 

Lutning ± 90° i både roll och pitch   
  

Vid sjösättning/bärgning via 
nosen 

Sid 53 

Stöt Kraftig stampning vid 
gång i ytläge 

 Sid 53 

Trycksatta kärl SYSTEMET skall inte 
innehålla trycksatta kärl 

Säkerhetsskäl Sid 53 

Tabell 31 Funktions- och prestandakrav. * Examensarbete Bränslecellsystem för strömförsörjningsbehov i 
Försvarsmakten (2011). Martin Boström. Uppsala universitet. 

Bränslebehållare 

Bränslebehållaren skall, i tillämpliga delar, uppfylla de krav som ställs på enheten för 
energiomvandling i Tabell 31. 

Bränslebehållaren bör vara konstruerad och placerad på sådant sätt i modulen att 
sammankoppling av ytterligare bränslemoduler i syfte att öka drifttiden medges. 

 

 

 



 

 

Utformningskrav 

SYSTEMET skall rymmas i farkostens modul avsedd för strömförs
Figur 51). Längd 1 – 1,5 meter; Innerdiameter 0,5 meter. I den mindre volymen (0,2 m
både enhet för energiomvandling och bränsle rymmas.

För den större volymen (0,3 m

Figur 51 Dimensioner för modul avsedd för strömförsörjningssystemet

Miljöpåverkan 

Ämnen skadliga för miljön skall i största möjliga utsträckning undv

Tester 

De tester som skall genomföras skall syfta till att verifiera att kravställningen uppfylls. Vilka 
tester i detalj detta innebär skall bestämmas senare.

Systemsäkerhet 

LEVERANTÖREN skall ta fram systemsäkerhetsplan (SSPP) enligt kapitel 5.5 i 
del 2. Preliminär SSPP skall levereras tillsammans med anbud.

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs i 

Aktivitet Benämning 

SSPP System Safety Program Plan
SSWG System Safety Work Group
SSPR System Safety Program 

Reviews 
PHL Preliminary Hazard List
PHA Preliminary Hazard Analysis
FHA Functional Hazard Assessment
SHA System Hazard Analysis

SYSTEMET skall rymmas i farkostens modul avsedd för strömförsörjningssystemet (
1,5 meter; Innerdiameter 0,5 meter. I den mindre volymen (0,2 m

både enhet för energiomvandling och bränsle rymmas.  

För den större volymen (0,3 m3) skall den ytterligare volymen utgöra bränsle. 

 

Dimensioner för modul avsedd för strömförsörjningssystemet

Ämnen skadliga för miljön skall i största möjliga utsträckning undvikas. 

De tester som skall genomföras skall syfta till att verifiera att kravställningen uppfylls. Vilka 
tester i detalj detta innebär skall bestämmas senare. 

LEVERANTÖREN skall ta fram systemsäkerhetsplan (SSPP) enligt kapitel 5.5 i 
. Preliminär SSPP skall levereras tillsammans med anbud. 

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs i 

Krav Hänvisning i H SystSäk 
2011 del 

System Safety Program Plan Skall 5.5 
System Safety Work Group Skall 5.8 
System Safety Program Skall 5.7 

Preliminary Hazard List Skall 5.12 
Preliminary Hazard Analysis Skall 5.13 
Functional Hazard Assessment Skall 5.20 
System Hazard Analysis Skall 5.16 
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örjningssystemet (Figur 32, 
1,5 meter; Innerdiameter 0,5 meter. I den mindre volymen (0,2 m3) skall 

) skall den ytterligare volymen utgöra bränsle.  

Dimensioner för modul avsedd för strömförsörjningssystemet 

De tester som skall genomföras skall syfta till att verifiera att kravställningen uppfylls. Vilka 

LEVERANTÖREN skall ta fram systemsäkerhetsplan (SSPP) enligt kapitel 5.5 i H SystSäk 2011 

LEVERANTÖREN skall åtminstone genomföra de aktiviteter som beskrivs i Tabell 29. 

Hänvisning i H SystSäk 
2011 del 2 
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SSHA Subsystem Hazard Analysis Skall 5.15 
IMSC Integration/Management of 

Subcontractors 
I tillämpliga fall 5.6 

O&SHA Operating and Support Hazard 
Analysis 

Skall 5.17 

HHA Health Hazard Assessment Skall 5.18 
HTRR Hazard Tracking and Risk 

Resolution 
Skall 5.9 

EHA Risk för yttre miljö Skall 5.19 
SAR Safety Assessment Report Skall 5.21 
TSR Training Safety Regulations Skall 5.32 
RADS Risk Assessment at Disposal of 

System 
Skall 5.34 

Tabell 32 Kapitelhänvisningar till H SystSäk 2011 del 2 

LEVERANTÖREN skall ta fram riskmatriser enligt Kapitel 4.3 H SystSäk 2011 del 1. 

I syfte att minimera eller eliminera risker skall följande prioriteringsordning gälla: 

1. Omkonstruktion 
2. Införa säkerhetsanordningar 
3. Införa varningsanordningar 
4. Handhavandeinstruktioner 
5. Utbildning 

Kvalitet 

LEVERATÖREN skall vara kvalitetssäkrad åtminstone enligt ISO 9001:2000 eller motsvarande. 

Dokumentation 

LEVERANTÖREN skall tillhandahålla dokumentation rörande SYSTEMET enligt Tabell 30: 

Dokumentation Leverans 
  
  
  
  
  

Tabell 33 Dokumentation 

 

 



 

 

F.1.3 Laddningstidmodell
I syfte att uppskatta hur olika initiala maximala laddströmmar påverkar den totala laddtiden 
batteriet till radiostationen har en enkel modell konstruerats. 

Figur 52 Underlag för laddtidmodell

Antaganden: 

- Antalet Ah approximeras med tre areor (S1 
- Konstant laddström tills SOC

tredjedel av den totala tiden
- Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 85 % av full laddning.

~17 % av den totala tiden (t). t2 =
- Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 100 % laddning. Denna tid antas vara en 

~50 % av den totala tiden (t). t3 = 0.5t.
- Då laddningen startar är b

Följande samband kan då sättas upp:

 

 

 

                                                
27 State of charge (laddningstillstånd)

Laddningstidmodell 
I syfte att uppskatta hur olika initiala maximala laddströmmar påverkar den totala laddtiden 

har en enkel modell konstruerats.  

kjk

Underlag för laddtidmodell. Värdena inom parantes anger procent vid 80 procentig urladdning.

Antalet Ah approximeras med tre areor (S1 – S3). 
Konstant laddström tills SOC27 nått 60 % av full laddning. Denna tid antas vara en 
tredjedel av den totala tiden (t). t1 = 0.33t. 
Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 85 % av full laddning.
~17 % av den totala tiden (t). t2 = 0.17t. 
Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 100 % laddning. Denna tid antas vara en 
~50 % av den totala tiden (t). t3 = 0.5t. 
Då laddningen startar är batteriet urladdat till 80 %. 

Följande samband kan då sättas upp: 

X1 � _�1 

X2 � 8_ ! 0.4_9�2
2 � 0.4_�2 

X3 � 0.4_�3
2  

         
State of charge (laddningstillstånd) 
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I syfte att uppskatta hur olika initiala maximala laddströmmar påverkar den totala laddtiden för 

 

. Värdena inom parantes anger procent vid 80 procentig urladdning.  

nått 60 % av full laddning. Denna tid antas vara en 

Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 85 % av full laddning. Denna tid antas vara 

Linjärt avtagande laddström tills SOC nått 100 % laddning. Denna tid antas vara en  

(29)  

(30)  

(31)  
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 X1 + X2 + X3 = `]����	��55"�ℎ]a	(_ℎ) (32)  
Genom att kombinera (29) – (32) fås: 

 � =
2 ∗ `]����	��55"�ℎ]a	(_ℎ)

1.038_
 (33)  

Genom att sätta in de ursprungliga värdena från Figur 52 erhålls: 

 � =
2 ∗ 11,6	_ℎ

1.038 ∗ 5
= 4,47	������ (34)  

vilket får anses som en god approximation till 4,5 timmar. 
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F.2 Intervjuunderlag 
 

Kort om bränsleceller 

Den väsentliga skillnaden mellan batterier och bränsleceller kan hänföras till var energin lagras 
och omvandlas. Ett batteri är ett slutet system där elektroderna både tar en aktiv roll i 
energiomvandlingen och samtidigt också utgör den reaktiva massan. Energilagring och 
energiomvandling sker alltså i samma utrymme. Bränsleceller är öppna system i den meningen 
att elektroderna inte aktivt deltar i energiomvandlingen utan enbart är medium för 
laddningstransporten samt att de reaktiva massorna tillförs utifrån cellen. De reaktiva massorna 
tillförs antingen från omgivningen, som syre från luften, eller från en behållare, som vätgas eller 
annat bränsle. Till skillnad mot batterier sker alltså energilagring och energiomvandling i olika 
utrymmen. 

En bränslecell består av två elektroder (positiv och negativ) sammankopplade via en elektrolyt i 
vilken joner kan transporteras i båda riktningarna. Samtidigt som jontransporten sker genom 
elektrolyten sker ett motsvarande flöde av elektroner i en yttre krets vilket kan användas för att 
driva vald last (se figur).  

 

Då bränslecellen inte begränsas av den s.k. Carnot-verkningsgraden, vilken gäller för 
förbränningsreaktioner, är verkningsgraden generellt betydligt högre för FC än för 
förbränningsmotorer. Om ren vätgas används som bränsle blir dessutom den enda restprodukten 
vanligt vatten. Lagring av väte är emellertid ännu bekymmersamt och problem uppstår oavsett 
om man väljer att komprimera, kyla ner eller lagra väte i olika kol- eller metallstrukturer. Istället 
kan man låta reformera ett annat bränsle (ex. biogas, naturgas, diesel, metanol) för att få t.ex. 
väte som i figuren ovan. Denna process innebär dock ett större och komplexare system med en 
lägre verkningsgrad. 

För små system (ca 20W) är den s.k. direktmetanolbränslecellen(DMFC) idag lovande där 
metanol används som bränsle utan att först reformera den. Ett exempel på ett sådant system är 
JENNY från tyska SFC Energy (http://www.sfc.com/en/man-portable-jenny.html). Metanol har 
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även fördelen att vara ett s.k. logistiskt bränsle28, dvs. det är flytande vid normala tryck- och 
temperaturförhållanden vilket underlättar transport och hantering. För att underlätta 
bränslelogistiken är uppfattningen att större bränslecellsystem skall drivas av reformerad diesel 
(inom FM). För dessa större system finns andra tekniker som t.ex. SOFC. 

Generella fördelar 

- Tysta 

- Hög verkningsgrad (utan behov av reformering och jämfört med förbränningsreaktioner) 

- Hög specifik energi, dvs. mer energi per kg bränsle. I figuren nedan kan man observera 

att bränslecellen har en viss ”dödvikt”, dvs. själva bränslecellkroppen, vilket batteriet i 

princip inte har. All vikt utöver bränslecellkroppen är bränsle vilket har ett betydligt 

högre energiinnehåll än batterier. Man ser också att det finns en viktgräns för vilken 

batterier är ett bättre val (viktmässigt). Över denna gräns ”får” man betydligt mer energi 

per kg från en FC än från ett batteri. 

- Vissa tekniker kräver minimalt med underhåll de inte används.  

 

Generella nackdelar 

- Vissa tekniker kräver lång uppstartstid (dock inte DMFC) 

- Dyrt 

- Vissa tekniker har låg tolerans mot föroreningar29  i bränslet vilket kräver mycket 

kringutrustning vilket gör systemet större, tyngre och komplexare. 

 

                                                 
28 Inom engelskan avser begreppet logistic fuel ofta JP-8 (en diesel med hög svavelhalt) men här syftar jag generellt 
på bränslen som är logistiskt lätthanterliga och tillgängliga.  
29 Svavel anses som en förorening för alla tekniker. Beroende på tekniken kan kolmonoxid både vara ett problem 
(PEMFC, AFC, PAFC) eller användas aktivt i energiomvandlingsreaktionerna (SOFC, MCFC).    
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Frågor 

Vilka system har ni som behöver strömförsörjas (ex. samband, dator, sensorer)? Hur försörjs de 
idag? (Typ av utrustning, typ av batteri (prestanda), effekt, drifttid (sändningsförhållanden), vikt, 
volym) 

Vad har ni/behöver ni (enligt TOEM) idag för uthållighet på resp. system? (samband, dator, 
sensorer) Batteritid? 

Upplever ni begränsningar i hur uppgiften löses med hänsyn till strömförsörjningen? (Mindre 
frekvent rapportering eller användande av sensorer, tänka på underhållsvägar etc.)  

Upplever ni problem med den nuvarande strömförsörjningen? Vilka? Vad är det största 
problemet? (exv. hög vikt, prestanda, tillförlitlighet)  

Vad är viktigast för strömförsörjningen: Effekt eller uthållighet? Varför? 

Övriga krav på strömförsörjningen? (exv. typ av bränsle, temperatur, ljud, stöttålighet, 
vattentålighet) 

Finns det unika strömförsörjningsbehov finns på de olika grupptyperna (jägar-, transport-, 
underhålls-, chefs- och sjukvårdsgrupp) och i så fall vilka? Skiljer sig kravet på uthållighet 
mellan grupptyperna?  

Tankar om framtiden? Ny utrustning? 

Om möjligheten fanns att kunna medföra mer energi och/eller effekt till samma eller lägre vikt 
som idag, vad skulle detta betyda för förbandet och användaren (exv. annan utr., kraftfullare utr., 
större utnyttjande av utr. (samband, sensorer), längre uthållighet, högre stridsvärde)? 

 

 

 

 


