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Fuel cells in military units. 

Abstract  
In the Armed Forces many units are provided with electricity from 

generators. It is now possible to replace noisy and vibrating generators used 

today with more quiet fuel cells. As a bonus, we obtain better ergonomics for 

those working in units powered by generators. This report describes the 

function of different types of fuel cells, what fuels they use and how they can 

be transported. Furthermore it shows how two generators are used and what 

improvements can be achieved when switching to fuel cells. Finally the 

military benefit of retrofitting is analyzed. 
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Bränsleceller i taktisk enhet. 

Sammandrag 
Inom Försvarsmakten används motordrivna generatorer för att förse många 

förbandsenheter med elektricitet. Dagens bullriga och vibrerande elverk är 

idag möjliga att ersätta med tystare bränsleceller. På köpet erhålls en bättre 

ergonomi för alla som arbetar i hytter som strömförsörjs av elverk. I 

rapporten redovisas funktionen för olika typer av bränsleceller, vilka bränslen 

de använder sig av och hur dessa kan transporteras. Dessutom redovisas hur 

två elverk används och vilka förbättringar som kan åstadkommas vid byte till 

bränsleceller. Slutligen analyseras den militära nyttan med ett byte. 
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1 Inledning 
I dagens militära verksamhet används mängder med elverk för att driva mobil 

och stationär verksamhet. Den främsta anledningen att använda elverk är för 

att systemen ska kunna uppträda utan att vara beroende av det fasta elnätet. 

Många militära enheter måste vara uppbyggda på ett sätt som tillåter att de 

kan uppträda på platser där fast elnät inte finns att tillgå. Även om ett 

elektriskt nät finns utbyggt går det inte alltid att lita på att nätet är tillgängligt 

eller att dess kvalité är tillräcklig.  

Idag erbjuds det andra alternativ till elverk. Ett är att använda system för 

avbrottsfri kraft oftast benämnt UPS som är en förkortning av det engelska 

uttrycket Uninterruptable Power System. Dessa kännetecknas av att kunna 

leverera ström endast under en kort tid, till en hög kostnad och med stort krav 

på utrymme. Givetvis kan de byggas större men då ökar kostnaden och 

utrymmeskravet. Ett annat alternativ är bränsleceller. I figuren nedan 

illustreras skillnaden mellan vikten på batterier och bränsleceller när 

drifttiden ska förlängas. Bränsleceller är tyngre än batterier vid korta 

drifttider men ökad drifttid ger endast liten ökning av vikten. För batterier är 

viktökningen i stort sett linjär mot drifttiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Beskrivning av förhållandet mellan batterier och bränsleceller. Ref FMV.1 

Bränslecellsystem är i och för sig dyra men kan byggas med hög säkerhet 

i fråga om tillgängligheten och för kontinuerlig drift. 

                                                
1 [23] s 18 
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Mobila elverk kan normalt, enligt min uppfattning, producera elektricitet 

med en verkningsgrad på kanske 20-30%. För att tillverka den av systemen 

erforderliga elektriciteten åtgår alltså stora mängder bränsle till ingen nytta. 

Dessutom måste elverk, som är uppbyggda av många rörliga delar, ges 

service med korta tidsintervall, vilket gör att ansluten utrustning inte kan 

drivas av elverket kontinuerligt. 

Det finns idag bränsleceller som har en högre verkningsgrad och som med 

sina färre rörliga delar kan byggas för längre intervall mellan stillestånd. 

Vanliga personbilar börjar nu tillverkas med bränsleceller. Detta är 

visserligen inget bevis för, men en antydan om, att tekniken kan vara mogen 

även för Försvarsmakten. De flesta av bilarna har gått i provdrift och det 

finns några få serietillverkade bränslecellsdrivna fordon. ”Nu har de första 

nya Mercedes F-Cell-bilarna börjat rulla i Oslo”.2 EU finansierar ett 

demonstrationsprojekt med bränslecellsdrivna fordon i Oslo. FMV har de 

senaste åren bedrivit en studie för att se om bränsleceller drivna av metanol 

exempelvis kan ersätta batterier för soldater som är under insats i olika 

områden världen över.3 I Arméns utvecklingsplan har jag dock inte lyckats 

återfinna något om bränsleceller för tidsperioden 2011-2020.4 

Det bränsle som förbrukas av elverken måste transporteras från centrala 

lager eller inköpsställen till den plats där förbandet befinner sig. Dessa 

transporter förbrukar då i sin tur drivmedel vid genomförandet. Det kanske är 

så att ett byte av elverk till bränsleceller ger ett minskat transportbehov? 

 Drivmedel till transportfordon och bränsle till elverk kan vara av samma 

sort. Det utgörs idag ofta av ett mineralbaserat bränsle t.ex. diesel. Om de är 

av samma sort underlättar detta logistiken eftersom olika sorters bränslen då 

inte behöver lagerhållas och transporteras. En övergång från flera olika slags 

bränsle till färre sorter har genomförts och är, som jag nyss skrev, önskvärt. 

Att då införa nya sorters bränslen är alltså inte önskvärt men kan givetvis 

göras om nyttan med införandet överstiger de problem som eventuellt kan 

uppstå. Idag används diesel som drivmedel för fordon, som bränsle i elverk 

                                                
2 [17] 
3 [14] 
4 [1] 
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samt för uppvärmning av tält, kok och stabshytter. Kvar finns fotogen för 

tältlyktor och T-sprit för matlagning. Det som reducerats är framförallt stora 

mängder ved för uppvärmning och matlagning samt fotogen för uppvärmning 

av hytter. Det förekommer dock att elektriska fläktkonvektorer, av typen 

kupévärmare, används för uppvärmning av stabshytter. Detta är synnerligen 

ineffektivt, om än praktiskt, när elektriciteten tillverkas lokalt, eftersom det 

ger en sämre verkningsgrad än att bränna bränslet direkt i en kamin.  

Som ett tankeväckande exempel kan jag nämna att en ledningspluton på 

1990-talet som hade tält att sova i och en ledningshytt att arbeta i använde 

fem olika bränslen; ved för uppvärmning av tält, fotogen för uppvärmning av 

hytten, bensin för framställande av elektricitet via ett elverk, diesel för att 

framföra fordonet och T-sprit för att laga maten. I vissa grupper fanns 

dessutom en personbil som för enkelhets skull gick på bensin, dock av en sort 

som var inkompatibel med det bensindrivna elverket. Detta har nu i en del 

fall förenklats till att diesel används både för att värma tältet, driva fordonet 

och framställa elektriciteten. Uppvärmning av hytten sker via elektriska 

värmefläktar. Det används alltså färre sorters bränslen men inte 

nödvändigtvis med bättre verkningsgrad.  

Våra tillgångar på råolja, som dieseln raffineras från, är begränsade och 

räcker, enligt vissa bedömare, inte mer än några tiotal år till. Diesel kan också 

tillverkas från raps eller andra grödor och benämns då biodiesel. Dock kan vi 

inte ersätta dagens diesel från olja med biodiesel eftersom våra odlingsarealer 

inte räcker till för detta.  

Bränsleceller kan drivas med vätgas som är enkelt att framställa. Ett 

alternativ till vätgasen kan vara metanol som framställs av biprodukter vid 

skogsavverkning. För miljön ger bränslecellernas högre verkningsgrad lägre 

utsläpp vilket leder till mindre miljöpåverkan och mindre transportbehov. 

Andra fördelar vid militär verksamhet med bränsleceller är att dessa har 

en mycket lägre ljudnivå och mindre vibrationer än konventionella elverk. 

Närmiljön för soldater i elverkets omgivning kan då bli bättre genom att 

ljudnivå och vibrationer minskar. 
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1.1 Material 

För denna uppgift har jag valt litteratur publicerad efter 2004 för att försöka 

få influenser från modern forskning och moderna tillämpningar. Ett samtal 

med FMV genomfördes för att diskutera deras syn på bränsleceller. FMV har 

sedan 2003 genomfört ett projekt avseende bränsleceller i Försvarsmakten 

med syftet att öka kunskapen om dessa. Slutrapporten från projektet släpps 

våren 2011. Dessutom har jag studerat ett flertal leverantörers och 

organisationers hemsidor för att hitta information om bränsleceller och olika 

tillämpningar.  

1.2 Tack 

Jag vill rikta ett tack till mina handledare och andra för värdefulla råd som 

bidragit till uppsatsens utformning. Inte att förglömma de i min närhet som 

har läst igenom uppsatsen för att hitta språkfel och öka läsbarheten. 

Jag vill dessutom rikta ett särskilt tack till kaptenerna Håkan Hansson, 

Peter Leo och Richard Olsson på Luftvärnsregementet i Halmstad för att de 

tog fram information om elverken som jag använde i uppsatsen och till Erik 

Prisell på FMV som tog sig tid att diskutera bränsleceller med mig och förse 

mig med användbara dokument. 
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2 Analys av uppgiften 

2.1 Metod 

En litteraturstudie av bränsleceller följt av en fallstudie om vad som händer 

om två typer av elverk ersätts av bränsleceller.  

Litteraturstudien startar med att jag i kapitel tre beskriver funktionen hos 

olika typer av bränsleceller och deras respektive för- och nackdelar. Nästa 

kapitel ägnar jag åt att beskriva hur konventionella elverk fungerar i stora 

drag. I samma kapitel beskriver jag användningen av två olika elverk för 

strömförsörjning av två system i en Luftvärnsbataljon. I kapitlet därefter 

diskuterar jag de möjligheter och begränsningar som ett byte av elverk till 

bränsleceller innebär. I detta kapitel genomför jag också en diskussion om 

nyttan av ett sådant byte med dess för- och nackdelar. I nästa kapitel 

redovisar jag de slutsatser jag kommit fram till. Därefter besvarar jag frågan 

som jag ställt i uppsatsens början. Sist finns ett kapitel med referenser. 

  

 

Figur 2 Metod 

2.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bränsleceller fungerar, sprida 

kunskaper om dessa och vilken militär nytta denna teknik kan ge. 

Hur fungerar en bränslecell? 

Slutsatser 

Användning av elverk i två olika 
system. 

Hur fungerar ett elverk? 

Diskussion 

Bränslecellers möjligheter 
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2.3 Frågeställning 

Vilken är den militära nyttan med att byta dagens elverk mot bränsleceller i 

ett taktiskt rörligt markförband?  

2.4 Avgränsningar 

Huruvida det är ekonomiskt fördelaktigt eller ens lämpligt att genomföra ett 

byte av dagens elverk till bränsleceller ligger utanför denna uppsats syfte. 

Om införandet av vätgas ger upphov till ökade risker för explosioner 

kommer jag inte att diskutera. 

2.5 Begrepp 

2.5.1 Anledning till engelska akronymer 

Jag har valt att skriva bränslecellernas namn på engelska och använda de 

engelska akronymerna. Detta för att inte behöva konstruera nya akronymer på 

svenska. 

2.5.2 Reformering av bränslen5 

För att producera vätgas från andra väterika bränslen kan en 

hetvattenreformer användas. Reformern omvandlar med hjälp av vattenånga 

bränslet till vätgas och koldioxid. Omvandlingen sker enligt de kemiska 

reaktionerna i formlerna nedan. 

  CH4  H2OCO 3H2 vid 750-1 000ºC. 

Formel 1 Omvandling av metan till vätgas. 

Kolmonoxiden omvandlas därefter till koldioxid och vätgas enligt Formel 2. 

  CO H2OCO2  H2  vid 200-475ºC. 

Formel 2 Omvandling av kolmonoxid till vätgas. 

2.5.3 Joule kontra kilowattimmar 

Eftersom elverkens effekter är angivna i kilowatt har jag valt att redovisa 

energier i kWh istället för den kanske mer korrekta enheten Joule. 

                                                
5 [7] s 72-73. 
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2.6 Akronymer och förkortningar 

AFC Alkaline Fuel Cell, alkalisk bränslecell 

DMFC Direct Methanol Fuel Cell, direktmetanolbränslecell 

kVA kiloVoltAmpere, beskriver vilken last ett elverk klarar av att 

driva. 

LNG Liquefied Natural Gas, naturgas i flytande form. 

MCFC se MFC 

MFC Molten Carbonate Fuel Cell, Smältkarbonatbränslecell 

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell, Fosforsyrabränslecell 

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell, protonutbytesmembran-

bränslecell 

IR Infrarött ljus. 

SOFC Solid Oxide Fuel Cell, Fastoxid bränslecell 

TS-hytt Detta är en sambandshytt, bestyckad med telemateriel enligt 

Telesystem 9000, oftast monterad på ett lastbilsflak. I detta fall 

avses hytt 2002. Det finns en enhet av detta slag till varje 

UndE 23, eldenhet 97, eldenhet 23 samt till ett antal andra 

lednings- och stabsfunktioner. 

UndE-23  Underrättelseenhet, en luftspaningsradar med ledningsfunktioner 

som används av luftvärnet för att spana efter mål i luftrummet. 

Produkten benämns på engelska AMB (Agile multi-beam). I en 

luftvärnsbataljon finns det fyra stycken UndE 23. 

UPS Uninterruptable Power System, oftast batteridrivna system för att 

hantera tillfälliga bortfall av elektricitet. Främsta syftet är att 

kunna stänga datorsystem på ett kontrollerat sätt. 
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3 En bränslecells funktion 

3.1 Grundläggande teknik6 

En bränslecell är en utrustning som producerar elektricitet via en kemisk 

reaktion. Bränslet förbränns inte vilket är vanligt i motorer utan oxideras via 

en elektrolyt. Vid reaktionen avges värme och elektricitet utvinns. Den totala 

reaktionen är:  

  OHOH 222 2
1

   

Formel 3 Övergripande reaktionen för bränsleceller.  

Den aktiva delen utgörs av den så kallade bränslestacken, vilken består av 

serie- och parallellkopplade bränsleceller för att uppnå önskad spänning och 

effekt. Bränslecellen består av två elektroder, en anod och en katod, som är 

separerade av en elektrolyt.  

Figur 3 Schematisk skiss över en bränslecell. 

Vid anoden sker en oxidation och vid katoden sker en reduktion. 

Elektrolyten kan vara i fast form eller i vätskeform och dess uppgifter är att 

hindra anoden och katoden att komma i elektrisk kontakt med varandra men 

                                                
6 [10] s 5-11, [7]s 23-30, [5] s 34-38 
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också att transportera joner mellan dem. Vissa bränsleceller använder 

negativa joner och andra använder protoner. 

 Bränsleceller består, förutom av bränslestacken, av flera delar för att få 

det hela att fungera. Dessa delar är bränslesystemet med eventuell 

reformering och avlägsnande av föroreningar i bränslet, kontrollsystemet, 

bränslecellsstacken och övriga tillbehör7. 

Bränsleceller drivs enklast med vätgas men de kan försörjas med andra 

bränslen. Fördelen med att välja andra sorters bränslen kan vara att dessa är 

lättare eller säkrare att transportera eller lagra. Exempel på andra bränslen är 

väterika större molekyler såsom metanol, etanol, naturgas eller diesel. De 

flesta bränsleceller kräver dock att dessa bränslen först omvandlas till vätgas 

och kan alltså inte använda dem direkt.  

 

Figur 4 Olika elproduktionsteknikers effektivitet. Ref FMV.8 

Som det går att utläsa ur figuren ovan är olika elproduktionstekniker olika 

bra vid varierande effektuttag. Bränsleceller har en hög effektivitetsfaktor i 

förhållande till andra tekniker framförallt vid låga effektbehov och upp till 

                                                
7 Övriga delar är pumpar, fläktar, rör etc. På engelska är samlingsuttrycket för övriga delar 

”Balance of plant”. 
8 [23] s 32 

Elektrisk effektivitet (%) 

Effekt (kW) 
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100 kW. Vid högre effekter finns det andra tekniker som för närvarande 

fungerar bättre. 

Bränsleceller har stora miljöfördelar framför förbränningsmotorer. Enda 

biprodukterna vid framställandet av elektricitet vid vätgasdrift är vatten och 

värme. Drivs bränslecellen med något annat bränsle än ren vätgas kan 

koldioxid förekomma som en biprodukt. Bränsleceller har få eller inga 

rörliga delar som behöver underhållas. De har alltså lång drifttid utan krav på 

avbrott för underhåll. Bränsleceller arbetar effektivt med konstant last i 

hybridlösningar med batterier som kan hjälpa till att jämna ut toppeffekter. 

Då behöver inte bränslecellen klara topplaster utan kanske enbart halva lasten 

mot vad ett elverk måste designas för.  

Om växelspänning är önskvärt, vilket ofta är fallet, måste en växelriktare 

användas eftersom bränsleceller producerar likström. En modern växelriktare 

har en verkningsgrad runt 97 %9 vilket gör att förlusterna för växelriktning av 

likströmmen är relativt små. 

Bränslecellsteknikerna kan delas in i två huvudgrupper beroende på deras 

reaktionsvärme: hög- och lågtemperatur. En annan indelning är att dela in 

dem i direkta eller indirekta bränsleceller beroende på om de använder 

bränslet direkt eller om bränslet först måste reformeras. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av de olika teknikerna. 

3.2 Olika tekniker för bränsleceller 

Jag har valt en indelning som är vanligt förekommande i den litteratur jag 

läst. FOI räknar i en rapport upp sex olika tekniker för bränsleceller 

redovisade i fallande temperaturskala:10 Fastoxid (SOFC, hög respektive låg 

temperatur), Smältkarbonat (MFC), Fosforsyra (PAFC), Alkalisk (AFC), 

Protonutbytesmembran (PEMFC hög respektive låg temperatur) och Direkt 

metanol (DMFC). SOFC, MFC, PAFC och AFC baseras på 

högtemperaturteknik medan PEMFC och DMFC bygger på en teknik där 

temperaturen hålls under 200ºC. 

                                                
9 [13] 
10 [4], s 18, 20 
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3.2.1 Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)11 

SOFC är en fastoxidbränslecell vilket betyder att alla dess ingående delar 

utgörs av material i fast tillstånd. Elektrolyten utgörs av en keram. Denna kan 

gjutas i olika former som exempelvis tuber. SOFC arbetar med en hög 

temperatur mellan 600 och 1 000 ºC. Vid dessa höga temperaturer produceras 

förutom elektricitet även vattenånga. Den höga temperaturen på vattenångan 

gör att den kan driva ångturbiner för att utvinna mer elektricitet eller för 

uppvärmning.  

När ångan kan utnyttjas höjs den totala verkningsgraden jämfört med 

kallare bränsleceller. Verkningsgraden för en SOFC är enligt FMV:s försök 

ca 60 % med vätgas och 35 % med diesel. Cellens höga arbetstemperatur 

medför dock en lång uppstartstid på grund av tiden för uppvärmning till 

drifttemperatur. På grund av den långa starttiden passar SOFC bäst för 

applikationer med kontinuerligt behov av elektricitet och värme. 

Det finns en utveckling av SOFC mot lägre användningstemperaturer 

vilket medför ökad livslängd på komponenter. SOFC kan drivas med olika 

slags bränslen, förutom vätgas, eftersom den höga temperaturen och anodens 

stora specifika yta medger reformering av bränslet direkt vid anoden. Det 

behövs alltså ingen extern reformer. SOFC är inte lika känslig för 

föroreningar som andra tekniker vilket medför lägre krav på kvalitén på 

bränslet.  

Vid anoden sker reaktionen:  

    eyxxCOOxHOyxyCOxH )(2)( 22
2

2   

Formel 4 Anodreaktion SOFC  

Vid katoden sker reaktionen:  

    2
2 )()(2)(

2
1 OyxeyxOyx  

Formel 5 Katodreaktion SOFC  

 

                                                
11 [10] s 118-166, [4] s 35, [7] s 29-30, [5] s 74-81, [22] s 2-3 
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3.2.1.1 Fördelar med SOFC 

 Innehåller färre dyra sällsynta metaller än lågtemperaturceller.  

 Stor mängd bränslen kan användas eftersom den höga 

arbetstemperaturen gör det möjligt att reformera olika kolväten till 

vätgas. 

 Låga krav på rena bränslen. 

 Lång livslängd kanske uppåt 80 000 timmar.  

 Hög temperatur på vattenångan som därför kan utnyttjas för 

uppvärmning eller annan verksamhet. 

 Högre verkningsgrad än andra tekniker tack vare den höga 

temperaturen. Ännu högre verkningsgrad om all värme kan 

omhändertas. 

3.2.1.2 Nackdelar med SOFC 

 Materialen blir spröda på grund av den höga temperaturen vilket 

påverkar hållfastheten. 

 Lång (timmar) uppstartstid på grund av den höga arbetstemperaturen. 

3.2.2 Molten Carbonate Fuel Cell (MFC)12 

MFC är en bränslecell som konstruerades 1921 och nu börjar närma sig 

kommersialisering. MFC eller MCFC som den också benämns använder sig 

av smält karbonat ( 2
3CO ) som elektrolyt. Arbetstemperaturen är ca 650ºC.  

MFC kan liksom SOFC reformera bränslen på grund av sin höga 

arbetstemperatur, dock inte lika bra, eftersom anodens yta inte är lika stor 

utan det krävs en extern reformer som kan drivas med värme från MFC. En 

verkningsgrad på upp till 60 % anges i litteraturen. 

Vid anoden sker reaktionen:  

    eCOOHCOH 222
2
32   

Formel 6 Anodreaktion MFC  

 

 
                                                
12 [10] s 175-207, [7] s 27-28, [5] s 68-74 
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Vid katoden sker reaktionen:  

    2
322 2

2
1 COeCOO  

Formel 7 Katodreaktion MFC  

3.2.2.1 Fördelar med MFC 

 Innehåller färre dyra sällsynta metaller än lågtemperaturceller.  

 Stort antal bränslen kan användas eftersom den höga 

arbetstemperaturen gör det möjligt att reformera olika kolväten till 

vätgas. 

 Låga krav på rena bränslen. 

 Hög temperatur på vattenångan som därför kan utnyttjas för 

uppvärmning eller annan verksamhet. 

 Högre verkningsgrad än lågtemperaturceller tack vare den höga 

temperaturen. 

3.2.2.2 Nackdelar med MFC 

 Smält karbonat är starkt korrosivt och är därför svårare att hantera än 

en fast keram. 

 Den har lång uppstartstid pga. den höga arbetstemperaturen. 

 Den kräver större volym än andra tekniker. 

3.2.3 Phoshporic Acid Fuel Cell (PAFC)13 

PAFC är en bränslecell där flytande fosforsyra används som elektrolyt. 

Elektroderna är tillverkade av kol överdraget med ädelmetallen platina. 

PAFC arbetar vid temperaturer runt 150 till 200ºC. PAFC drivs med vätgas. 

Om ett annat bränsle används måste detta först reformeras. Elektroderna har 

platina som en beståndsdel och är därför känsliga för svavelföroreningar som 

måste avlägsnas noggrant från bränslet. Blir det för stora mängder 

svavelföroreningar inhiberas platinans katalysatoreffekt. 

Verkningsgraden från vätgas till elektricitet ligger runt 40 % utan 

användning av restvärmen. Vid användning av naturgas ligger 

                                                
13 [10] s 91-115, [7] s 25-27, [5] s 61-67 
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verkningsgraden på 30 till 35 %. PAFC är en av de mest utvecklade 

bränslecellstyperna vad avser tekniken och finns sedan 1990 levererad i mer 

än 200 installationer i USA bl.a. på en flygplats, en bank och en polisstation. 

Dessa används för att leverera elektricitet och värme till fastigheter. Tekniken 

med PAFC är dock dyr och det finns numera andra bränslecellstekniker som 

producerar elektricitet billigare. 

Vid anoden sker reaktionen:  

    eHH 222   

Formel 8 Anodreaktion PAFC  

Vid katoden sker reaktionen:  

  OHeHO 22 22
2
1    

Formel 9 Katodreaktion PAFC  

3.2.3.1 Fördelar med PAFC 

 Väl utvecklad teknik. 

3.2.3.2 Nackdelar med PAFC 

 Elektroderna är känsliga för föroreningar i bränslet. 

 Dyrare än andra tekniker. 

3.2.4 Alkaline Fuel Cell (AFC)14 

Detta är den äldsta tekniken för bränsleceller och den uppfanns redan i mitten 

av 1800-talet. AFC strömförsörjde under 1960- och 70-talen NASA:s 

rymdflygningar.  

AFC använder en cirkulerande flytande alkalisk elektrolyt eller en sådan 

innesluten i en matris. Cirkulerande elektrolyt kräver rörliga delar som en 

pump vilket matriselektrolyten inte kräver. Den alkaliska elektrolyten kan 

utgöras av t.ex. kaliumhydroxid. AFC matas med ren vätgas och luft som 

måste vara fri från koldioxid. Om luften inte renas från koldioxid, försämras 

elektrolyten genom att hydroxiden ombildas till vatten och karbonatjoner. 

Har detta inträffat måste elektrolyten bytas ut. Arbetstemperaturen för AFC 

                                                
14 [10] s 64-86, [5] s 56-61 
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ligger från 70 till 200ºC. Uppstartstiden från kall enhet till produktion av 

elektricitet kan vara så kort som tio minuter. Anoden och katoden är 

gasgenomsläppliga flerskiktselektroder belagda med nickel, koppar och 

platina.  

Vid anoden sker reaktionen:  

    eOHOHH 222 22   

Formel 10 Anodreaktion AFC  

Vid katoden sker reaktionen:  

    OHOHeO 22
2
1

22  

Formel 11 Katodreaktion AFC  

3.2.4.1 Fördelar med AFC 

 Kort uppstartstid. 

 Billig att tillverka. 

3.2.4.2 Nackdelar med AFC 

 Kräver ett mycket rent bränsle. 

3.2.5 Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)15 

Även PEMFC har använts vid rymdfärder i NASA:s Gemini-program på 

60-talet. PEMFC är uppbyggd av ett membran av polymerer (plast)16 som 

leder vätejoner mellan elektroderna. Dessa är överdragna av platina och 

därmed känsliga för föroreningar, speciellt kolmonoxid, i vät- och syrgasen. 

PEMFC kräver alltså mycket rena bränslen.  

Det finns två varianter med olika arbetstemperaturer. Den ena håller sig 

under 100ºC (LPEMFC) och den andra ligger mellan 100ºC och 200ºC 

(HPEMFC). Det finns tillverkare som kombinerat HTPEMFC med en 

värmepump som utnyttjar den varma ångan och en del av den genererade 

elektriciteten för att producera värme eller kyla. Denna metod höjer 

effektiviteten ytterligare eftersom mer av energin kan tas till vara.  

                                                
15 [10] s 272-336, [7] s 30-31, [5] s 46-56, [22] 
16 Polymeren liknar något den plastfilm som vi använder för att slå in livsmedel i. 
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Figur 5 HTPEMFC kombinerad med en värmepump. Ref FMV.17 

Den låga arbetstemperaturen kräver en extern reformer för att sönderdela 

bränslet. FMV har i försök visat att HPEMFC är klart mindre känslig för 

svavelföroreningar i bränslet än LPEMFC.  

Verkningsgrad Vätgas Metanol Naturgas 

LPEMFC 50 % 35 % 35-40 % 

HPEMFC 40 % 30 % na 

Tabell 1 Verkningsgrad för PEMFC med olika bränslen. 

PEMFC har högst specifik kapacitet (W/kg) och högst effektdensitet 

(W/cm3) av alla bränsleceller. 

Vid anoden sker reaktionen:  

    eHH 22   

Formel 12 Anodreaktion PEMFC  

Vid katoden sker reaktionen:  

  OHeHO 22 244    

Formel 13 Katodreaktion PEMFC  

3.2.5.1 Fördelar med PEMFC 

 Har hög specifik kapacitet och effektdensitet. 
                                                
17 [24] s 13 
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 Den mest lovande tekniken för att bygga bränsleceller för fordon. 

 Har testats och fungerat ned till -20°. 

3.2.5.2 Nackdelar med PEMFC 

 Känslig för oren vät- och syrgas. 

 Kräver en extern reformer för att använda andra bränslen än vätgas.  

3.2.5.3 Exempel på bränsleceller 

Företaget Cellkraft är en tillverkare av bränsleceller som använder sig av 

PEMFC som teknisk lösning.18 De har t.ex. en 2 kW cell, S-2000, som enligt 

företagets datablad har en energieffektivitet på 47 % vid nominell effekt. 

Starttiden ligger på knappt en minut till femton minuter beroende på 

omgivningstemperaturen. Bränslecellen försörjs med vätgas och syret för 

oxidation tas direkt från luften. 

Ett annat företag, Hydrogenics, tillverkar HyPM19 som finns i 4,5 och 

16,5 kW. De har måtten 83x45x32 respektive 95x45x32 cm med massan 80 

respektive 92 kg. 

3.2.6 Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)20 

DMFC är en variant av PEMFC som använder sig direkt av metanol och luft 

som bränsle. Metanolen behöver alltså inte först reformeras till vätgas. 

DMFC använder liksom PEMFC ett membran som leder protoner som 

elektrolyt och har platinaöverdragna elektroder.  

Vid anoden sker reaktionen:  

  CH3OH  H2O  CO2  6H   6e
  

Formel 14 Anodreaktion DMFC  

Vid katoden sker reaktionen:  

  OHHeO 22 366
2
3

   

Formel 15 Katodreaktion DMFC  

                                                
18 [12] 
19 [15] 
20 [10] s 213-262, [4] s 21, [7] s 32 
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Med metanol som bränsle är det möjligt att få en bärbar energikälla med 

fyra gånger större energitäthet än vad som är möjligt med litium-jonbatteri. 

Det finns idag DMFC utvecklade för att strömförsörja bärbara datorer och 

som batteriladdare. En DMFC blir effektivare vid högre temperatur, eftersom 

reaktionerna går fortare, men metanol kan då också lättare ta sig mellan anod 

och katod utan att deltaga i reaktionerna vilket sänker verkningsgraden. 

3.2.6.1 Fördelar med DMFC 

 Metanol är enklare att hantera eftersom den är en vätska och inte en 

gas. 

3.2.6.2 Nackdelar med DMFC 

 Avger stora mängder koldioxid vilket kräver god ventilation vid 

användning i små utrymmen. 

3.3 Bränsle till bränsleceller 

Från avsnitten ovan kan jag konstatera att de flesta bränsleceller matas med 

vätgas eller metanol. Dessa måste framställas, transporteras och lagras. Vissa 

använder syrgas för oxidation men de flesta klarar sig på vanlig luft. 

3.3.1 Vätgas21 

Vätgas, som är det enklaste och vanligaste bränslet att mata bränsleceller 

med, har mycket låg energidensitet, ca en tredjedel av vad naturgas har. På 

grund av den låga energidensiteten är produktion av vätgas nära förbrukaren 

att föredra för att undvika långa och många transporter. Vätgas har dessutom, 

på grund av sin ringa molekylvikt, väldigt lätt för att läcka ut ur rörsystem 

och förvaringskärl.  

Vätgas har ett energiinnehåll på 143 MJ per kg vilket motsvarar 40 kWh 

per kg. Vätgas är explosivt i luft med en inblandning mellan 4 % och 75 %. 

Sker läckaget på annan plats än i ett slutet utrymme diffunderar gasen dock 

snabbt bort och det föreligger en ringa risk för antändning.  

                                                
21 [10] s 342-426, [7] s 67-88, [16] (2010-11-17), http://www.ne.se/lang/väte/347979, 

[5] s 103, 151-161 
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3.3.1.1 Lagring 

Vätgas lagras antingen under högt tryck (20-70 MPa22), flytande vid -253ºC 

eller i hydrider23. Det har i litteraturen redovisats förvaring av vätgas i 

nanokolrör vid 12 MPa med upp till 50 viktprocent. Detta verkar lovande 

men det har varit svårt att reproducera försöken.  

 Vid 20 MPa tryck är vätgasens densitet 15 kg per kubikmeter, vid -253ºC 

är den 71 kg per kubikmeter. Alla behållare för förvaring av vätgas är 

skrymmande och tunga. Ett kilogram vätgas vid 20 MPa tryck upptar 

volymen 70 liter, till detta kommer tankens volym och vikt.  

 20 MPa 70 MPa -253°C Hydrider 

Vikt% H2 3 5  5 2-14 

g H2/l 11 22 51 na 

Tabell 2 Exempel på olika metoders lagringskapacitet för vätgas. 

En tank, 129L, för lagring av 5 kg vätgas vid 70 MPa tryck från Quantum 

Fuel Systems Technologies väger 92 kg och har måtten diameter 42 cm och 

längd 165 cm.24 Samma företag har en mindre tank, 38L, på 35 kg för lagring 

av 1,5 kg vätgas. Denna tanks mått är diameter 36 cm och längd 74 cm.25 

En tank, LH2, för lagring av flytande vätgas från företaget Linde AG 

väger 90 kg och hela tanken är en cylinder med 90 liters volym. Detta ger 

cylindern de ungefärliga måtten, diameter 1/3 m och längd 1 m. Denna tank 

rymmer 4,6 kg vätgas.  

Vid lagring av flytande vätgas i isolerade kärl, utan aktiv kylning, dunstar 

alltid en liten mängd från den flytande vätgasen. Den gasformiga vätgasen 

måste evakueras från tanken för att trycket inte ska öka. Detta är inget 

problem vid kontinuerlig avtappning då det som dunstar kan förbrukas av 

bränslecellen. Vid lång lagring måste det avdunstade ventileras ut, till ingen 

nytta eller förbrukas på något sätt.  

                                                
22 Tryck över 70 MPa ger ingen signifikant minskning av volymen. 
23 Hydrid är en kemisk förening mellan väte och andra grundämnen. 
24 [19] 
25 [20] 
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3.3.1.2 Tillverkning 

Det finns inga naturliga vätgaskällor där vi likt utvinning av olja kan pumpa 

upp vätgas. Vätgas måste därför framställas ur något annat. Antingen utvinns 

väte ur vatten med hjälp av elektricitet eller så reformeras andra bränslen till 

vätgas.  

Vid elektrolysering av vatten sönderdelas två vattenmolekyler till två 

vätgasmolekyler och en syrgasmolekyl. Att elektrolysera vatten med hjälp av 

elektricitet är mycket energikrävande. Används vind- vatten- eller solenergi 

som källa för elektriciteten uppstår det mycket små utsläpp av koldioxid till 

miljön. 

Det finns tre stora tekniker för att konvertera andra bränslen till vätgas: 

ångreformering, partial oxidation och auto thermal reforming. Den sista 

kombinerar de två förstnämnda metoderna till en. Att konvertera bränslen 

fungerar smidigt vid högtemperaturceller eftersom dessa tack vare den höga 

reaktionstemperaturen kan driva en reformeringsanläggning. För 

bränsleceller med låg temperatur krävs följaktligen en separat reformer. Efter 

reformeringen måste vätgasen renas för att få en tillräckligt ren gas för 

bränslecellen. 

Ett bränsle som ofta används för framställning av vätgas är naturgas som 

mest består av metan. Det går också att framställa vätgas från metanol, 

etanol, bensin eller diesel. Metanolreformering kan till exempel ske vid lägre 

temperatur än vad som krävs för bensin och diesel. 

3.3.2 Metanol26 

Metanol (metylalkohol CH3OH) räknas som ett konstgjort bränsle. Det vill 

säga det finns inga naturliga förekomster som det finns av olja. Metanol är en 

färglös vätska som är mindre brandfarlig än bensin, men den är i stället 

giftigare. Metanol har ett energiinnehåll på 20MJ per kg, vilket motsvarar 5,5 

kWh per kg. En DMFC drivs direkt med metanol och för andra celler kan 

metanol användas för lagring av vätgas före reformering. 

                                                
26 [16] http://www.ne.se/lang/bränsle, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-22. [11]. [23] 
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Bilden nedan är från ett försök som FMV genomförde tillsammans med 

företaget Cellkraft. De genomförde en tvådagars båttur i Stockholms skärgård 

i en liten båt försedd med en PEMFC matad med metanol via en reformer. 

Färden förlöpte utan problem och var 48 nautiska mil lång. Farten var fyra 

knop och förbrukningen en liter per timme. 

 

Figur 6 Metanolmatad PEMFC, grafik FMV.27 

3.3.2.1 Lagring 

Metanol, som är en vätska, kan lagras och transporteras i tankar och 

tankfordon på motsvarande sätt som diesel. 

3.3.2.2 Tillverkning  

Metanol kan framställas genom förgasning av biomassa som skogsråvara. 

Det finns i Sverige god tillgång på biomassa från skogsbruk lämplig för 

metanolproduktion. 

3.3.3 Naturgas28 

Naturgas räknas som ett fossilt bränsle. Naturgas består mest av metan, CH4, 

vilket innebär att dess innehåll av vätgas är högt. Därför är metan enkelt att 

reformera till vätgas. Det finns ett utbyggt distributionsnät i delar av Sverige 

för naturgas vilket gör den lättillgänglig. Naturgas har ett energiinnehåll på 

52 MJ per kg, vilket motsvarar 14 kWh per kg. 

3.3.3.1 Lagring 

Naturgas lagras i trycktankar eller nedkyld, LNG, på liknande sätt som 

vätgas. Den transporteras genom rörsystem eller i tankar. 

                                                
27 [23] s 25 
28 [16] http://www.ne.se/lang/bränsle, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-22. 
  http://www.ne.se/lang/naturgas, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-24. 



Mj Jan Ohlson 10-12-17 sid 22(46) 
HSU 09-10 T Självständigt arbete  
 Bränsleceller i taktisk enhet 
 
3.3.3.2 Tillverkning  

Naturgas produceras till lands och till havs från fyndigheter under marken. 

Inga större fynd av naturgas har gjorts i Sverige. 

3.3.4 Andra bränslen29 

Det föreslogs på 1950-talet att ammoniak, NH3, skulle kunna användas som 

transport för vätgas eftersom den är enklare än att transportera och enkelt att 

spjälka till vätgas. Värmen för spjälkning finns att tillgå vid en 

högtemperaturcell. Den kan annars produceras antingen elektriskt eller 

genom att förbränna restgaser. Idag finns dock litet intresse för att använda 

ammoniak till bränsleceller. 

Andra bränslen som kan användas är diesel eller bensin. Dessa bränslen 

måste dock reformeras till vätgas före användning. FMV har en reformer 

benämnd ”STUR” som har kapacitet att framställa 10 kW vätgas. Dess mått 

är längd en meter och vikt 30 kg. 

3.4 Sammanfattning  

3.4.1 Fördelar med bränsleceller 

 Avger endast elektricitet, värme, vatten och koldioxid. Inga utsläpp av 

kväve- eller svaveloxider.  

 Inga rörliga delar som måste servas. Detta innebär längre drifttid 

mellan servicetillfällena. 

 Tyst, inget motorljud som måste döljas. Detta innebär att 

bränslecellen inte måste grupperas långt bort från hytten utan kan vara 

fast monterad på lastbilen. 

 Lågtemperaturceller har låg IR-signatur. 

 Levererar en likspänning som i vissa enheter kan användas direkt utan 

behov av likriktare. Kräver dock kort avstånd mellan förbrukare och 

bränslecell på grund av att det krävs kraftiga ledningar vid höga 

förbrukningar.  

 Tillför drickbart vatten till enhetens personal. 
                                                
29 [10] s 84-86, [5] s 145-146, [23] s 8. 
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3.4.2 Nackdelar med bränsleceller 

 Livslängden, nya material och inte alltid välbeprövad teknik. 

 Högtemperaturceller har en hög IR-signatur. 

 Kan ställa krav på andra bränslesystem än dagens dieselleveranser. 

Vätgas är svårare att transportera än diesel. 

 Kräver strömriktare för att kunna leverera 230/400 V spänning vilket 

många system kräver. Strömriktaren förbrukar en del av energin. 

 Gör det svårare att koppla in enheter på yttre nät om de enbart är 

tillverkade för att drivas med likspänning. 

3.4.3 Sammanställning 

Typ Temp 

(ºC) 

Verknings-

grad (%) 

Fördelar Nackdelar 

SOFC 800- 

1 000 

diesel 35 

H2 60 

Bra verkningsgrad 

Tålig för orena 

bränslen 

Lång uppstartstid 

MFC 650 H2 60 

 

Bra verkningsgrad 

Tålig för orena 

bränslen 

Lång uppstartstid 

Korrosiv elektrolyt 

Kräver stor plats 

PAFC 200 LNG 35  

H2 40 

Väl utvecklad Dyr jämfört med 

andra bränsleceller 

AFC 70-

200 

 Kort uppstartstid 

 

Kräver rent bränsle 

Endast vätgas 

PEMFC 20-

200 

H2 40-50 

LNG 35-40 

Kompakt Endast vätgas 

DMFC 20-80 Som 

PEMFC 

Enkel bränsle-

hantering - dunk 

Avger koldioxid 

Tabell 3 Sammanställning av bränslecellstekniker. 
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4 Dagens strömförsörjning med generatorer 

4.1 Generell beskrivning av motordrivna elverk. 

Ett motordrivet elverk är uppbyggt av en motor som är mekaniskt 

ihopkopplad med en generator. Motorn förser generatorn med mekanisk 

energi som generatorn omvandlar till elektrisk energi.30 Generatorn består, 

kraftigt förenklat, av en metalltrådslindning på en rotor som rör sig i ett 

magnetfält. En generator är oftast konstruerad för att antingen avge likström 

eller växelström. Elverket med sin motor och generator är beroende av andra 

delar för att fungera. Dessa kan utgöras av kylsystem, kontrollsystem, 

avgassystem samt ljud- och värmeisolering.  

4.1.1 Bränsle till elverk 

Dagens elverk drivs med diesel eller bensin. Dessa bränslen är vanligt 

förekommande i samhället och är därför lätta att få tag på. Både diesel, som 

driver de elverk jag beskriver nedan, och bensin framställs från olja som 

pumpas upp ur oljekällor. Vid krackningsanläggningar reformeras den tunga 

oljan till den lättare dieseln. Detta sker med en viss förlust av energin i oljan. 

Diesel innehåller 9 780 kWh per kubikmeter eller 9,8 kWh per liter och har 

en densitet på 0,81 kg per liter.31  

Att transportera diesel är, jämfört med gastransporter, inte speciellt 

utrymmes- eller viktkrävande. Dieseldunken väger 4,5 kg och har en 

transportvolym på knappt 28 liter. Dunken rymmer 20 liter eller 16 kg diesel. 

Transporten i jeepdunk tillför 28 % massa och 40 % volym.32 Transporteras 

den i större tankar blir det troligtvis mindre tillförsel av massa och volym. 

Det vanligaste är dock drivmedelsersättning via dunk när förbandet är 

grupperat.  

                                                
30 [16] http://www.ne.se/lang/elektriska-maskiner, hämtad 2010-11-05  
31 [18] 
32 [25] 
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4.2 Dagens elverk vid två enheter 

Jag har valt ut två elverk som underlag för fortsatta diskussioner. Det ena 

elverket tillhör kategorin ”lätt bärbara” och är alltså ett litet elverk. Det andra 

är ett inbyggt elverk som är betydligt större både till sin massa och till sin 

avgivna effekt. Det finns givetvis andra elverk inom Försvarsmakten jag 

kunde ha valt. Anledningen till att jag valde dessa elverk är att jag har arbetat 

och utbildat både med TS-hytter och med UndE 23.  

4.2.1 Bärbart elverk 1 800 VA för strömförsörjning av en TS-

hytt33 

En fyrtakts dieselmotor på 3,6 kW driver en generator på ett konstant varvtal 

på 3 000 varv per minut. Generatorn producerar en växelström på 230 volt, 

50 Hz och strömmen 7,8 ampere. Alla delar till elverket sitter monterade i en 

ram och förvaras under transport i en låda. Lådan inklusive elverket och alla 

tillbehör väger ca 88 kg.34 Lådan är 43 cm bred, 49 cm hög och 61 cm lång. 

Elverket förbrukar 0,84 liter per timme vid full belastning och har en ljudnivå 

som kan höras på stort avstånd. Det bränsleförsörjs med en militär, standard 

20 liters jeep-dunk som måste omsättas en gång per dygn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Elverk 1 800 W i närbild och lastat på lastbilsflaket.35 

                                                
33 [2] 
34 [Min kommentar] Detta elverk har ersatt en bensindriven variant som vägde 123 kg och 

krävde oljebyte var 100:e timma. 
35 [3] s 5 
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4.2.2 Radarelverk UndE 23 40 kVA36 

En fyrtakts, fyrcylindrig, rak och turboladdad dieselmotor på 57 kW driver en 

generator på ett konstant varvtal på 1 500 varv per minut. Generatorn 

producerar en växelström på 230/400 volt, 50 Hz och strömmen 58 A. 

Förbrukningen fördelar sig på 3x230 V med 9 kVA och 1x230 V med 

11 kVA. Av de 9 kVA åtgår 4,7 kVA för att likriktas till 24 V-systemet via 

tre likriktare för att försörja förbrukare på ca 4 kW. Mellanskillnaden är 

likriktarnas egenförbrukning. 

Elverket är monterat på en ram i UndE 23:s container. Elverkets mått är 

bredd 195 cm, höjd 130 cm 

och djup 105 cm och det 

väger 1165 kg. Vid lasten 

20 kVA förbrukar elverket 

7,5 liter per timme. 

Bränsleförsörjning sköts 

via en intern tank på 90 liter 

som måste fyllas på två 

gånger per dygn. Påfyllning 

kan ske från lastbilens tank 

vilket gör tankningen smidig. 

Efter några dygn måste dock 

lastbilens tank fyllas på 

istället.   

Figur 8 Bild på UndE 23 från sidan. Elverksutrymmet är markerat med en vit ram. 

4.3 Exempel på hur elverken nyttjas. 

För att sätta in läsaren i kontexten och därefter kunna diskutera nyttan och 

möjligheter med bränsleceller inom försvarsmakten följer här en kort 

beskrivning av hur elverken utnyttjas vid Luftvärnsbataljonen.37  

                                                
36 [8] s 14, [6] s 6-8. 
37 Nedtecknat av författaren baserat på egen erfarenhet. 
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Två olika typer av verksamhet kan urskiljas. Den traditionella 

grupperingen, hädanefter benämnd TI, används vid försvar av objekt där det 

föreligger ett hot mot förbandet att bli bekämpat. Detta hot omhändertas 

genom täta omgrupperingar över tiden. En annan typ av uppgift, hädanefter 

kallad US, som vuxit fram på senare tid kan vara att bevaka luftrummet runt 

stabs- och förläggningsplatser, inte bara mot anfallande flygplan och 

helikoptrar, utan framförallt mot inkommande artilleri- och 

granatkastargranater och att varna för var dessa beräknas träffa. Vid denna 

uppgift finns det inget primärt hot mot förbandet som alltså kan ha ett mer 

stationärt uppträdande med färre eller inga omgrupperingar än vid lösandet 

av TI. Dessa två typsituationer ställer alltså olika krav på driften av 

materielen. 

Vid TI sänder inte alla radarstationer över tiden utan det finns tillfällen 

för service i samband med omgrupperingar. Materielen grupperas korta 

perioder (timmar eller dygn) på olika platser. Vid den senare uppgiften, US, 

grupperas materielen under långa tider (veckor eller månader) på samma 

plats. Det finns alltså inga naturliga avbrott för service vid den senare 

driftprofilen. Viss del av servicen kan genomföras med elverken igång men 

en del service kräver att elverket stängs ner. 

4.3.1 TS-hytt 

En sambandshytt förflyttas från en grupperingsplats till en annan på ett 

lastbilsflak. Under färden är oftast all utrustning i hytten avstängd. Vid 

kortare omgrupperingssträckor, mindre än femton minuter, kan utrustningen 

vara påslagen och strömförsörjas via UPS:en. Samma UPS driver 

utrustningen i hytten vid de tillfällen då elverket avbryter elleveranserna 

oavsett om detta beror på att jordfelsbrytaren löst ut, något annat fel inträffat 

eller det vanligaste att soldaterna glömt byta dieseldunken. 

Vid ankomsten till ny grupperingsplats tar den tre man starka 

besättningen itu med grupperingen av fordonet med sambandshytt, en 

radiolänkmast och ett elverk, som är lastat inne i hytten eller på lastbilens 

flak. Detta lyfts ned från flaket, vilket innebär ett lyft av 80 kg från över en 

meters, beroende på lastbilens flak, höjd. Elverket packas upp ur sin 
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transportlåda och bärs iväg ca 40 meter från hytten. Det exakta avståndet 

avgörs givetvis av terrängen. Därefter rullas en 230-voltskabel ut och ansluts 

till hytten och elverket. Hela färdigställandet av elverket tar mellan fem och 

tio minuter. Lastning vid avfärd kan anses ta lika lång tid. På vintern kan en 

dåligt förlagd kabel dock frysa fast i marken, vilket kan innebära betydligt 

längre tid för att lasta utrustningen. Elverket måste ställas en bit från hytten 

eftersom det låter mycket och stör personalen som förväntas sova i hytten. 

För att reducera ljudet ännu mer kan elverket ställas i en naturlig eller en 

grävd grop. Avståndet ger dessutom minskad risk för att avgaserna tas in 

genom ventilationen till hytten. 

4.3.1.1 Serviceintervaller38 

Elverket måste ha service med olika intervall där det oftast förekommande, 

förutom byte av dieseldunk, är oljebyte. Oljan ska bytas minst var 250:e 

timma (ca 10 dygns kontinuerlig drift). Dock kan elverkets drifttidsmätare 

inte visa mer än 150 timmar (ca sex dygn) vilket används som indikering på 

att oljan ska bytas när detta inträffar. 

4.3.2 Underrättelseenhet 23 (UndE 23) 

Vid TI löses uppgiften oftast genom att UndE 23 grupperas på en plats för att 

befinna sig där mellan sex timmar och fyra dygn. Detta innebär många 

omgrupperingar med många starter och stopp av enheten och dess elverk. 

Även här är det ofta fråga om kallstarter som sliter på materielen.  

En gruppering går till så att lastbilen körs till den plats där enheten ska 

verka från. Elverket startas för att dra igång elsystem, värme/kyla och 

hydrauliska pumpar. Därefter pumpas stödben ner med hjälp av den elektriskt 

drivna hydrauliken. Datorer och sambandssystem går igång vid uppstart av 

elverket.  

Vid denna gruppering genomförs inga tunga lyft med elverket eftersom 

det är fast monterat i fordonet. Vid driften av Unde 23 hörs elverket och 

vibrationer (mindre problem) känns in i operatörsutrymmet. UndE 23 går att 

ansluta till yttre nät via en standard CEE-don för 63 A 400 V. Detta görs för 

                                                
38 [2] 
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att slippa använda elverket vid utbildning och demonstrationer för att enkelt 

kunna göra sig hörd utanför UndE. Problem uppstår vid avbrott i 

kraftleveransen från yttre nät eftersom radarspaningen då avbryts. Datorer 

och sambandsutrustning drivs vidare via en inbyggd UPS. Dock stannar 

allting som drivs med 230 volt till exempel radarantennen. Används UndE 23 

för US avbryts möjligheterna till tidig förvarning vid granatbeskjutning om 

strömmen försvinner vilket är allvarligt eftersom just förvarningen är syftet 

med verksamheten.  

4.3.2.1 Serviceintervaller39 

I elverket ska oljenivån dagligen kontrolleras. Detta fungerar med driftfall TI 

men inte lika bra med driftfall US. Ett större underhållstillfälle med bland 

annat byte av motorolja och filter genomförs var 250:e drifttimme. 

4.4 Sammanfattning motordrivna elverk 

4.4.1 Fördelar med motordrivna elverk 

 Generatorn kan lindas för att få de spänningar som är önskvärda. Det 

behövs inga växelriktare för att erhålla växelspänningar. 

 Om generatorn levererar standardspänning 400/230 V är det enkelt att 

koppla in kraft från yttre nät till enheten. 

 Är robust och välkänd teknik som är billig att köpa in. 

 Använder sig av bränslen som idag är vanliga i samhället och därför 

enkla att få tag på. 

                                                
39 [9], s 25 
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4.4.2 Nackdelar med motordrivna elverk 

 Elverk låter mycket, ofta över 80 dB, utan ljuddämpning.40  Även 

med ljuddämpning låter de fortfarande mycket och hörs långt även 

vid gruppering i skog. En ökning av ljudvolymen på 3 dB ger ett 

fördubblat upptäcktsavstånd i öppen terräng.41 

 Elverk har en hög IR-signatur som måste skärmas av för att försvåra 

upptäckt. Speciellt tydlig är signaturen vid avgasröret.  

 Elverk har många rörliga delar och oljenivåer ska kontrolleras ofta, 

varje dygn eller åtminstone vart fjärde dygn. 

 Eftersom de flesta elverk tillverkar växelspänning måste denna 

likriktas för att erhålla likspänning och likriktningen förbrukar en del 

energi. 

                                                
40 Det är svårt att direkt jämföra ljudnivåer eftersom de ofta anges uppmätta vid olika 

avstånd. Alla som har stått intill ett elverk håller nog med om att de låter så pass mycket 
att de försvårar konversation i normal samtalston. 

41 [26] 
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5 Analys av alternativen 
Hur kan nu bränsleceller förbättra verksamheten för de ovan beskrivna 

systemen? För att kunna bedöma vad som är bättre har jag valt ut ett antal 

faktorer som är intressanta att diskutera kring. Dessa faktorer är 

bränsleförbrukning, transportbehov för bränslet, ergonomi, grupperingstider 

och röjande signaler i form av ljud- och IR-signatur. Det är inte någon 

vetenskaplig sanning att just dessa faktorer är de viktigaste men de kan alla 

bidra till bättre funktion hos enheterna. Möjlighet till uttagen effekt och 

energi är inga urvalskriterier eftersom om detta inte uppfylls kan 

bränslecellen inte användas. 

Jag genomför en diskussion för TS-hytten och en annan för UndE 23. 

Därefter tar jag fram två bränsleceller som kan användas i respektive system 

för att kunna jämföra dem med dagens elverk. 

5.1 TS-hytt 

En TS-hytt har inga andra röjande ljud utöver dagens elverk. Då passar 

bränsleceller bra in eftersom de är tysta. De har inget motorljud som behöver 

dämpas för att minska upptäcktsrisken för enheten eller möjliggöra vila för 

personalen. Eftersom ljudnivån är låg kan bränslecellen monteras fast i 

anslutning till hytten. När bränslecellen är fastsatt på lastbilsflaket kan 

dessutom bränslecellen, till skillnad från det bärbara elverket, vara i drift 

under fordonstransport. Dessa båda förändringar leder till kortare 

grupperingstid och minskad tid för omgruppering.  

Om bränslecellen är i drift kan dessutom utrustning i hytten, som tål drift 

under färd, vara igångsatt, vilket ytterligare bidrar till kortare tid för 

upprättande. Eftersom bränslecellen är fast monterad vid hytten bortfaller 

också de ergonomiskt förkastliga lyftmomenten för soldaterna. De slipper 

nämligen att på tre soldater krångla ut lådan som innehåller elverket från 

hytten eller ned från flaket. Lådan väger 88 kg och urlastning ur hytten är ett 

för soldater med ibland sorgligt otränade ryggar ett mycket olämpligt 

moment att genomföra. 
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 Intervallen mellan service är mycket längre för bränsleceller än för 

konventionella elverk. Elektrisk utrustning har normalt en fäbless för 

kontinuerlig drift, det vill säga elektronisk utrustning mår bättre av 

kontinuerlig drift än att ständigt startas och stängas av. Det som tär speciellt 

mycket är kallstarter. I den normala verksamheten är det ofta kallt i hytterna 

när dessa upprättas och all utrustning som finns i hytten är då också kall. 

Detta innebär att när enheten kommer fram till sin grupperingsplats startas 

oftast alla utrustning direkt från utomhustemperatur utan förvärmning. I 

hytten finns en dieseldriven kupévärmare som kan användas för att hålla 

hytten varm men den används inte alltid. En bränslecell kan förutom att 

leverera elektricitet till utrustningen även leverera värme till hytten. Detta 

även om det är en lågtemperaturcell. 

Bränslecellen kan direkt leverera den systemspänning på 28 volt som 

hytten arbetar med. Detta innebär att det inte behövs en likriktare för att 

likrikta elverkets 230 volt. Spänningen från en bränslecell är dessutom 

mycket jämn och fin i sin struktur, vilket är bra för elektronisk utrustning, 

utan behov av glättning42. 

 Likriktaren kan fallera, vilket inte händer så ofta men det har inträffat och 

det kan inträffa. Likriktaren har dessutom en verkningsgrad som gör att den 

förbrukar lite av tillförd energi vid likriktningen. Enligt tillverkare av 

likriktare brukar verkningsgraden ligga på över 85 %43. Detta innebär att 

förlusterna vid omvandlingen är uppåt 15 % av tillförd energi. 

5.2 UndE 23 

Även här vore det en fördel med den tystare bränslecellen jämfört med det 

traditionella elverket. Visserligen bidrar andra delar av UndE 23 också till 

ljudbilden men avsevärt mycket mindre än elverket. En bränslecell skulle 

dessutom minska vibrationerna i hytten. I UndE 23 finns det dock stora 

behov av andra spänningar än just likspänning. I dagsläget används likriktare 

för att ta fram likspänning. Vid bränslecellsdrift kommer det istället att 

krävas strömriktare för att leverera 230/400 V 50 Hz. Om bränslecellen 
                                                
42 Glättning är att jämna ut variationer i spänningen från en likriktad växelspänning. 
43 [21] s 3 
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byggs för 28 V och 20 kW blir strömstyrkan cirka 800 A, vilket kräver 

mycket kraftiga ledare för att transportera strömmen. Konstruktionen av 

bränslecellen bör kanske göras tvådelad. En del för 28 volt likspänning och 

en del med högre spänning som strömriktas till växelström? Med 4 kW och 

28 V blir strömstyrkan 150 A vilket är betydligt mer lätthanterligt. 

Resterande 15 kW kan då produceras med en högre likspänning för att sedan 

strömriktas.  

5.3 Gemensamt 

Miljöaspekten är bättre för bränsleceller. Oavsett om de drivs med vätgas, 

metan eller reformerad diesel är utsläppen mycket renare från en bränslecell 

än från en dieseldriven motor. Förbränningen i en motor är sällan optimal 

vilket medför att kväveoxider och andra oönskade föroreningar produceras.  

I jämförelse med dieseldrivna generatorer skapar bränsleceller inga 

vibrationer och de är mycket tysta. Detta gör att bränsleceller kan placeras i 

nära anslutning till arbets- och sovutrymmen utan att påverka dessa. Även ur 

en rent militär synvinkel är lägre buller bra eftersom detta ger lägre 

upptäcksrisk från fientlig spaning.   

IR-signaturen för lågtemperatursystem är lägre än för dieselelverk. 

Troligtvis är EMC-signaturen lägre för en bränslecell än för ett elverk 

eftersom bränslecellen har färre rörliga delar. Även detta ger fördelar 

gentemot fientlig spaning. 

Vid elproduktionen förbrukas vätgas. Vätgasen ombildas till vatten och 

detta vatten är som tidigare nämnt drickbart.  

5.4 Val av bränslecell 

5.4.1 TS-hytt 

För TS-hytten räcker det med en bränslecell som levererar mindre än två 

kilowatt. Bränslecellen används för att producera elektricitet på en jämn nivå 

och förbrukningstopparna utjämnas av batterier. Därför kan effekten vara 

lägre än elverkets. Enhetens IR-profil kommer att öka kraftigt med en 

högtemperaturcell. TS-hytten har dessutom dålig avsättning för 
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överskottsvärmen. För TS-hytten bör därför en lågtemperaturteknik väljas. 

Såsom hytten är placerad på ett lastbilsflak finns det inga stora krav på att 

systemet måste vara litet och kompakt. En vätgastank som är ett mer 

skrymmande sätt att lagra bränsle på än diesel kan användas här. En 

vätgascell har bra verkningsgrad men lagringstanken är skrymmande. Att 

vätgas inte är lätt tillgänglig på den civila marknaden är ett mindre problem 

för försvarsmakten än för ambulerande civila förbrukare eftersom 

bataljonerna har egna logistikfunktioner som kan försörja TS-hytterna med 

vätgas. 

Ovanstående krav uppfylls exempelvis av en PEMFC på 2 kW cell, S-

2000, från företaget Cellkraft.44 Enligt företagets datablad har cellen en 

energieffektivitet på 47 % vid nominell effekt. Starttiden är mindre än en 

minut till femton minuter beroende på omgivningens temperatur. 

Bränslecellen försörjs med vätgas och luft direkt från omgivningen.  

Om bränslecellen tillverkar 24 kWh el per dygn, vilket innebär att den går 

på halv effekt, levereras också cirka fem liter vatten per dygn till gruppen. 

5.4.2 UndE 23 

För UndE 23 krävs det en bränslecell som klarar högre effekter. UndE 23 har 

inte samma problem med termisk signatur som den lilla TS-hytten, eftersom 

det finns andra delar som avger IR-strålning. Här kan det vara lämpligt att 

välja en högtemperaturcell som kan reformera bränslet. Då kan bränslecellen 

använda sig av samma bränsle som fordonet. Även den värme som 

produceras är enklare att utnyttja för att värma hytten eller värma varmvatten 

till truppen som betjänar UndE 23. Det finns även bränsleceller som utnyttjar 

överskottsvärmen i en värmepump som därmed kan värma eller kyla apparat- 

och operatörsutrymmen.  

Det finns en begränsning för bränslecellen och detta är utrymmet längst 

bak i enheten där dagens elverk finns. Det är svårt att implementera något 

som inte ryms inom detta utrymme. Inne i UndE 23 finns ett antal likriktare. 

Om en bränslecell levererar likspänning kan likriktarnas platser i stället 
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användas för växelriktare för att få fram 3x230 V 50 Hz. Idag kan UndE 23 

kopplas in till yttre kraft för att undvika att elverket behöver köras. Detta blir 

svårare att göra med en bränslecell eftersom likriktarna inte finns kvar. Å 

andra sidan är de främsta skälen till att inte använda elverket att det låter för 

mycket och sprider avgaser och dessa skäl försvinner om en bränslecell 

används. 

För att kunna räkna på vad en bränslecell skulle förbruka och se om den 

får plats väljer jag en lösning med två bränsleceller som jag diskuterade 

tidigare. En för 24 V-systemet och en för 230 V-systemet. Det får bli PEMFC 

med en STUR reformator beroende på att jag inte får fram tillräckligt med 

data på HTPEMFC. De två HyPM45 från bolaget Hydrogenics är på 4,5 

respektive 16,5 kW. De har måtten 83x45x32 respektive 95x45x32 med 

massan 80 respektive 92 kg. Utrustningarna får alltså plats inom det 

stipulerade utrymmet och de klarar viktkravet.  

5.5 Bränsleförbrukning 

Hur förhåller sig bränsleförbrukningen för bränsleceller gentemot elverken? 

Här nedan följer beräkningar för de fyra system som jag valt ut. Jag räknar på 

full effekt för elverken, inte för att de alltid körs på detta sätt men det blir 

enklast för jämförelsen. På bränslecellerna räknar jag därefter med samma 

effekt som respektive elverk. Med dessa beräkningar får jag då fram vilket 

system som använder minst volym eller minst massa per tidsenhet av bränsle. 

5.5.1 1 800 W elverk 

Elverket förbrukar 0,84 liter diesel per timme vid uteffekten 1,8 kVA. Diesel 

väger 0,81 kg per liter. För att producera 1,8 kVA åtgår det 0,68 kg per 

timme. 

  m    0,84 l h  0,81kg l  0,68kg h  

Formel 16 Dieselförbrukning för att producera 1,8 kVA uttryckt i kg/h 
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Elverket förbrukar alltså 0,68 kg/h eller 0,84 l/h. Diesel innehåller 9,78 

kWh per liter. Eftersom elverket drar 0,84 liter per timme och på den tiden 

producerar 1,8 kWh finner jag att elverket har en energi effektivitet på 22 %. 

  

W
VW V


1,8 kWh

0,84 l  9,78 kWh l
 0,22   

Formel 17 Energieffektivitet för litet elverk 

5.5.2 Bränslecell S-2000 

Bränslecellen S-2000 har en uppgiven effektivitet på 47 %. Detta medför att 

det för att producera 1,8 kW med vätgas, som innehåller 40 kWh/kg, som 

bränsle åtgår det 45 g vätgas per timme. 

  
W

W m


1,8 kW
40 kWh kg

 0,045kg h  

 Formel 18 Vätgasförbrukning för S-2000 

5.5.3 UndE 23-elverk 

Elverket förbrukar 7,5 liter diesel per timme vid uteffekten 20 kVA. Diesel 

väger 0,81 kg per liter. För att producera 20 kVA åtgår det 6,1 kg per timme. 

  hkglkghlm 1,681,05,7   

Formel 19 Dieselförbrukning för att producera 20 kVA uttryckt i kg/h 

Elverket förbrukar alltså 6,1 kg/h eller 7,5 l/h. Diesel innehåller 9,78 kWh 

per liter. Eftersom elverket drar 7,5 liter per timme och på den tiden 

producerar 20 kWh får vi att elverket har en energieffektivitet på 27 %.  

  
27,0

78,95,7
20





 lkWhl

kWh
VWV

W   

Formel 20 Energieffektivitet för litet elverk 

Anledning till att UndE23-elverket får bättre värden än 1 800 W-elverket 

kan vara att verkningsgraden för dieselmotorer normalt är proportionell mot 

storleken. Det vill säga att en större dieselmotor är effektivare än en mindre. 

5.5.4 Bränslecell HyPM 

De två HyPM bränsleceller som jag valt har, enligt tillverkaren, vardera en 

effektivitet på 51-53 %. Jag kommer att räkna med dessa två bränsleceller 
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som en sammanslagen enhet. För att kompensera för reformeringen, som tar 

en del energi i anspråk, ansätter jag verkningsgraden till 37 %, vilket tas från 

av FMV uppmätta värden i tabell 1 för drift av bränsleceller med och utan 

reformering. 

Detta medför att det för att producera 20 kW med vätgas från reformerad 

diesel, som innehåller 9,8 kWh/kg, som bränsle åtgår det 2,0 kg diesel per 

timme. 

  
W

W m


20 kW
9,8 kWh kg

 2,0kg h  

Formel 21 Dieselförbrukning för HyPM. 

5.6 Transportbehov för bränslet 

Ovan har jag visat att genom att använda en bränslecell kan 

bränsleförbrukningen minska, men ger detta en reell minskning av 

transporterad massa eller volym? Diesel är ett energirikt bränsle räknat både 

på massa och på volym, medan vätgas är energirikt i förhållande till sin 

massa men inte lika enkelt att transportera. 

Vätgas kan transporteras flytande eller i trycksatta kärl. Diesel kan 

transporteras i dunkar. Hur stor total massa och volym måste då transporteras 

med olika kärl? För vätgasen har jag räknat på tre olika transportbehållare 

LH2, 38L och 129L. För diesel räknar jag på dieseldunk. För att få fram 

drifttid med olika producenter och transportkärl ansätter jag en lastvikt på 

455 kg.46 I dessa 455 kg blir det olika antal behållare och olika stor mängd 

bränsle. Bränslet ger olika drifttid på de olika systemen. Detta är redovisat i 

tabellen nedan. 

                                                
46 455 är nästan jämnt delbart med de olika kärlens vikter. 
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Enhet TS-hytt UndE 23 

Kärl Dunk 129L 38L LH2 Dunk Dunk 

Producent Elverk Bränslecell Bränslecell Bränslecell Elverk Bränslecell 

Åtgång (kg/h) 0,68 0,045 0,045 0,045 6,1 2,0 

Vikt/kärl (kg) 20,5 92 35 90 20,5 20,5 

Transportvikt 

(kg) 

451 460 455 450 451 451 

Transport-

volym (m3) 

0,62 1,1 0,98 0,45 0,62 0,62 

Bränsle (kg) 352 d 25 H2 20 H2 23 H2 352 d 352 d 

Drifttimmar (h) 518 556 433 511 58 176 

Tabell 4 Drifttid för de olika varianterna. 

Transportvolymen och massan för UndE 23 blir samma för båda 

alternativen eftersom både elverket och bränslecellen matas med diesel.  

Det blir för TS-hytten ingen signifikant skillnad i drifttid vid användning 

av en bränslecell eller ett elverk. För UndE 23 blir det fler drifttimmar med 

en bränslecell än med det nuvarande elverket. UndE 23 använde diesel både 

för elverk och för att tillverka vätgas till bränslecellen. Reformering av andra 

bränslen till vätgas verkar vara effektivare än ren vätgasmatning. Det som 

också går att läsa ut ur tabellen är att vätgastankar ger bättre drifttid, sett till 

transporterad massa, ju större de är. 

Vid returtransporterna blir det en stor skillnad. Vätgastankarna har 

ungefär 95 % tomvikt medan dieseldunken endast har 22 % tomvikt.  



Mj Jan Ohlson 10-12-17 sid 39(46) 
HSU 09-10 T Självständigt arbete  
 Bränsleceller i taktisk enhet 
 

 

5.7 Andra urvalsfaktorer  

5.7.1 Ergonomi 

Om bränslecellen är fast monterad vid eller på TS-hytten genomförs inga 

tunga lyft med elverket. Dock har det tillkommit tunga vätgastankar som 

antingen måste fyllas på från ett annat fordon eller bör mindre tankar väljas 

för att de är enklare att bära. Om vi ersätter ett tungt elverk med en tung 

vätgastank har vi inte vunnit så mycket ur ett ergonomiskt perspektiv.  

I UndE-23 erhålls med bränsleceller minskat buller och minskade 

vibrationer från elverket. 

5.7.2 Grupperingstider 

Vid TS-hytten går grupperingen troligtvis fem minuter fortare varje gång. 

Om alla enheter inne i hytten lämnas i gång under transportsträckor minskar 

grupperingstiden med ytterligare några minuter. Här spelar det mindre roll att 

vätgastanken väger mycket för den måste inte bäras bort från fordonet vid 

varje grupperingstillfälle. 

Med UndE-23 ser jag inte att grupperingstiden påverkas på grund av byte 

från elverk till bränsleceller.  

5.7.3 Röjande signaler 

På båda enheterna minskar ljudnivån, IR-signaturen och troligtvis den 

elektromagnetsiska signaturen. Allt detta tillsammans ger en militär nytta i 

och med att enheterna blir svårare att upptäcka i dessa avseenden. 
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5.8 Alternativjämförelse 

5.8.1 Urvalskriterier 

De urvalskriterier jag har valt är  

 drifttid47, för att någon ersättning av dagens elverk med väsentligt 

mycket kortare drifttid inte vore en förbättring. 

 transportvolym48, för att om en ersättare för elverken kräver mycket 

större transportvolymer blir detta ett problem för logistikfunktionen. 

Vi kan inte köra gastankbilar ut till enskilda grupper i skogen. 

 tunga lyft, för att detta sliter på personalen och tar tid vid gruppering. 

 ljud, för att enklaste sättet att leta red på någon enhet som använder 

elektricitet i skogen är att lyssna efter elverket.  

5.8.2 Jämförelse 

 Drifttid Transportvolym Tunga lyft Ljud 

TS-hytt Ingen 

signifikant 

skillnad 

Vätgas tar inte 

nödvändigtvis mer 

plats än diesel. 

Bättre med 

bränslecellen 

Bättre med 

bränslecellen 

Unde 23 Bättre med 

bränslecellen 

Bättre med 

bränslecellen 

eftersom den 

förbrukar mindre 

Ej 

applicerbart 

Bättre med 

bränslecellen 

Tabell 5 Jämförelse av urvalskriterier 

 

 

                                                
47 Tidigare var urvalskriteriet bränsleförbrukning. I tabell 4 sker en omräkning från 

bränsleförbrukning till drifttid. 
48 Massan hölls konstant vid beräkningarna av drifttider. 
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6 Slutsatser 

6.1 TS-hytt 

 Bränslecellen ger genom sin tysta gång minskad risk för upptäckt av 

enheten och mindre ljudbelastning inom enheten. 

 IR-signaturen minskar för enheten vilket också försvårar spaningen 

efter den. 

 Att elverket inte behöver upprättas 40 meter från hytten kortar 

grupperingstiden uppskattningsvis med fem till tio minuter. 

 Ergonomin för personalen förbättras eftersom de slipper lyfta och 

bära på elverket vid varje gruppering. 

 Bränslecellen kan vara inkopplad även under transport vilket kan 

minska Uppstartstiden för systemen. Detta bidrar till en snabbare 

gruppering även om det inte innebär att systemen klarar av eller måste 

vara i drift under transporten.  

 För en TS-hytt som nästan enbart använder sig av förbrukare med 

24 V matning behöver inte 230 V spänning först tillverkas för att 

därefter likriktas utan bränslecellen kan mata hytten direkt. 

 Längre drifttid för samma lastvikt och lastvolym på bränslet. 

 En bränslecell utformad för hög tillförlitlighet fungerar bäst som en 

hybridlösning med batterier för utjämning av toppeffekten. 

 Ska extern kraft (230/400 V) kunna kopplas in måste befintliga 

likriktare behållas. 

 Ett nytt bränsle introduceras för logistikorganisationen.  

 En nackdel som uppstår vid vätgashantering är att de vätgastankar 

som redovisats är tunga och otympliga. Detta går att lösa med mindre 

tankar. 
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6.2 UndE 23 

 Bränslecellen ger genom sin tysta gång minskad risk för upptäckt av 

enheten och mindre ljudbelastning inom enheten. 

 Längre drifttid för samma lastvikt och lastvolym på bränslet.  

 Inget behov av att stoppa elförsörjningen för daglig service. 

 Inget behov av att ansluta yttre kraft för att få ned ljudnivån vid 

normal drift, förevisningar eller utbildning. 

 Ingen förändring av grupperingstiden.  

 Möjlighet att få dricksvatten och varmvatten från bränslecellen. 

 Ska extern kraft (230/400 V) kunna kopplas in måste befintliga 

likriktare behållas. 

 Buller och vibrationerna från strömförsörjningen minskar för 

personalen. 



Mj Jan Ohlson 10-12-17 sid 43(46) 
HSU 09-10 T Självständigt arbete  
 Bränsleceller i taktisk enhet 
 

7 Svar på frågeställningen 
Frågan lyder ” Vilken är den militära nyttan med att byta dagens elverk mot 

bränsleceller i ett taktiskt rörligt markförband?”  

Jag har i uppsatsen listat ett antal för- och nackdelar både med elverk och 

med bränsleceller. I mina slutsatser pekar jag på att fördelarna med 

bränsleceller överväger nackdelarna, framförallt om vi väger in faktorer som 

ergonomi, ljud- och IR-signaturer. Drifttiderna blir inte sämre med 

bränsleceller även om det inte är frågan om några revolutionerande 

skillnader. Det krävs alltså inte mer transportkapacitet för att försörja den 

mindre bränslecellen med vätgas än att försörja elverken med diesel. 

Den militära nyttan med ett byte till bränsleceller finns inte främst i 

elproduktionen, för den fungerar även idag, utan i sidoeffekterna av bytet. 

Med militär nytta menas bland annat att enheterna får mindre ljud- och IR-

signaturer. Det blir alltså svårare för fientlig spaning att lokalisera enheterna i 

dessa spektrum. Ljudnivån vid och från enheten minskar, ergonomin 

förbättras och grupperingstider för förbandsenheterna kan förkortas. 

Dessutom finns det andra positiva effekter som att bränslet används 

effektivare och därmed räcker längre och miljöpåverkan blir mindre.  

I mina räkneexempel har jag valt att använda mig av PEMFC som drivs 

med vätgas. Även om vi måste börja leverera vätgas, vilket är nytt till 

omfattning av produkten för logistiken, finns det möjligheter och nytta av en 

övergång till bränsleceller. Om vätgas anses omöjligt eller för svårt att 

leverera finns alltid möjligheten att reformera andra bränslen till vätgas eller 

att använda DMFC.  

Det mest intressanta med bränsleceller kanske inte är att byta ut befintliga 

elverk, utan att fundera på om inte bränsleceller är en teknik mogen att 

användas för nya projekt.  
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8 Sammanfattning med rekommendationer 
Inom Försvarsmakten används elverk för att driva många av våra enheter 

som är beroende av kraftförsörjning även där det inte finns något elnät att 

tillgå. Alla elverk låter mycket, kräver service och bränsle. Finns det något 

bättre alternativ? Jag skulle vilja påstå att det gör det. Det finns en teknik 

med bränsleceller där elektriciteten tillverkas genom oxidation av bränslet 

istället för förbränning i motorer. Går denna teknik då att använda? Även 

denna fråga går att besvara med ett ja.  

Det går att byta ut elverk till bränsleceller även i befintliga system men 

det viktigaste är troligtvis att få in tekniken i nya projekt. 

Det vore intressant att undersöka om ett anskaffande av bränsleceller 

skulle förbättra soldaternas arbetsmiljö och ge bättre drifttid. 

Förhoppningsvis ska FMV:s rapport när den kommer att ge oss ett underlag 

för detta. 

Det vore intressant att undersöka hur en bränslecell med hög 

arbetstemperatur som SOFC skulle klara av att strömförsörja ett av marinens 

fartyg. Det jag främst tänker på är att ett fartyg har ett kontinuerligt behov av 

elström och varmvatten eller annan värme, vilket en enhet i armén inte har. 

Uppstartstiden är alltså inte en signifikant urvalsfaktor och värmeenergin som 

produceras kan tas tillvara. Detta borde ge systemet en hög verkningsgrad 

med lång och tyst drifttid. SOFC klarar dessutom av att använda samma 

bränsle som fartyget använder till sitt huvudmaskineri. 

Det mesta i moderna stridsfordon, förutom framdriften, drivs av 

elektricitet. För markstridskrafterna skulle en bränslecell i stridsfordonet göra 

detta näst intill tyst vid väntan.  
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