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Utveckling av ”All Electric Submarine” något för Sverige? 

 
I ett flertal länder pågår en utveckling av så kallade ”All electric ship” som innebär att 
traditionella framdriftsystem bestående av motor-reduktionsväxel-axel-propeller ersätts med 
diverse typer av elmotorer som driver propellern. Denna utveckling fortgår även inom 
fartygens hjälpsystem, det vill säga hydrauliska och pneumatiska pumpar, vridmotorer och 
kolvar ersätts med elektriskt drivna aktuatorer. Orsaken till att man driver denna utveckling är 
bland annat att minska utstrålat buller, minska energiförbrukning, minska 
underhållskostnader, öka livslängden och öka flexibiliteten i design av fartyg. 
 
Syftet med detta självständiga arbete är att utreda vilka tekniskt/taktiska fördelar Sverige kan 
få om vi driver utvecklingen av svenska ubåtar mot AES. Detta självständiga arbete kommer 
att begränsa sig till ett fåtal av de system som finns ombord på en ubåt och undersöka om 
dagens hydrauliska system kan ersättas med elektriskt drivna aktuatorer utifrån de 
grundläggande förmågorna ledning, underrättelser, verkan, rörlighet, uthållighet och skydd. 
Metoden som används för att analysera dessa eventuella fördelar med en utveckling av ubåtar 
mot AES är en analys av texter, denna analys bygger på ett kvalitativt tänkande. I metoden 
ingår även kvantitativa aspekter i form av LCC, energiåtgång med mera. 
 
Resultatet visar på att en övergång till elektriska aktuatorer kan ge vinster inom förmågorna 
underrättelser, uthållighet och skydd, medan förmågorna ledning, rörlighet och verkan inte 
bedöms bli påverkade. 
 
Nyckelord: All electric ship, AES, Hydrauliska system, aktuatorer, grundläggande förmågor 
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Abstract: 
 

Development of an "All Electric Submarine" - something for Sweden? 
 

In numerous countries there is an ongoing development of a so-called "all electric ship" 
(AES) which means that the traditional operating system consisting of engine -reduction 
gear-shaft-propeller, is to be replaced with various types of electrical motors that drive the 
propeller. This trend continues also in the ship’s auxiliary systems, i.e. hydraulic and 
pneumatic pumps, rotary engines and pistons are replaced by electrically operated actuators. 
The purpose with this development is to reduce the radiated noise, reduce energy 
consumption, reduce maintenance costs, increase the predicted useful service life and 
improve flexibility in the design of the ship.  
 
The objective of this independent essay is to ascertain what technical/tactical advantages 
Sweden can achieve if Swedish submarines embrace AES. This independent essay will be 
limited to a few of the auxiliary systems on board a submarine. It will examine whether 
today's hydraulic system can be replaced by electrically operated actuators on the basis of the 
fundamental tactical capabilities, command and control, intelligence, weapon effectiveness, 
mobility, endurance and protection. 
 
The method used to analyze the potential benefits of a development of submarines towards 
AES is an analysis of texts; this analysis is based on qualitative thinking. The method also 
includes quantitative aspects in terms of LCC, energy effectiveness as well as other subjects.  
 
The result shows that a change over to electric actuators can provide benefits in the following 
fundamental tactical capabilities, intelligence, endurance and protection. 
While the fundamental tactical capabilities, command and control, weapon effectiveness and 
mobility are expected not to be affected.  
 
Keywords: All electric ship, AES, hydraulic systems, actuators, fundamental tactical 
abilities. 
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1 Inledning 
”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det 
gamla sättet att tänka.”1 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom den civila skeppsbyggnadskonsten har under de senaste decennierna gått 

mot att man mer och mer driver fartygen med elektrisk framdrift, ett exempel på detta är 

kryssningsfartyget M/S Elation.2 Orsaken till att man gått mot denna utveckling är bland 

annat att denna teknik ger större frihet i design och bättre energiutnyttjande. Med anledning 

av den civila utvecklingen har man inom US Navy och USA´s Department of Defence (DoD) 

under ett antal år drivit olika forskningsprojekt och studier i syfte att kunna utveckla 

krigsfartyg som All electric ship (AES).  

I en artikel All-Electric Ship Could Begin to Take Shape By 20123 i novembernumret 2006 av 

National Defence Magazine beskrivs vad Office of Naval Research (ONR) hoppas uppnå med 

att gå mot AES. I artikeln beskrivs i korta ordalag vad det är för forskningsområden som man 

forskar inom för att kunna gå mot AES. Forskningsprogrammet beskrivs även som next-

generation integrated power system (NGIPS). Inom detta program koordinerar ONR 

forskning inom flera olika ämnesområden i samarbete med en mängd universitet och 

högskolor. 

Varför driver man då från ONR denna forskning och utveckling? 

I artikeln refererar man till rapporten Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships4 där 

analytiker Ronald O´Rourke från Congressional Research Service förutsäger: 

”Electric drive offers significant anticipated benefits for U.S Navy ships in terms of reducing 

ship life-cycle cost, increasing ship stealthiness, payload, survivability and power”.5 

Med ovanstående förutsägelse som bakgrund är det fullt förståligt att en mängd forskning 

bedrivs för att nå detta mål. Om vinsterna med att gå mot AES kan bli så stora både taktisk 

                                                 
1 Citat av Albert Einstein. Hämtat från http://www.vicke.be/216ad7c9-b947-4fb0-b978-8e5ffa4fdbec-29.html 
(hämtad 2008-11-11) 
2 Ådnanes Alf Kåre. Maritime Electrical Installations And Diesel Electric Propulsion. ABB. Oslo 2003. 
3 Wagner Breanne. All-Electric Ship Could Begin to Take Shape By 2012. National Defense Magazine, Nov 
2006.   
4 CRS Report for Congress. Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships: Background and Issues for 
Congress. Order Code RL30522. 2000-05-31.  
5 Ibid. sid.2 
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och tekniskt som O´Rourke antyder så kommer det att innebära att framtidens krigsfartyg blir 

både billigare och bättre.  

Inom detta forskningsområde drivs även hos The Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA), som är en underavdelning hos Department of Defence (DoD), ett projekt 

som kallas Tango Bravo. Tango Bravo syftar enligt artikel ”Tango Bravo R&D Project to 

Drive Down Sub Size”6 till att ta reda på vilka teknologier som fodras för att en ny attackubåt 

skall kunna ha samma förmåga som dagens Virginiaklass men med halva fartygsstorleken och 

till halva kostnaden. Inom detta forskningsprojekt har man ett antal olika 

delforskningsområden såsom utvecklingen av nya motorer och generatorer, utveckling av 

olika typer av energilagringsmetoder, utveckling mot ökad automation, utveckling av styr och 

reglersystem samt utveckling av elektriska ersättare för hydraulik och pneumatik 

komponenter i fartygets olika hjälpsystem. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån hur man i Tango Bravo projektet tänkt sig 

olika tekniska lösningar för fartygssystemen värdera om det ur svensk synpunkt finns 

taktiskt/tekniska vinster med att gå mot liknande lösningar vad avser de svenska ubåtarna. 

Framdriften på de svenska ubåtarna består i dag av ett elektriskt framdrivningsmaskineri med 

en varvtalsstyrd likströmsmotor. Denna lösning skiljer sig från US Navys ubåtar, de 

amerikanska ubåtarna har i dag har ett framdrivningssystem som består av en kärnreaktor som 

alstrar ånga som i sin tur driver en turbin för framdrift. Med hänsyn till och de svenska 

ubåtarna redan i dag har ett elektriskt framdrivningsmaskineri kommer jag i detta 

självständiga arbete inte att belysa elektriskt framdrivningsmaskineri. Jag kommer i detta 

självständiga arbete att koncentrera mig de hjälpsystem i en ubåt som i dag manövreras med 

hjälp av hydraulik för att se hur dessa kan ersättas med elektriska aktuatorer.  

 

Aktuatorer är enligt Nationalencyklopedin ”en komponent som överför elektrisk signal till 

mekanisk rörelse”7  

                                                 
6 Tango Bravo R&D Project to Drive Down Sub Size. Defence Industry Daily. 2006-06-30. 
http://www.defenseindustrydaily.com/tango-bravo-rd-project-to-drive-down-sub-size-0348/(Hämtad 2007-04-
07) 
7 http://www.ne.se/sok/aktuator (hämtad 2008-11-06) 
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Med hänsyn till ovanstående kommer detta självständiga arbete att koncentreras runt följande  

hydrauliska installationer:  

• Roderinstallation 

• Mastinstallation 

• Ankar- och förhalningsspels installation 

• Installation för Tub- och formluckor 

• Installation för manövrering Skrovventiler och andra ventiler i vattenbärande system. 

Orsaken till att arbetet koncentrerats till dessa är att det i huvudsak i dessa installationer som 

hydrauliska manöverdon finns i dag. 

1.3 Problemformulering 

Den teknik med hydraulik som i dag används för manövrering av master, luckor och ventiler 

ombord på de svenska ubåtarna fodrar i vissa fall mycket underhåll och ger upphov till 

egenbuller. Är detta problemet ofrånkomligt eller kan man komma runt detta med hjälp av att 

använda sig av annan teknik för dessa syften? Detta självständiga arbete skall försöka utreda 

en möjlig lösning på detta problem genom att svara på nedanstående frågeställning. 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningen som avses svaras på i detta självständiga arbete är: 

Vilka taktiska/tekniska vinster kan erhållas om man på våra svenska ubåtar går mot att ersätta 

dagens hydralikinstallationer med elektriska aktuatorer? 

1.5 Diskussion 

Utifrån det svar som kommer fram i analysen kommer det att utföras en diskussion utifrån 

författarens erfarenheter. Diskussionen kommer att behandla om och i så fall hur en eventuell 

implementering av elektriska aktuatorer kan genomföras i det svenska ubåtsvapnet. Som 

grund för denna diskussion ligger resultatet i analysen och författarens personlige erfarenheter 

från Ubåtsvapnet. Författaren har i tidigare tjänster varit fartygsingenjör på Ubåt typ 

Västergötland, Sektionschef på ubåtssektionen på Basbataljonen och delprojektledare 

produktion för projekt Halvtidsmodifiering Ubåt typ Västergötland (VGD HTM).  

Orsaken till denna diskussion är författaren på grund av sina erfarenheter och kunskaper från 

det svenska ubåtsvapnet anser att han har kunskaper som kan tillföra ämnet värdefulla 

synpunkter och åsikter. 
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1.6 Tillvägagångssätt metod 

Nedan redovisas den metod som avses användas i detta självständiga arbete. Först redovisas 

metoden i form av ett blockschema för att sedan redovisas vad som avses göras inom 

respektive block (Kapitel). 

 

 

Krav på förmågor 
enligt Doktrin 

Krav enligt RMS 
Värderingskriterier 

 (Kapitel 3) 

Inledning 
(Kapitel 1) 

AES teknisk 
bakgrund 
(Kapitel 2) 

Tango Bravo 
Programmet och 
U.S. Navy syn på 
elektriska 
aktuatorer  

 (Kapitel 4) 

Dagens svenska 
ubåtar 

CEPA JP16.10 
(Kapitel 5) 

Analys och 
resultat 

(Kapitel 6) 

Diskussion om analys och ev. 
införande utifrån personliga 

erfarenheter 
(Kapitel 7) 

Avslutning 
(Kapitel 8) 
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Kapitel 1 Inledning 

Kapitel ett börjar med en inledning som ger en grov bakgrund till varför författaren valt 

ämnet. Därefter följer en beskrivning av syftet med detta självständiga arbete. Syftet följs av 

det självständiga arbetets frågeställning, det vill säga den fråga som författaren har ambition 

att svara på. Därpå redovisas orsaken till att författaren vill lägga in en personlig diskussion i 

ämnet utifrån sina personliga erfarenheter. Metoden för det självständiga arbetet redovisas i 

form av blockschema och löpande text. Slutligen avslutas kapitel ett med de avgränsningar 

som gäller för detta självständiga arbete. 

De centrala begrepp och förkortningar som används i detta självständiga arbete redovisas i ett 

eget kapitel, kapitel nio samt att källor för kapitlet redovisas med fotnotsystem i kapitlet. 

 

Kapitel 2 All Electric Ship 

Under kapitel två ges en bakgrund till utvecklingen av AES, denna redovisning syftar till att 

ge läsaren en översiktlig bild av varför och hur utvecklingen har skett, detta kapitel kommer i 

huvudsak att belysa utvecklingen hos den civila sjöfarten och militära ytfartyg. I detta kapitel 

redovisas även generella för och nackdelar med AES. Samt grundfakta för hydraulsystem och 

ljudutbredning i vatten. Dessa generella synpunkter/fakta kommer att användas som 

ingångsvärde i kapitel 6 Analys och resultat. 

Källor för kapitlet redovisas med fotnotsystem i kapitlet. 

 

Kapitel 3  Värderingskriterier utifrån Doktrin och RMS 

I kapitel tre redovisas de tekniskt/taktiska krav som ställs på en modern svensk ubåt utifrån 

Militärstrategisk doktrin8, Doktrin för marina operationer9 (DMarinO) och Regler för militär 

sjöfart10  (RMS). Utifrån dessa krav och det självständiga arbete syfte och avgränsningar 

kommer sedan ett antal värderingskriterier att tas fram. Dessa kriterier kommer sedan att 

vidareutvecklas för att tillsammans med syftet och avgränsningarna för detta arbete kunna 

användas vid analysen i kapitel sex av de olika tekniska lösningar som pressenteras i kapitel 

två, fyra och fem.  

Orsaken till att ovanstående publikationer och inte en Taktisk Teknisk Ekonomisk 

Målsättning (TTEM) används är att de krav som redovisas i TTEM till viss del är hemliga och 

                                                 
8 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten Stockholm. 2002. (M7740-774002) 
9 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Försvarsmakten. Stockholm. 2004. (M6630-663021) 
10 Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart. Försvarsmakten. Stockholm. 2007.(M7749-752001)  
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detta hade gett svårigheter vid publikation av detta självständiga arbete. Vilket hade inneburit 

att resultatet inte hade kunnat presenteras i denna form utan i en öppen och en hemlig del. 

Detta hade på ett vitalt sätt påverkat tillgängligheten på detta arbete varför valet att endast 

använda sig av öppna källor valts.  

Källor för kapitlet redovisas med fotnotsystem i kapitlet. 

 

Kapitel 4 Tango Bravo Programmet och US Navy syn på elektriska aktuatorer 

Under detta kapitel redovisas det Amerikanska programmet Tango Bravo samt U.S. Navy syn 

på elektriska aktuatorer. I kapitlet kommer programmet Tango Bravo samt U.S. Navy syn på 

elektriska aktuatorer översiktligt att redovisas, dock kommer en något djupare redovisning ske 

inom det specifika område som detta självständiga arbete avser behandla, elektriska 

aktuatorer.  

Källor för kapitel detta redovisas med fotnotsystem i kapitlet. 

 

Kapitel 5 Svenska ubåtar och FMV rapport CEPA JP 16.10 

I detta kapitel redovisas hur dagens lösningar avseende roderinstallation, mastinstallation, 

ankar- och förhalningsspels installation, installation för tub- och formluckor, installation för 

manövrering skrovventiler och andra ventiler i vattenbärande system ser ut i dagens svenska 

ubåtar. I detta kapitel kommer även CEPA (Common European Priority Area) JP16.10 

rapporten om elektriska aktuatorer, som är en rapport om tekniska behoven på elektriska 

aktuatorer utifrån dagens fartygssystem samt en analys av i dag tillgängliga elektriska 

aktuatorer på marknaden, att redovisas.  

Källor för kapitel detta redovisas med fotnotsystem i kapitlet. 

 

Kapitel 6 Analys och värdering 

Under kapitel sex görs en analys och värdering utifrån den redovisning som är gjord i kapitel 

två, tre, fyra och fem. I detta kapitel skall ingen ny fakta presenteras utan endast en värdering 

och analys utifrån tidigare given fakta skall genomföras  

I detta kapitel förekommer inga fotnoter då detta kapitel bygger på det som redovisats i 

tidigare kapitel. 
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Kapitel 7 Diskussion 

Här genomför författaren en diskussion utifrån resultatet i kapitel sex och personliga 

erfarenheter. Detta kapitel skall ses som författarens personliga synpunkter på resultat från 

analysen i kapitel sex och utifrån detta en värdering av hur en eventuell implementering av 

elektriska aktuatorer i det svenska ubåtsvapnet bör ske. Orsaken till att detta kapitel finns med 

är att författaren anser att han på grund av sina personliga erfarenheter från ubåtsvapnet har 

något att tillföra debatten. 

I detta kapitel förekommer inga fotnoter då detta kapitel är författarens egna synpunkter på 

resultatet som presenterats i kapitel sex. 

 

Kapitel 8 Avslutning 

I detta kapitel avslutas den redovisande delen av det självständiga arbetet med att ett konkret 

svar på arbetets frågeställning redovisas. Som grund för detta svar ligger analysen i kapitel 

sex men även synpunkter från kapitel sju vävs in i detta svar. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Kapitel 9 Centrala begrepp och förkortningar 

Centrala begrepp och förkortningar redovisas i detta kapitel. 

 

Kapitel 10  Käll- och litteraturförteckning 

Redovisning av de källor som detta självständiga arbete bygger på 
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1.7 Avgränsningar 

Detta självständiga arbete avser endast att behandla tekniskt/taktiska vinster med att ersätta 

hydrauliskt manövrerade manöverdon med eletriska aktuatorer. Orsaken till detta är dels att 

det hydrauliska systemet är en av de största bullerkällorna ombord på en svensk ubåt 

samtidigt som det är underhållsdkrävande dels att pnupmatiskt drivna manöverdon 

exempelvis för start av diselmotorer har andra taktiska orsaker till att inte vara beroende av 

elkraft. 

Detta självständiga arbete kommer inte att jämföra anskaffnings och installationskostnader för 

respektive teknisk lösning aven om dessa är en delmängd av LCC. Orsak till detta är att det 

med tillgänglig information är i det närmaste omöjligt att göra rättvisa jämförelser av dessa 

faktorer. 

1.8 Material 

Underlaget för detta självständiga arbete vad avser AES kommer huvudsakligen från Internet, 

material avseende Doktrin och Regler för Militärsjöfart kommer från Försvarsmaktens 

officiella publikationer, materialet avseende dagens svenska ubåtar kommer från 

Beskrivningsböcker utgivna av Försvarets Materiel Verk (FMV). Rapport om elektriska 

aktuatorer är en CEPA 16 rapport (Common European Priority Area) som är ett samarbete 

inom WEAG (Western European Armaments Group) där FMV är en av medlemmarna. 

Källorna vad avser doktrin, RMS, elektriska aktuatorer och dagens svenska ubåtar kan med 

hänsyn till utgivaren enligt författarens mening anses som trovärdiga. Att använda sig av 

materiel från Internet innebär alltid risker vad avser trovärdighet, något som författaren är 

medveten om, dock i detta fall anser författaren att det materiel och källor som refereras till 

avseende AES är så trovärdiga som man rimligen kan begära utifrån vilka som är ansvariga 

utgivare för hemsidorna och det djup som detta självständiga arbete avser att belysa i ämnet. 

Informationen om AES och Tango Bravo är hämtade från myndigheter och universitet i USA 

samt från erkända militära/tekniska tidsskrifter. Samstämmigheten avseende uppgifter från 

olika källor är stor vilket kan tolkas som att trovärdigheten av källorna stärks. 

Sammantaget gör detta att författaren bedömer att de samanställningar och slutsatser som 

presenteras i detta självständiga arbete bygger på en trovärdig och korrekt faktabas. 
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2 All Electric Ship 

2.1 Utveckling av AES 

I början av 1900 talet genomfördes ett flertal experiment med batteridriven elektrisk framdrift 

främst i Ryssland och Tyskland. Under 1920 talet försökte man minska tiden att korsa 

atlanten med fartyg. Som ett resultat av denna utveckling togs ett turboelektriskt maskineri 

fram. Ett exempel på detta är passagerarfartyget M/S Normandie som hade ångdrivna 

generatorer som i sin tur drev fyra stycken 29 MW elektriska synkron motorer kopplade till 

var sin propelleraxel. Varvtalet reglerades genom att man ändrade frekvensen hos 

generatorerna. Normalt drev en generator en motor men vid låg fart kunde man driva två 

motorer från en generator.11 

I samband med att högeffektiva och ekonomiskt fördelaktiga diselmotorer utvecklades under 

mitten av 1900-talet försvinner i princip dieselelektrisk drift på handelsfartyg fram till 1980 

talet. Från slutet av 1970-talet och framåt har kraftelektroniken utvecklats, först med AC/DC 

likriktare och senare med AC/AC omvandlare. Denna utveckling har lett till nya möjligheter 

att varvtalsreglera elektriska framdrivningsmotorer. Denna nya teknik kom att användas först 

på undersökningsfartyg och isbrytare för att senare introduceras på såväl passagerarfartyg som 

handelsfartyg.12 

Under 1990 talet utvecklades framdrivningspoddar i vilken den elektriska motorn satt direkt 

monterad i en under vattnet placerad roterbar pod. Utvecklingen på den civila sidan har sedan 

fortsatt mot mer totalintegrerade kraftsystem där framdrift och hjälpsystem hänger ihop i ett 

nätverk. I nedanstående bild visas en schematisk bild över hur ett sådant nätverk kan vara 

uppbyggt.13 

                                                 
11 Ådnanes Alf Kåre. Maritime Electrical Installations And Diesel Electric Propulsion. ABB. Oslo 2003. sid. 8 
12 Ibid. sid. 8 
13 Ibid. sid. 9 
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Från militär sida har man studerat denna utveckling och börjat genomför forskning och studier 

för att undersöka om denna teknik har något att tillföra militära fartyg. 

I en artikel Electric Warships & Combat Vehicles14 beskriver Office of Naval Research 

(ONR) varför de anser att U.S Navy skall gå mot AES fartyg. Här redogör man för de vinster 

som man ser att man får med ett sådant system. I första hand anser man att man får möjlighet 

att utöka den taktiska uthålligheten genom att öka mängden kraft samt dess kvalitet till 

uppdragskritiska system. Man anser att man kan öka både den taktiska effektiviteten och 

utrymmet för nyttolast. Man pekar på att framtidens fartyg måste ha möjlighet att ha 

elektriska effekter för att kunna försörja elektriska högenergivapen såsom t.ex. laser och 

kraftkrävande hjälpsystern som exempelvis det elektromekaniska flygplanskatapultsystemet 

EMALS (Electro-Mechanical Aircraft Launch System). Slutligen anser ONR att AES fartyg 

ger möjlighet att öka skyddsförmågan genom att reducera känsligheten för skador. AES fartyg 

ger en ökad möjlighet att motstå skador genom att man kan försörja viktiga komponenter med 

kraft från flera håll och inte vara beroende av att kraftförsörjningen sitter i anslutning till det 

drivna objektet som vid exempelvis traditionell framdrift, denna fördel skall man ta vara på.15 

                                                 
14 ONR. Electric Warships & Combat Vehicles. 
http://www.onr.navy.mil/media/extra/fncs_fact_sheets/electric_ships.pdf (hämtad 2008-03-28) 
15 Ibid 
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I artikeln All-Electric Ship Could Begin to Take Shape By 201216säger Richard Carlin som är 

chef för avdelningen för sjökrigföring och vapen på ONR att AES fartyg är fortfarande i sin 

barndom men att ONR har planer på att lägga ut beställningar på nya kraftsystem under 

budgetåret 2012. ONR påpekar att vissa fartyg använder sig av hjälpsystem som drivs med 

ånga, hydraulik eller pneumatik, att ersätta dessa med elektriska aktuatorer i kombination med 

elektrisk framdrift kommer att ge ett AES fartyg. Forskningen runt AES fartyg inom ONR 

samlas i programmet NGIPS (Next-Generation Integrated Power System). ONR har fem 

“fokus områden” för forskningen runt AES, dessa är kraftgenerering, distribution och 

kontroll, värmeöverföring och värmehantering samt motorer och elektriska aktuatorer.17 

I rapporten Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships18redovisas ett antal fördelar 

respektive nackdelar med AES fartyg. Här nedan redovisas de fördelar och nackdelar som har 

bärighet mot arbetets frågeställning och innehåll.  

 

Reducerad Life-Cycle Cost 

Elektriskt drivna system kan lättare konstrueras för hög automationsgrad och 

självövervakning, detta bidrar till att minska LCC (Life Cycle Cost).19 Enligt rapporten 

bedömer man att detta leder till att elektriskt drivna system erfordrar mindre underhåll och 

färre besättningsmän för att hantera dessa än för motsvarande mekaniskt drivna system. 

 

Ökad Stealth förmåga 

Med den reduktion av akustiskt buller som man enligt rapporten kan förvänta av elektrisk 

drift ökar ett fartygs skyddsförmåga då akustiskt buller är en av de signaturer som finns för att 

detektera och följa ett fartyg på långa avstånd.20  

 

                                                 
16 Wagner Breanne. All-Electric Ship Could Begin to Take Shape By 2012. National Defence Magazine, nov 
2007 
17 Ibid 
18 CRS Report for Congress. Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships:Background and Issues for 
Congress. Order Code RL30522. 2000-05-31. 
19 Ibid. sid. 16 
20 Ibid. sid. 18 
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Ökad skyddsförmåga 

Med ett integrerat kraftförsörjningssystem kan kraftförsörjningen till vitala system snabbt 

omdistribueras i händelse av skada. Gjorda erfarenheter av stridsskador på marina fartyg visar 

på att detta är en betydelsefull fördel.21 

 

Ökad kraft tillgänglig för hjälpkraft, sensorer och vapen 

Elektrisk drift gör att det finns tillgänglig kraft för hjälpsystem som laddstationer för 

Unmanned underwater Vehicles (UUV), laservapen, kraftfulla sensorer i form av radar och 

sonarer.22 

 

Stark teknologi och industribas 

Då utvecklingen på den civila sidan går mot AES fartyg kan man förvänta sig att militära 

fartyg kan dra nytta av den civila tekniken i stället för att konstruera specifik utrustning för 

militära fartyg.23 

 

Potentiella nackdelar 

Elektrisk drift har potentiella nackdelar i form av ökade initialkostnader, ökade projektrisker 

beroende på att elektrisk drift inte är lika utvecklad som mekanisk drift samt risker i form av 

ökad systemkomplexitet.24 

                                                 
21 CRS Report for Congress. Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships:Background and Issues for 
Congress. Order Code RL30522. 2000-05-31. 
22 Ibid sid. 20 
23 Ibid. sid. 20 
24 Ibid. sid. 20-21 
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2.2 Energiutbyte, hydraulsystem kontra elektriska aktuatorer 

Verkningsgrad elektriska komponenter 

Enligt Maritime Electrical Installations And Diesel Electric Propulsion25 kan man för varje 

del i ett elektriskt system beräkna energiförlusterna, typiska värden för olika elektriska 

komponenter är: 

Generator   η = 0.95-0.97 

Kopplingstavla η = 0.999 

Transformator η = 0.99-0.995 

Frekvensomriktare η = 0.98-0.99 

Elmotor  η = 0.95-0.97 

 

Verkningsgrad hydraulsystem 

Om man räknar på verkningsgraden i ett hydraliksystem med hjälp av Högskolan i Dalarnas 

Formelsamling i hydralik26 så kommer man fram till att ett hydraulsystems totala 

verkningsgrad beror på de ingående delarnas verkningsgrad och energiförluster i kylare och 

rörsystem. För att få ett jämförande värde gentemot elektriska aktuatorer har jag i bilaga 1 

använt mig av genomsnittsvärden för respektive verkningsgrad för att få fram en 

genomsnittlig verkningsgrad för ett hydraulsystem. Denna beräkning är förenklad men är till 

för att kunna göra energibehovsjämförelser mellan den hydrauliska installationen och 

elektriska aktuatorer. 

Beräkningarna enligt bilaga 1 visar på att ett hydraulsystemet motsvarande det ombord på 

ubåt typ Gotland och ubåt typ Södermanland har en verkningsgrad på ca 73 %.27  

                                                 
25 Ådnanes Alf Kåre. Maritime Electrical Installations And Diesel Electric Propulsion. ABB. Oslo 2003. 
26 Högskolan Dalarna. Formelsamling Hydraulik.pdf. Högskolan Dalarna 2007-10-22. (Hämtad från 
http://www.hpf.se/Formelsamling%20hydraulikcertifiering.pdf. 2008-10-23) 
27 Beräkningar enligt bilaga 1 
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2.3 Ljudutbredning i vatten. 

Nedan redovisas sonarekvationen för att visa på att en sänkning av egenbuller och/eller 

förändring av frekvensen hos egenbullret påverkar detektionsförmågan hos den egna sonaren. 

 
Sonarekvationen 

Den passiva sonarekvationen är enligt Principles of underwater sound, 3d edition28.uttryckt: 

TL = SL – NL + DI – DT 

Där: 

SL = Source Level (signalstyrka), det ljud som skall detekteras. 

NL = Noise Level (brusnivå), icke önskat buller såsom sjöbrus, vågskvalp, buller från andra 

fartyg och egenbuller. 

DI = Directivity Index (direktivitetsindex), sonarens känslighet i signalkällans eller målets 

riktning, d.v.s. antennförstärkning. 

DT = Detection Treshold (detekteringströskel), den nivå där vi precis kan detektera en 

signalkälla eller ett mål med önskad säkerhet. 

TL = Transmission Loss (utbredningsförluster), vilka beror av utbredningsformen, anomalier 

och vattnets absorption. 

Omskrivet till signal/brus formel blir detta. 

S/N = SL – TL – (NL – DI) 

Om vi nu skall använda mottagaren för detektering måste S/N överstiga en given tröskel (DT) 

för att vi skall kunna säga att ett mål eller en signal är närvarande. När signal/brus 

förhållandet är lika med tröskeln så kan vi precis detektera målet eller signalen. 

 
Absorption 

Ljud absorberas i vatten, detta beror på att ljudvågen förlorar en del av sin energi till mediet, 

havsvattnet och att energin övergår till värme. Förenklat uttryckt är kan det sägas att ju högre 

frekvens ljudpulsen har desto större blir absorptionen. 

Salthaltsökning och temperatursänkning påverkar också ljudutbredningen negativt men inte 

alls i samma omfattning som en frekvensökning.29  

                                                 
28 Urick. Robert J. Principles of underwater sound, 3d edition, McGraw-Hill Book Company. London 1983. 
29 Ibid. 
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3 Värderingskriterier utifrån Doktrin och RMS 

3.1 Militärstrategisk doktrin och Doktrin för marina operationer 

De grundläggande förmågorna enligt Militärstrategisk doktrin30 och Doktrin för marina 

operationer31 (DMarinO) och är Ledning, underrättelser, verkan, rörlighet, uthållighet och 

skydd.32 Dessa grundläggande förmågor hos de svenska ubåtarna kan på ett eller flera 

områden påverkas av en förändring av konstruktionen. Nedan ges en belysning av respektive 

förmåga och hur den kan komma att påverkas av den konstruktionsförändring som en 

ersättning av hydrauliska komponenter med elektriska aktuatorer kan innebära. 

 

Ledning 

Utifrån den definition av ledning som finns i Militärstrategisk doktrin33  ”Ledning syftar till 

samordning av mänskligt handlande och olika resurser för att uppnå viss verkan.”34uppfattar 

inte författaren att en förändring av sättet att manövrera master, luckor, ventiler och roder 

kommer att påverka denna förmåga. 

 

Underrättelser 

I DMarinO35 står det vad avser underrättelser ” Marina stridskrafter har med sin utrustning 

goda möjligheter till underrättelseinhämtning. Elektroniska spaningsmedel för 

underrättelseinhämtning i luften, över ytan och under ytan utnyttjade av enskilda enheter och 

i sammansatta stridsenheter skapar ett allsidigt beslutsunderlag.”36. Förmågan till 

detekteringsnivåer beror till stor del på brusnivån i vilken signalen skall detekteras. Om 

brusnivån kan sänkas tack vare minskat egenbuller ökar förmågan till detektion av svaga 

signaler. Detta arbete skall försöka klargöra om övergång till elektriska aktuatorer kan 

förväntas minska en ubåts egenbuller vilket i sin tur då skulle komma att påverka ubåtens 

underättelseförmåga. 

                                                 
30 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten Stockholm. 2002. (M7740-774002) 
31 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Försvarsmakten. Stockholm. 2004. (M6630-663021) 
32 Ibid. sid. 44 
33 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten Stockholm. 2002. (M7740-774002) 
34 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten Stockholm. 2002. sid. 77 
35 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Försvarsmakten. Stockholm. 2004. (M6630-663021) 
36 Ibid. sid. 45 
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Verkan 

Utifrån DMarinO37 definition av verkan ”Marinens stridskrafters egen eldkraft är stor, först 

och främst genom stridsfartygens och förbandens vapen och förmåga att föra med sig 

ammunition på egen köl.”38innebär verkan för ubåtens del dess förmåga att föra med sig och 

nyttja vapen. Denna förmåga skall ej påverkas i negativ riktning av en övergång till elektriska 

aktuatorer. 

 

Rörlighet 

”Rörligheten medger att maritima styrkor kan sättas in från bortom horisonten, selektivt visa 

sig och skapa hot mot potentiella motståndare.”39. Denna förmåga får ej komma att påverkas 

negativt vid en övergång till elektriska aktuatorer. 

 

Skydd 

Definitionen av skydd i DMarinO40 är ” Skydd innefattar förmåga till att bevara egen 

handlingsförmåga samt skydd för att inte ge motståndaren handlingsutrymme. Skydd omfattar 

egenskydd och skydd av objekt eller verksamhet. Skydd kan vara aktivt och passivt.”41 

Skyddsförmågan kan komma att förändras vid en övergång till elektriska aktuatorer då i 

enlighet med rapporten Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships42 bullernivån bedöms 

kunna bli lägre och utstrålat buller är en av de signaturer som möjliggör detektering av en 

ubåt. 

 

Uthållighet 

Uthålligheten kan komma att påverkas då man kan förvänta en hel del positiva effekter 

angående energiförbrukning och underhållbarhet i enlighet med rapporten Electric-Drive 

Propulsion for U.S. Navy Ships43 vilka har till del beskrivits ovan.   

 

                                                 
37 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Försvarsmakten. Stockholm. 2004. (M6630-663021) 
38 Ibid. sid. 44 
39 Ibid. sid. 44 
40 Ibid 
41 Ibid. sid. 45-46 
42 CRS Report for Congress. Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships:Background and Issues for 
Congress. Order Code RL30522. 2000-05-31. 
43 Ibid 
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Slutsatser doktrin 

Det finns enligt ovan inte några krav på förmågor i Militärstrategisk doktrin44 och Doktrin för 

marina operationer45 som skulle omöjliggöra en förändring av konstruktionen, troligen är det 

tvärt om då förmodligen en del av förmågorna hos de svenska ubåtarna förstärks av en 

övergång till elektriska aktuatorer, vilket är avsikten att under kapitel sex att utreda. 

3.2 Regler för militär sjöfart RMS 

I Regler för militär sjöfart46 (RMS) finns regler för hur militära fartyg skall vara konstruerade 

för att få framföras. Dessa regler följer i stort de civila regler som finns, dock när det gäller 

ubåt finns inga civila klassningsregler. Jag kommer nedan kort att redogöra för vad som står i 

RMS och som påverkar en övergång till elektriska aktuatorer. Då fokus på detta arbete ligger 

på att ersätta manövreringen av roder, master, tub- och formluckor, ventiler och ankring och 

förhalning är det utifrån krav på dessa områden som RMS studerats. 

 
Master, tub och formluckor 

Under kapitel 6.2 Lyftdon i RMS klargörs vad som skall klassas som lyftdon och därmed 

under tillämpliga delar lyda under lyftdonsförordningen och sjöfartsverkets 

författningssamling vad avser lyftdon på fartyg. 

I RMS punkt 6.2.2.4 Kranar står följande text: 

”Kran, telfer, travers, lyftblock eller annan anordning med lastkrok, skopa eller annat icke 

styrt lastbärande organ för lyftning eller sänkning av last. Ytterligare exempel är: torpedkran, 

hydrofonvinsch för VDS, räddningsbåtsdävert, livbåtsdävert och fallrepsvinsch. Svängbara 

sonarvinschar skall betraktas som en kran, men endast genomgå en första besiktning ej någon 

återkommande besiktning.”47 

 

Torpedkranar klassas enligt detta som lyftdon vilket måste tas hänsyn till vid eventuellt byte 

av drivkälla till denna. 

                                                 
44 Försvarsmakten Militärstrategisk doktrin. Försvarsmakten Stockholm. 2002. (M7740-774002) 
45 Försvarsmakten. Doktrin för marina operationer. Försvarsmakten. Stockholm. 2004. (M6630-663021) 
46 Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart. Försvarsmakten. Stockholm. 2007.(M7749-752001)  
47 Ibid. mom 6.2.2.4 
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Samt i 6.2.2.7 Följande skall ej räknas som lyftdon:  

”Hissbara och fällbara master, periskop, maskinellt öppnade luckor och portar.”48 

 

Master och maskinellt manövrerade luckor klassas inte som lyftdon. Detta gör att man är 

friare i konstruktion vid ett eventuellt byte av manövreringsmaskiner. 

 
Skrovventiler 

RMS avseende ventiler: 

”Tryckskrovsventiler och luckor i tryckskrovet som manövreras i uläge skall alltid kunna 

lokalt nödmanövreras samt vara försedda med tydlig mekanisk lägesindikering.”49 

Samt: 

”Fjärrmanövrerade ventiler för säkerhetskritiska system (dvs även ventiler i andra 

anläggningar än Maskinanläggningar), skall arrangeras så att de vid kraftlöst 

manöversystem, ställer sig i säkraste läge.”50  

Det finns i RMS inga krav avseende med vilken typ av fjärrmanövrering en tryckskrovsventil 

skall manövreras, oavsett typ av fjärrmanövreringsdon skall ovanstående krav dock uppfyllas.  

 
Styrsystem 

RMS krav på styrsystem: 

”11.6.2.1 Ordinarie styrsystem 

1. Det skall vara möjligt för en person att styra ubåtens kurs, djup och trim. 

2. Det skall finnas minst två likvärdiga oberoende kontrollsystem för styrning av ubåtens 

rodermaskineri. Detta gäller inte ratt, manöverorgan eller motsvarande eller själva 

rodermaskinen.”51 

Byte av komponenter för vridning av roder kommer inte att påverka ovanstående regel. 

                                                 
48 Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart. Försvarsmakten. Stockholm. 2007.(M7749-752001). mom 6.2.2.7 
49 Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart. Försvarsmakten. Stockholm. 2007. mom 11.4.2.1 
50 Ibid. mom 11.8.1 
51 Ibid. mom 11.6.2.1 
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”11.6.2.2 Nödstyrsystem för ytläge 

1. Det skall finnas minst ett nödstyrsystem för kontroll av ubåtens kurs vid ytläge som är 

oberoende av ordinarie styrsystem. Rodermaskineri och roder får vara gemensamt med 

ordinarie styrsystem. 

2. Nödstyrsystem skall styra ubåtens rodermaskineri för kurs med minsta möjliga krav på 

funktionalitet hos ubåtens övriga system. 

3. Nödstyrsystem skall manövreras från nödstyrplats skild från ordinarie styrplats och i 

samma tryckfasta avdelning som rodermaskineriet. 

4. Nödstyrplats skall utöver manöverorgan vara utrustad med roderlägesindikering, 

kursindikering och tvåvägs kommunikationsmöjlighet med vakthavande officer. 

5. Det skall vara möjligt att lokalt nödmanövrera rodren och mekaniskt avläsa roderläge.”52 

Vid en ersättning av dagens hydrauliska rodermaskiner med elektriska aktuatorer måste dessa 

krav tas i beaktande och möjlighet till redundans för nödstyrning säkerställas. Detta kan 

exempelvis lösas med hjälp av den typ av nödkraft som utvecklas i Tango Bravo programmet. 

 

Slutsatser RMS 

Ovan har regelverket i RMS på de system som särskilt behandlas i detta självständiga arbete 

belysts. Utifrån denna granskning har författaren inte hittat något i RMS som innebär att 

ersättning av dagens hydrauliska system med elektriska aktuatorer omöjliggörs. 

Då slutsatsen är att RMS inte sätter några hinder för byte till elektriska aktuatorer kan de 

grundläggande förmågorna från doktriner användas som värderingskriterier utan 

inskränkningar på grund av RMS 

                                                 
52 Försvarsmakten. Regler för militär sjöfart. Försvarsmakten. Stockholm. 2007. mom 11.6.2.2. 
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3.3 Värderingskriterier  

Utifrån ovanstående redogörelse av förmågor från Militärstrategisk Doktrin och DMarinO 

samt de krav som RMS ställer kommer de grundläggande förmågorna att nedan definieras 

utifrån detta självständiga arbetes perspektiv. Dessa utifrån arbetets definierade förmågor 

kommer sedan att användas som värderingskriterier vid värdering av de olika tekniska 

lösningarna. 

 

Ledning 

Utifrån kriteriet ledning bedöms de olika teknikernas möjlighet att stödja ledningsförmågan i 

form av hur dessa påverkar ubåtens förmåga till kommunikation. Detta gäller de olika 

systemens påverkan på möjligheten att hissa och sänka master. 

 
Underrättelser 

Detta kriterium är till för att värdera de olika tekniska lösningarnas inverkan på förmågan till 

att skaffa sig egna underrättelser med hjälp av ubåtens sonarsystem. Förmågan att detektera 

en signal är beroende av brusnivån som signalen skall detekteras i vilket har beskrivits i 

kapitel 2.3 Ljudutbredning i vatten. Brusnivån är beroende av systemets totala utstrålade 

buller vilket gör att förmågan är beroende på bullernivån oss respektive system. 

 

Verkan 

Med kriteriet verkan bedöms de olika systemens påverkan på förmågan att från ubåten 

leverera vapenverkan. 

 

Rörlighet 

Utifrån detta kriterium bedöms de olika tekniska lösningarnas påverkan på fartygets 

manöverförmåga framförallt utifrån manövreringsförmåga. 
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Skydd 

Då skydd kan vara passivt eller aktivt bedöms utifrån detta kriterium de olika tekniska 

lösningarnas påverkan på skyddsnivån utifrån en motståndares bedömda förmåga att kunna 

detektera ubåten på grund av utstrålat buller. 

Förmågan att detektera en signal i ett brus bygger på att signalen antingen är högre än 

brusnivån eller att man vet inom vilket frekvensspektra man skall leta efter signalen så att 

man kan filtrera bruset på ett sådant sätt att signalen är möjlig att detektera i enlighet med vad 

som beskrivits i kapitel 2.3 Ljudutbredning i vatten. 

 

Uthållighet 

Med hjälp av uthållighetskriteriet bedöms om skillnader i underhållsbarhet, livstidskostnader 

och energiförbrukning föreligger mellan de olika tekniska lösningarna. Då 

energiförbrukningen direkt påverkar drivmedelsåtgången så har denna faktor inverkan på 

ubåtens operationstidsförmåga. En förbättring av underhållsbarheten kan komma att påverka 

behovet av tid till för underhåll i bas vilket i sin tur påverkar ubåtens tillgänglighet. 
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4 Tango Bravo Programmet och US Navy syn på elektriska 
aktuatorer 

4.1 DARPA Program Tango Bravo 
I USA leder The Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) 

utvecklingsprogrammet Tango Bravo som syftar till att försöka hitta nya tekniker i 

ubåtskonstruktion. Projektet startade i september 2004 med ett Memorandum of Agreement 

(MOA) mellan DARPA och US Navy. Målet med programmet är att reducera 

ubåtsplattformens infrastruktur och med hjälp av detta minska konstruktion och 

produktionskostnaderna för framtida ubåtar. Man har inom programmet koncentrerat sig på 

fem utvecklingsområden, dessa är 

1. Framdrivningskoncept utan centrerad skrovpenetrerande axel. 

2. Vapen stuvade och avfyrade från vapenmoduler utanför tryckskrovet 

3. Nya lösningar för sonarsystem 

4. Teknologier som minskar och förenklar ubåtens skrov samt mekaniska och elektriska 

system 

5. Automatisering som minskar besättningsbehov vid standarduppdrag 

Flera av dessa utvecklingsområden kommer att bli utforskade med hjälp av modellförsök.53 

 

Då detta självständiga arbete är inriktat på utvecklingsområde fyra i Tango Bravo programmet 

kommer jag nedan att koncentrera mig på utvecklingen inom programmet på detta område. 

 

Tango Bravo programmet är ett fyra år långt program som inom teknikområdet nya 

teknologier som minskar och förenklar mekaniska och elektriska system är indelat i två 

faser.54 

I maj 2005 fick Electric Boat ett 18 månader långt kontrakt där man skulle titta på hur man 

rationalisera den mekaniska och elektriska infrastrukturen i en ubåt med hjälp av elektriska 

aktuatorer, man har efter dessa första 18 månader fått ytterligare ett kontrakt på 18 månader 

för fas två för att utveckla detta område ytterligare. Electric Boat säger att man med hjälp av 

                                                 
53  Artikel Tango Bravo från DARPA hemsida. http://www.darpa.mil/STO/maritime/tango.html (hämtad 2008-
11-21) 
54 Jane´s Navy International. 23 March 2007. Tango Bravo: breaking down barriers in submarine design. 
Glassborow Katy 
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detta kommer att ta ett steg närmare målet att elektrifiera hela fartyget och göra sig av med 

hydrauliksystemet.55 

I kontraktet som är indelat i tre steg ingår att konstruera och bygga elektriska aktuatorer för 

test på max dykdjup, att bygga kontrollsystem som är lika dom som behövs på ett fartyg samt 

att konstruera och bygga batteribackup till systemet så att man får samma redundans i ett 

system med elektriska aktuatorer som man i dag har i dyk och styrsystem med hydrauliska 

komponenter.56 

Fördelarna med att använda elektriska aktuatorer har redan bevisats ombord i torpedrummen 

på Virginiaklassens ubåtar, om man även kan använda dom utombords, där den mesta delen 

av hydrauliken finns, ger detta möjligheter att helt göra sig av med hydrauliksystemen.57  

Pete Schilke som är program manager för Tango Bravo programmet hos Electric Boat 

säger”The main benefit of electric actuation is that it enables the elimination of the ship 

service hydraulic powerplant and attendant supply and return distribution system, This 

elimination is aimed at reductions in acquisition as well as life cycle cost, as the legacy 

hydraulic systems, though very reliable, are expensive to build and maintain”58 

John W Biederka som är ubåtskoncept ansvarig hos Electric Boat säger: “When contemplating 

the maintenance workload we reviewed the number of hours in a week that crew members 

need to check over equipment, and watched this to make sure we don’t overload the crew, The 

smaller we can make the ship, the better for powering, and potentially electrical actuation 

could drive manpower out of the ship”59 

Under första steget i fas två arbetade Electric Boat med att utveckla elektriska aktuatorer med 

tillräckligt moment för applikation på ubåt, främst då som rodermaskiner. Man vill ha så hög 

momenttäthet (högt moment på små maskiner) som möjligt då det är lättare att placera små 

komponenter i det begränsade utrymmet som ubåtens tryckskrov ger. Man har lyckat att få 

fram elektriska aktuatorer med de moment som erfordras, nu återstår att se till att kraven på 

tålighet mot tryck och saltvatten samt signaturkrav klaras. Electric Boat har föreslagit att 

testning till sjöss av externa elektriska aktuatorer genomförs under 2008—09.60 

                                                 
55 Jane´s Navy International. 23 March 2007. Tango Bravo: breaking down barriers in submarine design. 
Glassborow Katy 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
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4.2 NSWCCD syn på elektriska aktuatorer 
Naval Surface Warfare Center Carderock Division (NSWCCD) är en del av U.S. Navy och 

arbetar med forskning och utveckling av marin teknologi. Inom NSWCCD finns det cirka 

3200 forskare, ingenjörer och övrig personal som arbetar inom mer än 40 discipliner. Man 

jobbar i hela spektrat från teori till implementering av tekniker.61 

 

I artikeln Machinery Systems and Components—An Overview62beskriver författaren Arnold N 

Ostroff kortfattat NSWCCD syn på elektriska aktuatorer för ubåtar. Nedan beskriver jag några 

av dessa synpunkter. 
 
Användandet av elektriska aktuatorer på ubåtar är en teknologi som kan möjliggöra ersättning 

av de underhållsintensiva hydraulikkomponenterna och hydrauliksystem. 

I dessa hydrauliksystem opererar i dag flera hundra ventiler, kontrollerar roder, 

vapenhantering och annan utrustning ombord. Dom arbetar inom ett brett spektrum av 

moment från några Nm för små ventiler till flera tusen Nm för stora roder. ONR och Naval 

Sea Systems Command (NAVSEA) utvecklar elektriska aktuatorer för att möta ubåtarnas 

krav. 

Kraven på elektriska aktuatorer inkluderar minimal akustisk signatur, shocktålighet och 

vibrationstålighet, elektrisk störtållighet, korrosionstållighet, hög energidensitet, felsäkerhet, 

backup kraft, pålitlighet och underhållsbarhet. Det finns flera typer av elektriska aktuatorer på 

marknaden eller som är under utveckling. Utvecklade elektriska aktuatorer är vanliga i 

kommersiellt flyg samt i rymd sammanhang men har änne inte blivit testade för att klara 

ubåtskrav. 

Behovet av manövreringsmaskiner inom ett stort momentområde tyder på att ett stort antal 

olika elektriska aktuatorer kommer att behövas för ubåtsapplikationer. Integrationen av 

elektriska aktuatorer i ubåtar är ett långsiktigt mål. Test måste göras i laboratorier såväl som 

ombord för att säkra deras pålitlighet under ubåtsförhållanden.63 

                                                 
61 About Us. Navy's Center of Excellence for Ships and Ship Systems 
http://www.dt.navy.mil/about_us/about_us.html (hämtad 2008-10-21) 
62 Ostroff Arnold N. Machinery Systems and Components—An Overview. 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/mil-02-04-wavelengths04.htm (hämtad 2008-10-21) 
63 Ibid 
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5 Svenska ubåtar och FMV rapport CEPA JP 16.10 

5.1 Aktuatorer i svenska ubåtar 
Manövreringsmaskinerna i dagens svenska ubåtar består till största delen av hydrauliska 

komponenter, det finns endast några få undantag såsom tallriksventilen i snorkelmasten och 

startsystemet till diselmotorerna vilka är pneumatiskt drivna. Då de system som belyses i detta 

arbete, roderinstallation, mastinstallation, ankar- och förhalningsspels installation, installation 

för Tub- och formluckor samt installation för manövrering skrovventiler och andra ventiler i 

vattenbärande system är hydrauliskt manövrerade redogörs nedan för det hydrauliska 

systemet i dagens svenska ubåtar. 

De Hydrauliska installationerna på dagens svenska ubåtar av Gotland (GTD) och 

Södermanland (SÖD) typ är konstruerade på likvärdigt sätt, av denna anledning räcker det 

med att i denna beskrivning redogöra för systemet hos en av ubåtstyperna, jag har valt att 

använda mig av Södermanlandtypen. 

De hydrauliska installationerna är uppdelade i ett inre och i ett yttre system vilka arbetar helt 

oberoende av varandra. I varje system finns det oljetank pumpaggregat, 

hydraulackumulatorer, oljekylare, filter, ventiler, rör och slangar. Vid ett haveri i ett system 

som innebär tryckfall i detta system kan som nödåtgärd detta system kopplas samman med det 

intakta systemet.64 

 

Gemensamt för systemen 

Gemensamt för bägge systemen är att respektive system består av två stycken 

innerkugghjulspumpar som drivs av var sin likströmsmotor. Likströmsmotorerna har en 

driftström på 28,5 A vid 325V och 1450 r/min, och en verkningsgrad på ca 0,81.65Pumparna 

är parallellkopplade och kan köras var för sig. Vid normal drift är systemet dimensionerat så 

att en pump i vartdera systemet räcker för att hålla systemtrycket. Pumparna suger olja från en 

oljetank och trycker ut oljan i systemet, när arbetstrycket 10MPa nåtts öppnar en 

avlastningsventil och oljan från pumpen går tillbaka till tanken.66  

                                                 
64 FMV. UBÅTAR TYP VÄSTERGÖTLAND, HYDRAULISKA INSTALLATIONER, Beskrivning. Försvarets Bok-
och Blankettförråd. 1990. M7773-254090. flik 2 sid 3 
65 FMV. Beskrivning HYDRAULISKA INSTALLATIONER Ubåtar typ Södermanland. Försvarets Bok-och 
Blankettförråd. 2006. M7773-268371. flik 2 
66 Ibid. flik 2 sid 13 
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I avlastat läge drar elmotorerna ca 5 A och pumparna är vid normal drift avlastade ungefär 

halva tiden.67 För att trycket skall hållas något så när jämt i systemet finns ett antal 

hydraulackumulatorer som kan ackumulera en oljereserv. För kylning av hydrauloljan finns i 

returoljekretsen en oljekylare som kyler oljan med hjälp av fartygets kylvattensystem. 

Kylningen regleras med hjälp av en termostatventil. I övrigt i systemet finns det ett antal 

pulsationsdämpare för att minimera strömningsljud och pulsationsslag i systemet.68 

 

Inre hydraulsystemet 

Det inre systemet betjänar hydrauliska komponenter som befinner sig inuti tryckskrovet. 

Dessa komponenter består av manövercylindrar, hydraulmotorer och vridmotorer.69 

Manövercylindrar används för manövrering av inre avgasventil, skrovventil i 

snorkelluftledning, pitotröret och i torpedhanteringssystemet samt på ubåt typ Gotland även 

till undre aktra roder.70  

Vridmotorer används för manövrering av luftavloppsventiler till ballasttank 4, 5och 6, 

manövrering av ventiler i läns och sjövattensystem samt till manövrering av aktra undre roder 

på ubåt typ Södermanland.71 

Hydraulmotorer används för omkoppling av länspump och strypning i länsledning samt i 

torpedhanteringssystemet.72 

 

Yttre hydraulsystemet 

Det yttre systemet betjänar i huvudsak hydrauliska komponenter som befinner sig utanför 

tryckskrovet. Dessa komponenter består liksom i inre systemet av manövercylindrar, 

hydraulmotorer och vridmotorer.73 

                                                 
67 Informationen bygger på författarens erfarenhet från drift ombord. 
68 FMV. Beskrivning HYDRAULISKA INSTALLATIONER Ubåtar typ Södermanland. Försvarets Bok-och 
Blankettförråd. 2006. M7773-268371. flik 2 
69 Ibid. flik 2 
70 Ibid. flik 2 
71 FMV. Beskrivning HYDRAULISKA INSTALLATIONER Ubåtar typ Södermanland. Försvarets Bok-och 
Blankettförråd. 2006. M7773-268371. flik 2 
72 Ibid. flik 2 
73 Ibid. flik 2 
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Manövercylindrar används för manövrering av förliga roder, ballasttankarnas 

vatteninloppsventiler, utombords placerade avgasventiler och avgasspjäll, manövrering av 

master, torpedtubernas form och mynnings luckor, torpedlås samt på ubåt typ Gotland även 

till övre aktra roder.74 

Vridmotorer används för luftavloppsventiler till ballasttank 1, 2 och 3, manövrering av 

ventiler i tublänssystemet samt till övre aktra roder på ubåt typ Södermanland.75 

Hydraulmotorer används för förhalningsspelet, ankarspelet samt torpednedtagningsspelet.76 

 

Problem med dagens system 

Dagens hydrauliksystem är förhållandevis underhållsintensiva. Detta beror på ett flertal 

orsaker varav nedan det redogörs för några av dessa orsaker. Nedanstående beskrivning av 

hydrauliksystemet bygger på författarens egna erfarenheter från ubåtssystem. 

Hydraulpumparna drivs av likströmsmotorer vilket innebär att vi har kolborstar som dels slits 

dels ger upphov till koldamm. För att starta dessa motorer utan att få för stora startströmar 

finns det startpådrag. Då motorerna drivs av likström som varierar i spänning med 

laddningsgraden i ubåtens huvudackumulatorer erfordras varvtalsregleringsdon för att hålla 

varvtalet på motorerna. Dessa komponenter fodrar underhåll. 

Justeringar av avlastningsventiler erfordras med jämna mellanrum för att dessa ej skall 

öppna/stänga så att vätskeslag uppkommer i systemet.  

Det kan vara svårt att justera kolvar till master så att dessa inte ger slagljud i ändlägen. I 

samband med masthissning uppkommer lätt strömningsljud i systemet. 

I vapensystemet finns ett antal komponenter placerade utanför tryckskrovet, det händer att 

sjövatten tränger i små mängder tränger in i systemet via dessa komponenter. Vatten i 

systemet gör att man får korrosion i slider och ventiler vilket ökar underhållsbehovet på dessa.  

Ovanstående beskrivning är endast ett utdrag av åtgärder som genomförs på 

hydrauliksystemen men kan ändå ge en bild av vad som erfordras för att hålla systemen i 

trim.77 

                                                 
74 FMV. Beskrivning HYDRAULISKA INSTALLATIONER Ubåtar typ Södermanland. Försvarets Bok-och 
Blankettförråd. 2006. M7773-268371. flik 2 
75 Ibid. flik 2 
76 Ibid. flik 2 
77  Punkten Problem med dagens system bygger på författarens personliga erfarenheter av systemet 
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5.2 Final report CEPA JP 16.10 Electrical actuators 
Under 1996 startade Western European Armaments Group (WEAG) ett nytt gemensamt 

Europeiskt prioriterat utvecklingsområde, Common European Priority Area (CEPA) för att 

hantera det ökande intresset av elektrifiering av land, sjö och luft plattformar.78 

Under detta CEPA program startade den 14 mars 2002 programmet CEPA 16.10 Electrical 

actuators, programmet levererade en slutrapport 2004-10-01.79 

Programmets mål var att identifiera behovet av aktuatorer för militära plattformar på luft, 

mark, sjö och rymd arenan. När denna identifiering var gjord skulle programmet undersöka 

om de på marknaden existerande elektriska aktuatorerna kunde fylla detta behov. Slutligen 

skulle man föreslå utvecklingsområden där marknaden inte klarade av att nå upp till de behov 

som identifierats.80 

Rapporten syftar inte till att klargöra eventuella fördelar med en övergång till elektriska 

aktuatorer, den jämför behov i fråga om kraftöverföring i dagens komponenter med vad som 

finns på marknaden och föreslår utveckling där elektriska aktuatorerna i dag inte når de 

befintliga komponenternas prestanda. 

 

I CEPA JP 16.10 identifierade behov av aktuatorer på Ubåt typ Gotland 

Man har i rapporten på sidorna 18 till 31 konstaterat att man för svenska ubåtar typ Gotland i 

dag har tre typer av manövreringsmaskiner, av dessa tre typer har man valt ut ett antal som är 

dimensionerande. Utöver nedanstående upptagna manövreringsmaskiner finns behov av 

ytterligare för manövrering av avgasventiler, avgasspjäll, torpedlås, form och mynningsluckor 

med mera, dessa har dock inte bedömts som dimensionerande då de ligger inom de valdas 

områden då det gäller slaglängd, moment och tider. Nedan listas de dimensionerande 

manövreringsmaskinerna och dess krav vad avser moment, kraft, hastighet och slaglängd: 

 

Roterande manövreringsmaskiner: 

Moment Vridningsvinkel Vridningshastighet 

733 Nm 90 grader  45 grader/sekund (Ventiler kylvatten) 

220 Nm 90 grader  60 grader/sekund (Ventiler kylvatten) 

86 Nm 90 grader  90 grader/sekund (Ventiler trimvatten) 
                                                 
78 WEAG CEPA 16. FINAL REPORT CEPA JP 16.10 Electrical actuators. WEAG. 2004-10-01. sid. 5 
79 WEAG CEPA 16. FINAL REPORT CEPA JP 16.10 Electrical actuators. WEAG. 2004-10-01. sid. 5 
80 Ibid. sid. 5 
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26,1 Nm 90 grader  112 grader/sekund (Ventiler hydraulik) 

33 000 Nm +/- 35 grader  5 grader/sekund (Aktra roder typ SÖD) 

 

Noterbart är att ubåt typ Södermanland har roterande hydraulmotorer för sina aktra roder och 

att ubåt typ Gotland har linjära hydraulcylindrar. 

 

Linjära manövreringsmaskiner: 

Kraft Slaglängd  Hastighet 

70 000 N 240 mm  24 mm/sekund (Förliga roder) 

180 956 N 260 mm  22 mm/sekund (Aktra roder typ GTD) 

 

Linjära manövreringsmaskiner med lång slaglängd: 

Kraft Slaglängd  Hastighet 

25 055 N 4200 mm  233 mm/sekund (Periskop) 

70 686 N 3670 mm  204 mm/sekund (Snorkelmast) 

45 239 N 3620 mm  201 mm/sekund (KV mast) 

28 055 N 3520 mm   196 mm/sekund. (Kombimast) 

 

Utöver dessa krav tas krav på strömförsörjning, störtålighet, miljötålighet, krav på utstrålat 

buller upp samt tryckklassning upp.81 

Vid undersökningen av marknaden för befintliga elektriska aktuatorer skickades ett Request 

for Information (RFI) ut till industrin, utgångspunkt för RFI var den kravställningen som 

respektive land angett ut. Samanställningen av svaren avseende ubåt finns presenterande i 

rapporten på sidorna 65- 67. 

                                                 
81 WEAG CEPA 16 FINAL REPORT CEPA JP 16.10 Electrical actuators. WEAG. 2004-10-01. sid. 18-37. 
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Vad avser Roterande aktuatorer har man fått svar som innebär att kraven vad avser moment, 

hastighet och slaglängd förutom för rodermaskiner finns tillgängliga på marknaden. Dock 

konstaterar man att den prestanda som presenteras inte överensstämmer med militära krav.82 

 

För linjära aktuatorer gäller att även dessa fyller de grundläggande kraven dock gäller det 

även här att man måste testa dessa mot militära krav då dessa i dag inte är definierade mot 

dessa.83 

 

För linjära aktuatorer med lång slaglängd konstaterar man att inga massproducerade 

kommersiella produkter finns att tillgå för denna applikation. Dock kan troligen existerande 

produkter modifieras för att passa syftet. Men även här är det så att dessa aktuatorer måste 

testas mot militär standard för att nå upp till kraven.84 

                                                 
82WEAG CEPA 16 FINAL REPORT CEPA JP 16.10 Electrical actuators. WEAG. 2004-10-01. sid. 65 
83 Ibid. sid. 66 
84 Ibid. sid. 66 
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6 Analys och värdering 
Under kapitel två, tre, fyra och fem har fakta och olika organisationers synpunkter på All 

Electric ship redovisats, jag kommer nedan att värdera och analysera dessa synpunkter och 

fakta utifrån de kriterier som jag tog fram i kapitel tre. Analysen och värderingen kommer att 

behandla ett kriterie i taget för att slutligen i göra en sammanfattning av det som presenterats. 

6.1 Ledning 
Då det i dag inte finns linjära aktuatorer som har tillräcklig slaglängd för att kunna ersätta 

hydraulcylindrarna för periskop och kommunikationsmaster så skulle en övergång i dagsläget 

inte vara möjlig på detta område. Det påpekas dock i CEPA JP 16.10 rapporten att dagens 

kommersiella elektriska aktuatorer troligen kan modifieras så att de klarar kraven vad avser 

slaglängd. Med denna modifiering och prov och försök av tillgängliga elektriska aktuatorer så 

att de lever upp till standarden som fodras för ubåts applikationer kommer inte 

ledningsförmågan att påverkas av en övergång till elektriska aktuatorer. 

6.2 Underrättelser 
Förmågan till egen underlättelse med hjälp av fartygets sonar beror på i vilket bakgrundsbrus 

som signalen skall detekteras, fartygets egna utstrålade buller bidrar till detta bakgrunds brus 

vilket innebär att ju lägre egenbuller fartyget har ju lägre detekteringströskel av andra 

signaler. 

I CRS Report for Congress. Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships: Background and 

Issues for Congress vilken har behandlats under kapitel två förväntar man sig att en övergång 

till elektrisk drift kommer att innebära att man får en reduktion av utstrålat buller. Att det 

verkligen är så att elektriska aktuatorer har en lägre bullernivå än hydrauliska har inte kunnat 

verifieras av övrig litteratur och bakgrundsinformation som ligger till grund för detta 

självständiga arbete. Dock bör man ur detta kriteriets perspektiv ta med hela den hydrauliska 

installationens utstrålade buller inklusive pumpar, ventiler, rörsystem, cylindrar, motorer och 

övriga komponenter och jämföra detta med elektriska aktuatorer inklusive dess 

kringutrustning. Vid en sådan jämförelse är det rimligt att anta att den förväntade 

bullerreduktionen som man i CRS rapporten ger uttryck för är trovärdig. Detta skulle innebära 

att en övergång till elektriska aktuatorer på ett positivt sätt skulle komma att påverka ubåtens 

förmåga till underrättelser. I beaktande måste dock då tas att för att nå denna effekt måste man 

kunna göra sig av med samtliga hydraulik ombord så att man blir av med hydraulpumpar, 
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ventiler och rörsystem, detta är inte troligt att man i dagsläget kan göra då det både i Tango 

Bravo programmet och i CEPA JP 16.10 rapporten har påpekats att dagens elektriska 

aktuatorer inte är mogna för applicering ombord ubåt, detta gäller främst för placering utanför 

tryckskrovet. 

6.3 Verkan 
Utifrån de olika systemens förmåga att leverera vapenverkan kan man på lång sikt inte se att 

det skulle finnas någon skillnad mellan elektriska aktuatorer och hydrauliska komponenter. I 

dagsläget gäller dock att utifrån den litteratur och rapporter som presenterats i detta arbete kan 

man dra slutsatser att med dagens tekniknivå på elektriska aktuatorer så kan förmågan till 

vapenverkan komma att påverkas negativt. Detta på grund av att man genomgående påpekar 

att dagens elektriska aktuatorer ej är testade och klassade för applikationer i miljön utanför 

tryckskrovet. På grund av att tillförlitligheten på elektriska aktuatorer i denna miljö inte kan 

bedömas bör man använda sig av en försiktighetsprincip vid byte av aktuatorer för 

vapensystemet. Innan en övergång till elektriska aktuatorer för denna applikation sker 

behöver man fakta som visar på att elektriska aktuatorer i denna miljö är lika tillförlitliga som 

dagens hydrauliska komponenter är. På lite längre sikt, efter utveckling, tester och försök 

bedöms utifrån i tidigare kapitel redovisat underlag att ett byte till elektriska aktuatorer är följt 

möjligt. Då påverkan inom de olika förmågorna är beroende av varandra är exempelvis 

förmågan till bättre underlättelseförmåga beroende av att bytte av samtliga 

hydraulkomponenter kan ske, vilket påpekats under punkten 6.2. Underrättelser, detta är med 

hänsyn till ovanstående ej möjligt i dagsläget för Tub- och Formluckorinstallationen. 

6.4 Rörlighet 
Utifrån svaren i CEPA JP 16.10 rapporten kan man konstatera att det i dag finns kommersiella 

aktuatorer med kraft och slaglängd för att kunna ersätta dagens hydrauliska rodermaskiner på 

ubåt typ Gotland, dock finns det enligt denna rapport inga kommersiella roterande elektriska 

aktuatorer som skulle kunna ersätta rodermaskinerna på ubåt typ Södermanland då dessa är av 

roterande typ till skillnad från Gotlands linjära. I beskrivningen av Tango Bravo programmet 

redogör Electric Boat för att man har lyckats att ta fram roterande elektriska aktuatorer med 

tillräckligt moment för att kunna fungera som rodermaskiner. Detta visar på att utveckling 

pågår och lösningar för kraftfulla roterande aktuatorer är att förväntas inom en snar framtid. 

Samtliga dessa elektriska aktuatorer behöver testas och eventuellt utvecklas för att leva upp 

till militära krav. Inom förmågan rörlighet måste man också ta hänsyn till de krav som RMS 
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ställer vad avser redundans i styrsystemet. I Tango Bravo programmet ingår att ta fram 

nödkraftförsörjning för elektriska aktuatorer i händelse av att ordinarie kraftförsörjning 

försvinner. I dag försörjs två av de aktra rodren med olja från yttre hydraulsystemet och två av 

rodren från inre hydraulsystemet för att ha styrförmåga i händelse av haveri på ett av 

systemen, detta kan lösas för elektriska aktuatorer genom kraftomkopplare som tar kraft 

antingen från förliga eller aktra ackumulatorgruppen (AI eller AII). Med utgångspunkt från 

ovanstående finns det inget i underlaget för detta självständiga arbete som visar på att man på 

sikt inte skulle kunna ersätta dagens hydrauliska komponenter med elektriska aktuatorer. 

Kraven i RMS bedöms klaras även med elektriska aktuatorer och styrförmågan bedöms inte 

påverkas. 

6.5 Skydd 
Då skydd i denna kontext bedöms utifrån en motståndares förmåga att detektera ubåten kan 

man under detta kriterie ta upp följande detektionsmöjligheter, utstrålat buller, elektriska 

läckfält, andra möjligheter till detektion. Vad avser utstrålat buller så gäller i princip samma 

förutsättningar som för kriteriet underrättelser. Förmågan för en motståndare att med hjälp av 

passiv sonar detektera ubåt är beroende av att signalen är över brusnivån eller att man har 

underrättelser som gör att man vet inom vilket frekvens spektra man skall leta i. 

Som påpekats under punkten 6.2 Underrättelser så förväntas enligt CRS Report for Congress. 

Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships: Background and Issues for Congress att en 

övergång till elektrisk drift kommer att innebära att man får en reduktion av utstrålat buller. 

Detta skulle då positivt komma att påverka ubåtens skyddsnivå. En annan aspekt på detta 

tema är att det bedöms att elektriska aktuatorer är lättare att styra och därmed ges en större 

möjlighet att styra dessa så att resonansfrekvenser ej uppkommer, vilket ytterligare skulle ge 

möjligheter att minska det utstrålade bullret. Ytterligare en aspekt är att i ett fartyg med 

elektriska aktuatorer finns inte hydraulsystemet med dess pumpar och rörsystem. Rörsystemet 

måste i dag passera tryckskrovet, dessa genomgångar innebär att det finns en risk att 

strömningsljud från hydraulsystemet transformeras ut i tryckskrovet och ger upphov till 

lågfrekvent buller. 

Vid en övergång till elektriska aktuatorer måste man ta hänsyn till att det kommer att öka 

nyttjandet av kraftelektriska komponenter, dagens elektriska aktuatorer är inte mätta för 

elektriskt läckflöde vilket gör att man inte i dagsläget kan säga hur en övergång kan komma 

att påverka en detektering av ubåten med hjälp av elektriska läckströmmar, denna påverkan 
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bör utredas vidare. Vid en övergång till elektriska aktuatorer försvinner 

hydrauloljeledningarna i och utanför tryckskrovet, detta innebär att vid haveri eller 

vapeninsats mot ubåten finns det inte längre trycksatta oljerör på utsidan av fartyget vilket 

innebär att oljeläckage ut till havet inte heller kan ske. Denna aspekt kan betraktas ur två 

avseenden dels den rent skyddsmässiga, fartyget kan inte detekteras med hjälp av oljespill, 

dels den miljömässiga, ubåten kan inte oavsiktligt få ett oljespill i havet på grund av haveri på 

hydrauloljesystemet.  

6.6 Uthållighet 
Utifrån vad John W Biederka som är ubåtskoncept ansvarig hos Electric Boat säger om de 

undersökningar dom har gjort avseende tiden som åtgår för underhåll av elektriska aktuatorer 

kontra hydrauliska komponenter så kan man förvänta att en övergång till elektriska aktuatorer 

skulle innebära att underhållbarheten hos aktuatorsystemen skulle öka och därmed minska på 

den tid som erfordras för underhåll av dessa system. Denna synpunkt kommer även fram i 

rapport Electric-Drive Propulsion for U.S. Navy Ships. Detta skulle då komma att påverka 

LCC genom att förväntade framtida underhålls- och reparationskostnader minskar. Vad avser 

energiutbytet så har tidigare konstaterats att verkningsgraden ett hydraulsystem är ca 73 % 

detta tillsammans med den dåliga verkningsgrad som är på dagens elmotorer som driver 

hydraulpumparna, endast 81 % enligt beskrivningsböcker ger detta att man i dag endast har en 

verkningsgrad på det hydrauliska systemet på ca 60 %, detta utan att det faktum att pumparna 

under del av tiden går avlastade och inte levererar någon olja till systemet har tagits med i 

beräkningen. För elektriska aktuatorer gäller att man måste ha någon form av transformator 

eller frekvensomriktare för att kraftförsörja, dessa med en verkningsgrad på ca 98 % samt att 

aktuatorer i sig själv har en verkningsgrad i paritet med en elmotor, det vill saga ca 95 %. 

Detta skulle göra att ett sådant systems totalverkningsgrad skulle bli ca 93 %. Enligt 

beräkningar i bilaga 1 skulle detta innebära att man får en besparing på ca 117kWh/dygn. 

Vilket motsvarar elförbrukningen hos två normalstora eluppvärmda villor med en 

årsförbrukning på 21300 kWh/år per styck. 

En lägre energiförbrukning påverkar även detta LCC, detta då energiförbrukning är en av 

faktorerna för att beräkna LCC. Att det verkligen är så att LCC för elektriska aktuatorer blir 

lägre än för hydrauliska kan inte fastställas utifrån det underlag som ligger tillgrund för detta 

självständiga arbete, det är dock utifrån de bedömningar som gjorts i rapporter och 

ovanstående beräkningar rimligt att anta att LCC kommer att minska. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Örlkn. Leif Nordquist Självständigt arbete i militärteknik 
ChP T 06-08 2008-11-21 Sida:35(43) 
 

6.7 Sammanfattning 
Analysen visar på att det finns ett flertal vinster ur förmågeperspektiv på att gå mot en 

utveckling med att ersätta dagens hydrauliska komponenter med elektriska aktuatorer. En 

utveckling av dagens elektriska aktuatorer fodras dock för att kvalitetssäkra dessa så att de 

lever upp till de krav som ställs på applikation i ubåtar. För att nå förmågevinster inom 

områdena underrättelser och skydd fodras att hela det hydrauliska systemet ersätts med 

elektriska aktuatorer. 
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7 Diskussion 
Författaren har tidigare varit fartygsingenjör ombord på ubåt typ Västergötland, sektionschef 

på ubåtssektionen på Basbataljonen i Karlskrona, delprojektledare produktion i projektet 

VGD HTM (Halvtidsmodifiering Ubåt typ Västergötland) samt chef för underhållsgruppen på 

1.Ubåtsflottiljen. Det är utifrån denna bakgrund som författaren här nedan ger sina synpunkter 

på hur en eventuell utveckling av en All Electric submarine bör gå till i Sverige. 

För det först så har enligt författarens mening ovanstående redogörelse visat på att man bör ta 

ett helhetsgrepp om man går mot ett införande av elektriska aktuatorer. Detta innebär enligt 

min mening att man inte successivt skall försöka inför olika typer av elektriska aktuatorer på 

dagens befintliga båtar. Orsaken till denna ståndpunkt är att dagens ubåtar är i grunden 

konstruerade för hydrauliska manövreringsmaskiner, både vad det gäller hydraulsystem och 

elsystem. Vid ett införande av elektriska aktuatorer så kommer det att behövas förändras både 

i el och i hydraulsystem. Sannolikheten att man skulle lyckas att ersätta samtliga hydrauliska 

komponenter i dagens båtar bedömer författaren som mycket liten, detta innebär att de 

taktisk/tekniska vinster som en övergång till elektriska aktuatorer kan innebära inte skulle 

uppnås. 

För det andra så har vi i dag endast ett fåtal plattformar, prov och försök på dessa med 

elektriska aktuatorer skulle innebära att man gör inskränkningar i deras taktiska nyttjande 

vilket ur författarens synpunkt det inte finns utrymme för om man skall klara beredskaps och 

utbildningskrav. 

Enligt författaren så bör man i stället inrikta utvecklingen av framtida ubåtar mot ett koncept 

för All electric submarine. Här är det troligt att utvecklingen av A 2685 redan har nått så långt 

i sin utveckling att man redan är i efterhand. Detta skulle innebära att inriktningen bör vara att 

först för fartygssystemet efter A26 inrikta sig på All electric submarine. Orsaken härtill är att 

tidigare erfarenheter har visat att förändringar i ett pågående projekt nästan alltid leder till 

fördyringar och att man inte når det mål man hade hoppats med förändringen. 

Ovanstående resonemang bygger helt på författarens egna synpunkter, dessa synpunkter 

kommer till viss del att användas under kapitel 8, Avslutning. 

                                                 
85 A26 är ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny ubåt som skall ersätta dagens ubåtar typ Södermanland. 
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8 Avslutning 
Ovanstående redogörelse och analys har syftat till att belysa och analysera faktorer som 

utifrån detta enskilda arbetes avgränsningar skall kunna ge ett svar på den grundläggande 

frågeställningen. Arbetet har att på ett så objektivt sätt som möjligt försökt att belysa var 

utvecklingen ligger i dag avseende elektriska aktuatorer för ubåtsapplikation. Utvecklingen på 

detta område går fort och är i många fall omgärdade med sekretess vilket har gjort det svårt att 

skaffa sig ovederhäftig information. Den information som fungerat som grundläggande 

information är framförallt CEPA JP 16.10 rapporten och CRS Report for Congress. Electric-

Drive Propulsion for U.S. Navy Ships: Background and Issues for Congress. Övriga 

rapporter, artiklar och information har haft i stort sett samma grundteser som dessa rapporter 

vilket gör att resultatet bedöms som trovärdigt. 

8.1 Svar på inledande frågeställning 

Den grundläggande frågeställningen för detta självständiga arbete är: 

Vilka taktiska/tekniska vinster kan erhållas om man på våra svenska ubåtar går mot att ersätta 

dagens hydralikinstallationer med elektriska aktuatorer? 

Analysen har visat på att man med största sannolikhet kommer att nå taktiska vinster inom 

förmågeområdena underrättelser, uthållighet och skydd. 

Förmågeområdena ledning, verkan och rörlighet bedöms inte bli påverkade vid en övergång 

till elektriska aktuatorer. 

De tekniska vinster som en övergång bedöms medföra är lägre energiförbrukning, minskade 

underhållskostnader, minskade underhållstider och troligen lägre LCC. 

Dock har analysen även visat att tekniken inte är riktigt mogen för applikation i ubåtssystem i 

dagsläget, mer utveckling, prov och försök erfordras för att tillräcklig säkerhet och 

tillförlitlighet skall kunna garanteras. Utifrån analysen i kapitel sex och författarens 

diskussion i kapitel 7 anser författaren att även om analysen visar på taktisk/tekniska vinster 

så bör inte en implementering av tekniken forceras utan en inriktning bör vara att nyttja 

tekniken för eventuell ubåtstyp efter A26. 
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8.2 Förslag på fortsatt forskning 
Då detta enskilda arbete endast har behandlat övergången till elektriska aktuatorer inom 

området AES är ett förslag till fortsatt forskning inom området att man belyser 

taktisk/tekniska vinster med en övergång till framdrivningskoncept utan centrerad 

skrovpenetrerande axel vilken är en del av de fem forskningsområdena inom Tango Bravo 

programmet. 

Vidare har detta arbete belyst att dagens elektriska aktuatorer inte är testade vad avser buller, 

vibrationer, elektriska läckflöde, chock tållighet, trycktålighet enligt militär standard. Hur väl 

dagens kommersiella elektriska aktuatorer lever upp till militära krav är ett förslag till fortsatt 

forskning. 
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9 Centrala begrepp och förkortningar 

9.1 Centrala begrepp 

Aktuatorer är en komponent som överför elektrisk signal till mekanisk rörelse86  

 

AES All Electric Ship innebär ett fartyg som är konstruerat med elektriskt 

framdrivningsmaskineri och elektriska aktuatorer i stället för den traditionella 

förbränningsmotor - växel - propeller. Manövrering av hjälputrustning sker med elektriska 

aktuatorer i stället för med hydralik87 

 

LCC (Life Cycle Cost) Livscykel kostnad  LCC = summan av (Cic + Cin + Ce + Co + Cm + 

Cs + Cenv + Cd) 

Där 

C = kostnadskomponent 

ic = initialkostnaden, inköpspriset för utrustningen 

in = installations- och driftsättningskostnader (inbegripet utbildning) 

e = energikostnader (förväntad kostnad för drift av systemet) 

o = driftskostnad (arbetskraftskostnaden för normal övervakning av systemet) 

m = underhålls- och reparationskostnad (rutinmässiga och förväntade reparationer) 

s = kostnad för stilleståndstid (produktionsbortfall) 

env = miljökostnad (förorening som orsakas av utrustningen) 

d = kostnad för urdrifttagande/bortskaffande (inbegripet återställande av närmiljön och 

bortskaffande av hjälputrustning).88 

                                                 
86 http://www.ne.se/sok/aktuator (hämtad 2008-11-06) 
87 Författaren har fått göra en egen definition utifrån det underlag som ligger till grund för det självständiga 
arbetet då ingen tydlig definition går att finna i litteratur eller underlag. 
88 Energimyndigheten. http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Generella-
atgarder/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/ (hämtat 2008-04-13) 
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9.2 Centrala organisationer 
ONR The Office of Naval Research samordnar, verkställer och stödjer forskningen och 

teknologiska program för U.S. Navy och U.S. Marine Corps på skolor, universitet, statliga 

laboratorier och vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer. ONR ger tekniska råd 

till Chief of Naval Operations och Secretary of the Navy samt samarbetar med industrin för 

att förbättra den tekniska tillverkningsprocessen.89 

9.3 Förkortningar 

AC/AC Alternate Current/ Alternate Current (växelström/växelström) 

AC/DC Alternate Current/Direct Current (växelström/likström) 

AES All Electric Ship 

CEPA Common European Priority Area  

CRS Congressional Research Service 

DARPA The Defence Advanced Research Projects Agency 

DMarinO Doktrin för Marina Operationer 

DoD Department of Defence 

EMALS Electro-Mechanical Aircraft Launch System 

FMV Försvarets Materiel Verk 

GTD Ubåt Gotland 

LCC  Life Cycle Cost 

M/S M/S., är en förkortning för engelskans Motor Ship ("motorfartyg")90 

MOA Memorandum of Agreement  

MW Mega Watt = 1 000 0000 Watt. Watt är SI enhet för effekt. 1 Watt = 1 Joule / 

sekund91 

NGIPS Next-Generation Integrated Power System 

NSWCCD Naval Surface Warfare Center Carderock Division  

ONR Office of Naval Research 

RFI Request for Information  

RMS Regler för Militär Sjöfart 

SÖD Ubåt Södermanland 

                                                 
89 Om ONR översatt från ONR hemsida. http://www.onr.navy.mil/ (hämtat 2008-03-28) 
90 Bonniers Lexikon. Uppslagsboken. Bonnierförlagen Nya Medier. Koratan Ljubljana. Slovenien. 2002. sid. 567 
91 Bonniers Lexikon. Uppslagsboken. Bonnierförlagen Nya Medier. Koratan Ljubljana. Slovenien. 2002. sid. 910 
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TTEM Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning 

USN U.S Navy, Amerikanska förenta staternas flotta 

WEAG  Western European Armaments Group 

VGD HTM Halvtidsmodifiering Ubåt typ Västergötland 
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Bilaga 1: Beräkningar 

Verkningsgraden i ett hydraliksystem 
Beräkningarna nedan är gjorda med hjälp av Högskolan i Dalarnas Formelsamling i 

hydralik92 Formeln för erforderlig effekt P för att nå en tryckökning pΔ i en pump är 

vhm

pQP
ηη *

* Δ
=

 där hmη  är den hydraulmekaniska verkningsgraden beräknas till 0,8-0,95 och vη  

är den volumetriska verkningsgraden som för en pump normalt är 0,9-0,98. Vilket gör att den 

genomsnittliga verkningsgraden för pumpen blir 83,094,0*88,0 = .  

Då de flesta linjära hydraulcylindrarna ombord på en ubåt är dubbelverkande använder jag 

mig av formeln för dubbelverkande cylindrar. Kraften som cylindern verkar med är 

hmmm ApApF η*)**( −= . I detta fall beräknas normalt hmη  var 0,85-0,95 vilket gör att vi 

tar medelvärdet och sätter den till 0,9. Verkningsgraden för systemet blir utifrån detta 

75,09,0*83,0 ≈ .  

Till detta kommer förlusterna på grund av tryckfall i rörsystem. Om man gör ett överslag på 

dessa förluster på ett 15 meter långt rör med innerdiametern 30 mm och ett systemtryck på 

100MPa och en flödeshastighet 0,5 m/s och en kinesmatisk viskositet på hydrauloljan på 

42cSt och en densitet på 910 kg/
3m så får man följande  

d
vLp

*2
***

2ρλ=Δ
 där 

4
*

316,0

υ

λ
dv

=

 detta ger 

MPaPap 13,0130737
03,0*2

5,0*15*910*

42
03,0*5,0

316,0 2

4

≈==Δ

 
Vilket visar på att förlusterna på grund av tryckfall i ledningarna är försumbara när vi har låga 

flöden. 

Till detta skall den värme som kyls bort i systemet via hydrauloljekylare läggas till, för 

enkelhetsskull sätter vi detta till 2 % vilket ger att systemets totala verkningsgrad skulle bli 

73,098,0*75,0 ≈  

                                                 
92 Högskolan Dalarna. Formelsamling Hydraulik.pdf. Högskolan Dalarna 2007-10-22. (Hämtad från 
http://www.hpf.se/Formelsamling%20hydraulikcertifiering.pdf. 2008-10-23) 
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Effektförbrukning hydrauliska systemet kontra elektriska aktuatorer 
Om man gör beräkningar avseende effektförbrukningen för respektive system kommer man 

fram till att effektförbrukningen per dygn för hydraulsystemet inklusive motor och övriga 

komponenter skulle vara tatdad tUItUIP **** +=  där dI = driftströmmen på elmotorn, 

aU = batterispänning, dt = tid pålastad, tt = tid avlastad och tI = ström elmotor avlastad.  

Batterispänning = 325V  

Driftström elmotor = 28,5 A 

Ström avlastad motor = 5 A 

Detta ger kWhWhP 13013065012*325*512*325*5,28 ≈=+=  av denna effektförbrukning 

är det effekten under pålastad tid gånger verkningsgraden som ger nyttig effekt i de 

hydrauliska manövreringsmaskinerna, det vill säga den nyttiga effekten är 

kWhWhPtUIP tdad 67666906,0*12*325*5,28*** ≈==⇒= η  Detta gäller för ett 

hydraulsystem, då fartyget har två olika hydraulsystem skall siffrorna multipliceras med 2 

vilket ger kWhP 2602*130 ==  respektive kWhP 1342*67 == .  

Verkningsgraden för elektriska aktuatorer kan sättas till verkningsgraden för 

frekvensomriktare gånger verkningsgraden för aktuator vilket ger 0,98*0,95=0,93   

För elektriska aktuatorer gäller att effektförbrukningen är dagens nyttiga effektbehov för 

hydrauliska manövreringsmaskiner genom totalverkningsgraden för elektriska aktuatorer 

vilket ger kWWhP
tUI

P
tea

tdad 143143419
93,0

2*6,0*12*325*5,282****
≈==⇒=

η
η

. Denna 

överslagsberäkning visar att man kan förvänta sig en minskad effektförbrukning med ca 

dugnkWhP /117143260 =−= . 


