
Niclas Schedin FHS 

 

Sida 1 av 46 

 

 

 

Självständigt arbete i militärteknik (15hp) 
Militärteknik; metod och självständigt arbete OP 10-13, 18 högskolepoäng 

Författare: Niclas Schedin SA VT 2013 

 Program: OP 10-13 

Handledare: Hans Liwång, Teknologie Licentiat Kurskod: 1OP154 

 Antal ord: 11 463 

Alternativa Drivmedel som Enhetsdrivmedel 

Sammanfattning: 

Fossila drivmedel står idag för en överlägsen majoritet av den totala användningen av 

drivmedel som dagligen förburkas. Alternativ till de fossila drivmedlen krävs för att 

säkerställa tillgång i framtiden. Försvarsmakten har fått uppdrag från regeringen att 

utforska möjligheten att övergå till att driva sina fordon på förnyelsebara bränslen. 

Militära organisationer strävar efter ett enhetsdrivmedel, alltså ett gemensamt 

drivmedel som driver samtliga fordon och enheter. Största anledningen är den 

förenklade logistik som kan uppnås om endast ett drivmedel används.  

Detta arbete har sökt efter ett alternativt drivmedel som skulle kunna användas som 

enhetsdrivmedel inom Försvarsmakten. Detta för att lösa problematiken med att både 

byta till ett förnyelsebart drivmedel och ett enhetsdrivmedel i samma fas. 

Slutsatserna som dragit i detta arbete är att FT-bränslen har potential att användas som 

enhetsdrivmedel ur ett tekniskt perspektiv. Den höga flampunkt som FT-bränslen har 

skulle kunna innebära att även sjöfarkoster kan använda samma drivmedel som mark- 

och luftfarkoster. Dock saknas i dagsläget tillräcklig tillgänglighet och 

framställningen är i utvecklingsfasen.  

 

Nyckelord: Alternativa drivmedel, Fossila drivmedel, enhetsdrivmedel, FAME, DME, 

Fischer-Tropsch, Bränslen 
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Alternative fuel as a single fuel 

Abstract: 

Fossil fuels currently account for the vast majority of the total amount of fuel that is 

consumed globally every day. Alternatives to fossil fuels are needed to ensure 

sufficient supply in the future. The Swedish Armed Forces have been tasked by the 

Government to investigate and examine the possibility of operating their vehicles on 

renewable fuels. 

 

Military organizations strive for the use of a single fuel concept. A single fuel concept 

means that only one kind of fuel is used in all vehicles and machines. The major 

reason for this is the simplified logistics that can be achieved if only one fuel is used.  

 

This paper has sought an alternative fuel that can also be used as a single fuel in the 

Swedish Armed Forces. In order to solve the problem of changing to a renewable and 

to a single fuel in one single step.  

 

The main conclusion drawn in this paper is that Fischer-Tropsch fuels have the 

potential to be a single fuel from a technical perspective. The high flashpoint of 

Fischer-Tropsch fuels could mean that they might also be used in navy vessels. 

However, there is currently insufficient availability and production is in the 

development stages. 

 

Keywords: Renewable fuels, Fossil fuels, Single fuel concept, FAME, DME, Fischer-

Tropsch, fuels  
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1. Inledning 

 

”Olja och gas försvinner inte över en natt, men marknadskrafternas tillgång och 

efterfrågan kommer oundvikligen att börja driva upp priserna till nivåer som ingen ens 

vill tänka idag. Finner vi inte nya lösningar kommer vi absolut konfronteras med en 

verklig kris.
1
 

 

Även om det finns många olika uppfattningar och påstående om hur länge våra tillgångar på 

fossila bränslen, så som olja och gas, räcker; så råder det ingen tvekan om att det är en ändlig 

resurs. Med dagens takt på dels befolkningsökning och dels ökad energikonsumtion per 

person globalt kommer våra reserver av fossila bränslen i framtiden att sina.
2
 

Bristen på fossilt bränsle ställer oss inför en utmaning då stor del av vår energikonsumtion 

tillgodoses från fossila bränslen. 2011 stod olja, kol och naturgas för ca 30 % av Sveriges 

energikonsumtion.
3
  Transportsektorn, vilket innefattar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart 

står för runt en fjärdedel av Sveriges årliga energikonsumtion och inom denna sektor är 

vägtrafiken den tydligt dominerande delen. Enligt 2011 år statistik stod fossila drivmedel så 

som bensin och diesel för över 90 % av den energikonsumtion som transportsektorn 

konsumerar.
4
 

 

Historien har också visat att det i kris och konfliktsituationer blivit brist på fossila bränslen i 

Sverige. Ett exempel är andra världskriget där den begränsade mängd drivmedel som kunde 

föras in i landet var så hårt ransonerad att endast försvaret, brandkår, ambulans och polis fick 

ta del av det.
5
 Även under oljekrisen i början av 70-talet infördes en viss ransonering under en 

kort period då det globala läget på fossila bränslen var osäkert.
6
 Detta innebär att det inte 

enbart är en fråga om när oljereserverna sinar, det kan även i framtida konfliket och 

krissituationer uppstå brist på de fossila bränslena vilket gör det till en säkerhetspolitisk 

aspekt.  

 

                                                 
1
 Olah George A, Goeppert Alain, Prakash G K Surya, Bortom Olja och Gas, s.19 

2
 Ibid s.18-19 

3
 International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries Sweden 2013 Review: Excerpt  

The framework: energy policy and climate change, s.3 
4
 Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning 2011, s.5, 9, 13 

5
 Dahlberg Hans, I Sverige under 2:a världskriget, s. 158 

6
 Ekström Christer.  Muld Anders, En studie av ransoneringsberedskapen i Sverige och Europa. s. 6.  
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Drivmedel är en viktig resurs i Försvarsmakten. Idag drivs Försvarsmaktens fordon av olika 

typer av fossila drivmedel. Dessa drivmedel utvinns ur olja och vi importerar alla dessa 

drivmedel. Sverige står således i en beroendesituation till omvärlden för att kunna 

tillhandahålla dessa drivmedel. Sett ur ett historiskt perspektiv har vi märkt att denna position 

tidigare inneburit problem och begränsningar i användandet av våra fordon.
7
 Även 

säkerhetspolitiska situationer kan i framtiden påverka tillgången till dessa drivmedel.
8
 

 

Väl utvecklade alternativa drivmedel som produceras i förnyelsebara processer med nationella 

produktionsmöjligheter skulle hjälpa Sverige att hantera ovan beskriva scenario vid brist på 

fossila drivmedel. Denna situation påverkar även Försvarsmakten där alla fordon drivs på 

fossila drivmedel. 

 

Utöver detta har Sverige i samband med sina samarbeten med Nato åtagit sig att 

Försvarsmakten vid internationella operationer med Nato skall kunna driva flygplan, fordon 

och tillbehör på ett gemensamt drivmedel.
9
 Idéen om att enbart använda ett drivmedel kallas 

internationellt ”single fuel policy”(SFP) eller ”single fuel concept”(SFC) och översätts till 

enhetsdrivmedel på svenska. USA bestämde sig under 80-talet att befälhavarna för de olika 

försvarsgrenarna skulle välja ett drivmedel som uteslutande skulle användas inom deras 

försvarsgren. Flottan hade sedan tidigare ett drivmedel som betecknas JP-5 som används som 

enhetsdrivmedel. Armen och Flygvapnet använde den forskning som flottan genomfört och 

valde 1989 ett drivmedel som betecknas JP-8.
10

 JP-8 betecknas inom Nato för F-34 och är det 

drivmedel som Försvarsmakten förväntas använda vid internationella operationer med Nato.  

Fördelarna med att använda enhetsdrivmedel är bland annat förenklad logistik, hantering, 

förvaring och att undanröja risken att av misstag tanka fel drivmedel med motorproblem som 

följd.
11

 

 

FM har idag fordon och förbrännare som drivs på en mängd olika drivmedel. Diesel för 

majoriteten av markfordon, flygfotogen för flygplanen, bensin för vissa fordon och 

förbränningsmotorer (värmare, el-verk o.s.v) även vanlig fotogen i små mängder. De olika 

                                                 
7
 Dahlberg Hans, I Sverige under 2:a världskriget, s. 158, Ekström Christer.  Muld Anders, En studie av 

ransoneringsberedskapen i Sverige och Europa s. 5-6 
8
 Olah George A, Goeppert Alain, Prakash G K Surya, Bortom Olja och Gas s.19 

9
 FMV, SingleFuelPolicy (8 bilagor), s. 1 

10
 Chandler John W, Solving the Single-Fuel Dilemma, s.77 

11
 Ibid s. 78-79 
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drivmedlen har olika krav på förvaring, hantering och distribuering vilket gör att logistiken 

måste kunna hantera alla dessa. 

En lösning på denna problematik är införandet av ett enhetsdrivmedel. 

1.1 Problemformulering 

En åtgärd som vidtagits är att regeringen i regleringsbrevet från 2006 ålagt Försvarsmakten att 

redovisa vilka möjligheter Försvarsmakten har att gå från fossila drivmedel till förnyelsebara 

drivmedel.
12

 

 

I samband med Sveriges samarbete med Nato har Försvarsmakten ålagts att tillse att flygplan, 

fordon och tillbehör som används inom internationella Nato-ledda operationer kan drivas med 

det fotogenbaserade flygbränslet F-34. Detta är det drivmedel som Nato bestämt sig för att 

använda som enhetsdrivmedel. 

 

Att antingen byta till enhetsdrivmedlet F-34 eller till ett alternativt och förnyelsebart 

drivmedel är ett stort arbete för Försvarsmakten. Många olika aspekter måste utvärderas och 

en viss kostnad för bytet kan inte uteslutas. Bägge uppdragen innebär ett byte av drivmedel 

och frågan är om det inte är möjligt att använda ett alternativt drivmedel som enhetsdrivmedel 

för att lösa båda frågorna på en gång. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om något alternativt drivmedel fungerar som enhetsdrivmedel. Det 

huvudsakliga syftet med arbetet är att undersöka om dessa två drivmedelstyper och koncept 

går att förena genom att ett alternativt enhetsdrivmedel. 

 

1.2.1 Frågeställning 

För att öka förståelsen för alternativa drivmedel och enhetsdrivmedel skall arbetet besvara 

följande: 

 

Vilket eller vilka alternativa drivmedel uppfyller kraven på ett enhetsdrivmedel för 

Försvarsmakten? 

                                                 
12

 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten 
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1.3 Avgränsningar 

I detta arbete görs ett antal avgränsningar. Detta huvudsakligen för att göra arbetet hanterbart 

kopplat till tidstillgång och resurser. Avgränsningar görs även för att fokusera arbetet i ett 

försök att ta arbetet till en djupare nivå istället för att ytligt beröra ett större område.  

1.3.1 Avgränsning motortyper 

Arbetet avgränsas till motorer som används inom markfarkoster och luftfarkoster, detta 

eftersom dagens varianter av enhetsdrivmedel skiljer sig då sjöfarkoster använder ett annat 

drivmedel än luft- och markfarkoster. Påpekas bör dock att det inte är tekniska aspekter som 

hindrar alla arenor att använda samma drivmedel utan skillnader i säkerhetskrav på drivmedel. 

Om marin applikation är möjlig kommer detta diskuteras men enbart ur ett rent tekniskt 

perspektiv. Denna avgränsning innebär rent konkret att undersöka om det alternativa bränslet 

fungerar i både en kompressionsantänd motor så som en dieselmotor och i en gasturbin/jet-

motor som används i flygplan. Eftersom de flesta fordon i Försvarsmakten redan är 

dieselfordon och bensinmotorerna hittas i äldre fordon som inom snar framtid bör eller ska 

fasas ut kommer detta arbete att fokusera på de två tidigare nämnda motorkonstruktionerna.  

1.3.2 Avgränsning enhetsdrivmedel 

Arbetet avgränsas till att använda ett redan framtaget enhetsdrivmedel som en mall och utgår 

från detta för att definiera vilka krav som ställs. Det är möjligt att det finns andra varianter av 

enhetsdrivmedel som skulle kunna fungera men med risk för att arbetet dels skulle bli för stort 

och för tekniska komplicerat avgränsas arbetet till något som testats och visats fungera. 

Enhetsdrivmedlet som används är F-34, vissa nationer väljer att tillsätta ett additiv för att 

förbättra vissa egenskaper för drift i dieselmotorer och beteckningen blir då F-63.  

1.3.3 Avgränsning miljö och hälsa 

Arbetet kommer inte att behandla miljöpåverkan, miljökrav från t.ex. EU eller hälsoeffekter. 

Denna avgränsning görs för att möjliggöra större fokus på de tekniska förutsättningarna. 

I händelse av krig och kris prioriteras funktionalitet framför miljöaspekter. 

Samtidigt är en stor anledning till utvecklingen av alternativa drivmedel att minska utsläpp av 

farliga ämnen. Det är dock inte så att alla alternativa drivmedel är ofarliga eller mindre giftiga 

än fossila drivmedel. De bidrar dock i mycket mindre utsträckning till växthuseffekten. 
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1.3.4 Avgränsning alternativa drivmedel 

Arbetet kommer att avgränsa till endast ett antal av de många alternativa drivmedel som 

diskuteras idag, de utvalda drivmedel är de som efter initial granskning har en rimlig chans att 

användas inom Försvarmakten med hänsyn till tekniska, fysiska och kemiska förutsättningar. 

Valet av drivmedel har delvis tagits ifrån tidigare forskning och rapporter inom ämnet. 

Författaren kommer dock undersöka om något nytt altenativt drivmedel har dykt upp. Det 

kommer även undersökas om framställningstekniken för något äldre drivmedel ändrat 

förutsättningen för det drivmedlet. Detta eftersom de rapporter som används är några år och 

framsteg inom ämnet kan ha skett. 

Ett kriterium som satts vid valet av drivmedel är att de skall kunna användas i de 

motorkonstruktioner som nämnts ovan. Detta skall kunna ske med inga eller mindre 

modifikationer.  Att det alternativa drivmedlet kan blandas med fossila drivmedel är inget 

krav men ses som en positiv förmåga. Exempel på drivmedel som valts bort är etanol som 

enbart fungerar i bensinmotorer. 

 

 

De drivmedel arbetet undersöker är: 

 

 Fettsyrametylestrar (FAME) 

 Dimetyleter (DME)  

 Fischer-Tropsch bränslen 

2. Tidigare forskning 

 

Det finns ett stort antal olika organisationer som forskar och rapporterar inom området. 

Alternativa drivmedel är högaktuellt på den civila marknaden och mycket forskning kommer 

från olika energiorganisationer så som Energimyndigheten, Svenska Petroleum Institutet och 

International Energy Agency (IEA). Enhetsdrivmedel är främst av militärt intresse vilket leder 

till att forskning och rapporter inom detta område främst presenteras av organisationer så som 

Nato, Försvarets Materielverk (FMV) och olika nationers försvarsmakter.  

Eftersom kraven varierar mellan militära och civila ändamål kan vissa skillnader ses i de 

rekommendationer som de olika rapporterna anger. Militära fordon har t.ex. krav på att klara 
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av att operera i lägre temperaturer än civila vilket ställer krav på bland annat handhavande, 

motor och drivmedel.  

 

Under detta kapitel nämns två uppsatser som använts som inspiration och delvis som grund 

för arbetet. Den ena uppsatsen är skriven av före detta kadett David Djuvfeldt som gick YOP 

06/09 och den andra är skriven som en C-uppsats av Major Peter Wase under kursen ChP 

2002-2004.  Djuvfeldt skrev uppsatsen: Alternativa drivmedel - Vilket alternativt drivmedel 

uppfyller bäst Försvarsmaktens behov? om möjligheten för Försvarsmakten att använda 

alternativa drivmedel. Wase skrev: Energi, enhetlighet, effektivitet – Enhetsdrivmedel, om 

införandet av enhetsdrivmedel i Försvarsmakten. 

 

3. Teori och Metod 

3.1 Teori 

Militärteknik är ett ämne som studeras på försvarshögskolan av samtliga kadetter. 

 

Militärteknik är nämligen den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken 

inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och 

påverkas av teknik.
13

 

 

I dagens militära sammanhang blir teknik en starkt påverkande faktor som på olika sett 

påverkar hur striden förs. Även historiskt är teknik för militärt användande av stor vikt. 

Militärteknik är det ämne och vetenskap som sammanflätar ett stort antal vetenskaper och 

sätter de i en militär kontext.  

 

Militärteknik har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar 

samhälsvetenskapens förståelse av den militära professionen med naturvetenskapens 

fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. 
14

 

Militärteknik är alltså inte enbart den teknik som militärer använder. Den är ett verktyg för att 

se hur vetenskap och teknik påverkar striden. Militärteknik sträcker sig från den stridstekniska 

nivån till den strategiska. Militärteknikens påverkan är mest påtaglig på stridteknisk nivå där 

                                                 
13

 Andersson Kurt et. al., Lärobok i Militärteknik vol. 1: Grunder, s.9 
14

 Ibid, s.9 
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ett antal olika tekniska system och plattformar ställs mot varandra och deras tekniska 

egenskaper kan avgöra vilken sida som får ett taktiskt övertag. 

 

Med god kunskap om verktygen, dvs. allt från vapen och plattformar till informations- 

och ledningssystem samt principer för att bedriva strid på olika nivåer kan den 

väpnadestriden föras framgångsrikt på alla nivåer.
15

 

 

Stor militär nytta kan uppnås genom användandet av ett enhetsdrivmedel. Enhetsdrivmedel är 

ett typiskt exempel på en militärteknisk lösning där tekniken och kunskapen om drivmedel 

finns civilt men är intressant inom en militär kontext.
16

 

 

Utöver militärteknik använder sig Försvarsmakten ett antal förmågor för att beskriva och 

klassificera olika aspekter av verksamheten. De sex förmågor som används är: verkan, skydd, 

rörlighet, ledning, und/info och uthållighet. Förmågorna bör ses som en teoretisk tankemodell, 

och modellen som en abstrakt idé om hur Försvarsmakten ser på och analyserar situationer.
17

 I 

detta arbete kommer rörlighet och uthållighet att beskrivas då dessa i störst utsträckning 

påverkas av val av drivmedel. 

 

Rörlighet är förmågan att på olika nivåer förflytta fordon, personal och utrustning. Det kan 

ske på taktisk, operativ eller strategisk nivå med olika fokus och framskaffningsmedel.  

 

Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och 

rum så att överordnat mål kan uppnås.
18

 

 

För att möjliggöra rörlighet för förband krävs någon form av fordon som i sin tur kräver ett 

drivmedel.  

 

Uthållighet är förmågan att kunna bibehålla stridsvärde och möjligheten att utföra verksamhet 

under en viss tid. God uthållighet resulterar i hög tillgänglighet på personal och utrustning. 

                                                 
15

 Andersson Kurt et. al., Lärobok i Militärteknik vol. 1: Grunder, s.10 
16

 Wase Peter, Energi, enhetlighet, effektivitet – Enhetsdrivmedel, 2004 
17

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], 2011 s.57 

Försvarsmakten, DGemO doktrin för gemensamma operationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005 s.60 
18

 Försvarsmakten, DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005 s.69 
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Logistiken är tungt kopplad till förmågan uthållighet då tillgången på förnödenheter av olika 

typer är avgörande för uthålligheten.  

 

Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och matriell 

tillgänglighet så att överordnat mål uppnås.
19

 

 

Drivmedel är en förnödenhet som ofta ses som viktig när uthållighet mäts. Mängden och 

kvaliteten på drivmedlet påverkar hur långt eller länge ett fordon kan köra innan tankning 

genomförs. Kvaliteten påverkar också livslängden på motorer och förbrukningsartiklar så som 

bränslefilter.  

3.2 Metod 

Detta arbete är skrivet ur ett militärtekniskt perspektiv. Detta innebär att fokus ligger på 

teknik satt i en militär kontext och i vilka möjligheter och begränsningar det ger 

Försvarsmakten. 

 

Inledningsvis beskrivs de krav som ställs på ett enhetsdrivmedel. Arbetet beskriver hur andra 

nationer och organisationer så som Nato har lyckats i sina försök att använda enhetsbränsle 

och vilka lärdomar och val de har gjort.  Det redan existerande enhetsdrivmedlet F-34 som 

används inom Nato utgör den mall som anger vilka faktorer och krav som ställs på ett 

enhetsdrivmedel. 

Därefter beskrivs de olika alternativa drivmedlen inklusive framställningsmetoder samt 

kemikaliska och fysikaliska attribut. 

Slutligen jämförs kraven på ett enhetsdrivmedelet med de alternativa drivmedlen för att se om 

något uppfyller kraven eller vad som eventuellt saknas.  

 

Genom litteraturstudier i tidigare forskning och rapporter har resultaten analyserats med hjälp 

av kvalitativ textanalys. Det innebär att rapporterna och studierna studerats genomgående för 

att genom analys och tolkning komma fram till deras innebörd. Denna metod används 

eftersom det finns ett brett och djupt forskningsläge främst på den civila sidan men även i den 

militära sidan. De kvantifierbara faktorerna som behandlas i detta arbete är bra för att jämföra 

olika drivmedel inom vissa aspekter och kommer att komplettera de kvalitativa slutsatserna 

som kan dras från rapporterna.  
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I arbetet används både beteckningen JP-8 och F-34 för samma drivmedel. JP-8 är den 

amerikanska beteckningen och används vid beskrivning av dess historia. F-34 är den Nato-

beteckning som används idag och används i störst utsträckning, speciellt i slutet av arbetet. 

3.3 Källor 

De källor som används kommer från både statliga och icke-statliga organisationer med 

intressen inom området. De flesta är eller anses vara opartiska då de inte företräder något 

företag som kan ha intresse av att påverka resultatet. Dessa källor är överlag väldigt aktuella 

och publicerade i närtid till detta arbete, vilket bör ge en bra bild över situationen i skrivande 

stund. 

 

Vissa källor är hämtade från militära institutioner så som USAs Försvarsmakt, Nato och 

Försvarets Materielverk (FMV). Dessa källor kan anses vara mindre exakta när det kommer 

till rent vetenskapliga resultat än tidigare nämnda källor men deras militärtekniska synvinklar 

gör dessa arbeten intressanta och relevanta och vanligtvis bygger deras empiri på den civila 

sektorns forskning. 

Av de militära källor som används är några ett par år gamla, vilket ur ett källkritiskt 

perspektiv kan anses problematiskt. Deras resultat och slutsatser är dock fortfarande relevanta 

eftersom de förmågor och funktioner som är intressanta för militärer inte ändras lika snabbt 

som tekniken. Alltså bör deras slutsatser om vad som krävs av ett alternativt drivmedel för 

militärt bruk fortfarande vara aktuella.  

 

3.4 Centrala begrepp 

  

Fossila bränslen:  

Olja, naturgas, oljesand, oljeskiffrar, kol. De är blandningar av kolväten (dvs ämnen 

sammansatta av grundämnena kol och väte). När de oxideras (förbränns) bildas 

koldioxid (CO2) och vatten (H2O), de är alltså med 

mänskliga tidsbegrepp icke-förnybara.
20
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I detta arbete används begreppet fossila bränslen eller drivmedel för att beskriva de drivmedel 

som framställts med olja som råvara. Exempel på sådana drivmedel är bensin, diesel och 

fotogen. 

 

Alternativa bränslen: 

Dessa bränslen är de alternativ som kan användas istället för de fossila bränslena. Begreppet 

alternativa bränslen kompletteras ibland med begreppet förnyelsebara bränslen då vissa 

bränslen anses vara alternativ till de konventionella fossila bränslena fast ändå framställs ur 

fossil råvara, ett exempel är naturgas. I detta arbete syftar alternativa bränslen enbart på de 

som också är förnyelsebara. Alternativa och förnyelsebara bränslen är således synonymer i 

detta arbete. 

Förnyelsebara bränslen framställs ur energikällor som antingen anses outsinliga, så som sol 

och vindkraft, eller från energikällor med kort omloppstid sett ur ett mänskligt perspektiv, 

t.ex. organiskt material så som grödor, skogsprodukter och avfall. Det organiska materialet 

kan genom olika processer som förklaras senare omvandlas till olika former av bränslen.
21

 

 

Se Bilaga 1 för Vidare begrepp och beteckningar 

 

  

                                                 
21

 Nationalencyklopedin , förnybara energikällor, http://www.ne.se/lang/förnybara-energikällor,  hämtad 2013-

06-03. 

Nationalencyklopedin , alternativ energi, http://www.ne.se/lang/alternativ-energi, hämtad 2013-06-03. 
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4. Enhetsdrivmedel 

4.1 Bakgrund och historia 

Den Amerikanska flottan använde innan 60-talet bränslet JP-5 för alla flygplan och 

helikoptrar som opererade från fartygen. JP-5 är ett fotogenbaserat flygbränsle med hög 

flampunkt. Fördelen med att ha en hög flampunkt är i första hand att det blir säkrare att 

hantera. Flampunkten är den lägsta temperatur då ångorna från bränslet kan antändas av en 

öppen låga.
22

 Eftersom fartygen och hamnarna redan hanterade och förvarade JP-5 

genomfördes i mitten på 60-talet tester för att utvärdera huruvida JP-5 kunde användas i 

fartygens dieselmotorer. Resultatet från dessa tester visade att JP-5 kunde användas i de 

dieselmotorer som flottan använde. JP-5 infördes då som ett enhetsdrivmedel för flottan och 

innebar en förenklad logistik ombord på fartygen och i de olika hamnar som används runt om 

i världen.
23

 Under 70-talet fick den amerikanska armén i uppdrag att kontrollera om JP-5 

kunde användas i den utrustningen som drevs av dieselmotorer. 1978 godkänndes att JP-5 

kunde användas som ett alternativ till diesel.
24

 

Efter detta började intresset för ett enhetsdrivmedel öka och fokus föll på JP-5 och JP-8. 

Fördelar så som goda köldegenskaper, samt förenklingen av logistiken var drivande. JP-8 var 

intressant eftersom det redan fanns lätt tillgängligt i Europa vilket förenklar ett eventuellt 

införande och höjer den totala tillgängligheten. JP-8 användes som flygbränsle av de flesta 

Nato-länderna i Europa.
25

 Efter vidare tester 1987 uppgraderas JP-8 från nöddrivmedel till 

alternativt drivmedel för dieseldriva fordon. 1988 beslutades att omfattande tester av JP-8 som 

drivmedel för markbaserade fordon och utrustning skulle genomföras på Fort Bliss, Texas, 

USA. Målen med testerna var: 

 

 Demonstrera möjligheten att använda JP-8 i alla fordon och i all utrustning som var 

konstruerade för att drivas på diesel. 

 Identifiera om användandet av JP-8 skapar problem för användare av stridande, eller 

understödjande fordon och utrustning. 

 

                                                 
22

 Chandler John W, Solving the Single-Fuel Dilemma, s. 77,  

Butler W.E Jr et. al., Final report on field demonstration of aviation turbine fuel MIL-T-83133C, Grade JP-8 

(NATO code F-34) at Fort Bliss, tx, s.1 
23

 Idib  
24

 Butler W.E Jr et. al., Final report on field demonstration of aviation turbine fuel MIL-T-83133C, Grade JP-8 

(NATO code F-34) at Fort Bliss, tx s. 1 
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 Inom ramen för demonstrationstesterna: 

a. Definera skillnaderna i bränsleförbrukning. 

b. Definera den förväntade kostnadseffektiviteten vid användning av JP-8 i 

dieseldrivna fordon och utrustning. 

 Bestämma behovet av utvecklingen av en användarhandbok för konvertering från 

diesel till JP-8.
26

 

 

I samband med testerna ledde den internationella händelseutvecklingen till Operation Desert 

Shield/Storm då Irak invaderade Kuwait.
 
Stora delar av den fordonpark som skulle användas 

under testerna i Fort Bliss skickades då till Saudiarabien. Kvar på Fort Bliss fanns dock 750 

fordon av varierande modeller och detta antal ansågs räcka för att genomföra undersökningen. 

Undersökningen genomfördes mellan februari 1989 till september 1991. Även en stor del av 

fordonen som deltog i Operation Desert Shield/Storm drevs på JP-8 och drog viktiga lärdomar 

och erfarenheter av användningen i skarpa situationer.  

De parametrar som mättes och utvärderades på Fort Bliss var: 

 

 Omgivningstemperatur 

 Förvaring och hantering av JP-8 

 Drivmedelsanalyser 

 Övergång från diesel till JP-8 

 Körda mil på fordon 

 Bränsleförbrukning 

 Nedbrytning av motorolja 

 Användares felrapporter och synpunkter 

 Användandet vid övningar. 

 

Några av de slutsatser som drogs efter undersökningen var: 

 

 JP-8 kan användas i fordon konstruerade för dieseldrivmedel. 

 Inga katastrofiska motorfel upptäcktes vid användning av JP-8. 

                                                 
26

 Butler W.E Jr et. al., Final report on field demonstration of aviation turbine fuel MIL-T-83133C, Grade JP-8 
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 Ingen modifikation eller byte av komponenter krävdes och vanliga filter och 

bytesintervaller kunde användas. 

 Inga uppmätta skillnader i motortemperatur kunde stödja påståendet om att JP-8 

orsakar överhettning. 

 Det innebar ingen kostnadsökning att använda JP-8 i stället för diesel. 

 

Vissa negativa rapporter uppkom i samband med undersökningen och användandet av JP-8 

under Operation Desert Shield/Storm. Vissa enheter valde att använda diesel under Operation 

Desert Shield/Storm istället för JP-8. De anledningar som angavs var dels osäkerheten kring 

hantering och användning av ett nytt drivmedel i en skarp operation. Oron var att dessa 

osäkerheter skulle leda till oväntade problem som organisationen inte var van vid att 

hantera.
27

 En annan orsak till att vissa förband valde att använda diesel var att JP-8 inte 

fungerade i fordonens rökmaskiner, anledningen ligger i skillnader i den kemiska 

uppsättningen mellan diesel och fotogen. Detta ledde till att förbandet förlorade en viktig 

skyddsfunktion då rök inte kunde användas för att dölja framryckning eller gruppering. Detta 

ansågs vara en allt för stor taktisk begränsning.
28

 Vidare var det inledningsvis ett stort antal 

bränslesystem som drabbades av problem då drivmedel blandades i tankarna vid övergången 

mellan diesel till JP-8. Enligt Major Chandler agerar JP-8 som ett lösningsmedel på 

slaggprodukter och föroreningar från diesel, dessa slaggprodukter finns vanligt 

förekommande i botten på bränsletankarna. JP-8 löste upp och frigjorde större mängder än vid 

vanlig drift med diesel och detta satte igen filter och insprutningssystem.
29

 Undersökningen på 

Fort Bliss noterade också ett ökat antal problem med filter och bränslepumpar vid övergång 

till JP-8. Undersökningen fastställer dock att JP-8 inte är problemet då det vid undersökning 

visat sig att det endast är rester från diesel och smuts som satt igen filtren och inte JP-8. Efter 

en rengöring av bränslesystemen försvann dessa problem.
30

  

 

Nato inledde 1986 övergången från F-40 till F-34(JP-8) som standard flygdrivmedel. F-34 

blev därmed mer tillgänglig och även Nato inledde försök med F-34 i dieseldrivna fordon. 

Detta i takt med att de flesta länder började fasa ut de bensindrivna fordonen till förmån för 

                                                 
27

 Chandler John W, Solving the Single-Fuel Dilemma, s.78 
28

 Chandler John W, Solving the Single-Fuel Dilemma, s.78, Butler W.E Jr et. al. , Final report on field 

demonstration of aviation turbine fuel MIL-T-83133C, Grade JP-8 (NATO code F-34) at Fort Bliss, tx, s.39 
29

 Chandler John W, Solving the Single-Fuel Dilemma, s.78 
30

 Butler W.E Jr et. al., Final report on field demonstration of aviation turbine fuel MIL-T-83133C, Grade JP-8 

(NATO code F-34) at Fort Bliss, tx, s. 30-31 
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dieseldrivna fordon.
31

 Idag är ambitionen inom Nato att alla flygplan samt markfordon och 

utrustning skall kunna drivas på F-34.
32

 

 

4.2 Krav och specifikationer 

JP-8/F-34 är ett flygfotogen som initialt enbart var ett flygbränsle men sedan blev det bränslet 

som utgör grunden för enhetsdrivmedlet som Nato använder. Fotogen är en produkt som 

framställs ur olja. 

   

fotogen petroleumprodukt, med kokpunkt i intervallet 150–300 °C, framställd genom 

raffinering (huvudsakligen destillation) av råolja. Fotogen är en färglös, brandfarlig vätska 

som består av naftener och paraffinkolväten med 10–16 kolatomer. Den används huvudsakligen 

som bränsle i olika motorer (alltifrån båtar till jetplan) och lampor.33 

 

Vid valet av enhetsdrivmedel är grundkonceptet att det skall gå att använda samma drivmedel 

i samtliga förbränningsmotorer. Detta ställer kravet på enhetsdrivmedlet att det uppfyller de 

krav och specifikationer som olika motorer ställer på det. I det här fallet då både flygplan och 

markfordon skall dela på samma drivmedel är det enklare att utgå från ett drivmedel som kan 

och får användas i flygplan eftersom flygverksamheten ställer högre krav på drivmedlet. Nato 

valde F-34 eftersom det redan användes inom Nato som drivmedel till flygplan.  

 

Värden och egenskaper för F-34 

Nedan visas ett antal egenskaper för F-34, innebörden av parametrarna kommer att förklaras 

vidare under nästa stycke. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31
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32
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33
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Tabell 1. Kravspecifikation för F-34
34

 

Parameter Enhet Flygfotogen F 34 

Densitet vid 15 °C Kg/m³ 775-840 

Flampunkt °C Min 38 

Energivärde vid 25°C MJ/l 33,9-34,8 

Tändvillighet Cetantal 40-43 

Kinetisk viskositet vid 40°C vid mm²/s Ca 1,1 

Smörjförmåga HFFR 630-720 

Svavel Ppm Max3000 

Tillsatser  Smörjande tillsats ingår, men klarar inte kraven för 

smörjbarhet för fordon 

 

Dieselmotorn – konstruktion, funktion och krav 

F-34 skall även fungera i en dieselmotor för att markfarkoster skall kunna dela drivmedlet. 

Därför är det intressant att ta reda på vilka krav en modern dieselmotor ställer på drivmedlet. 

Dagens dieselmotorer är fyrtaktsmotorer vilket innebär att arbetsförloppet är indelat i 4 takter, 

eller sekvenser. Takterna kallas: inloppstakt, kompressionstakt, arbetstakt och utloppstakt. 

Enbart under arbetstakten genereras energi för framdrivning. 

 En dieselmotor använder inte, till skillnad från en bensinmotor, något tändstift för att antända 

drivmedlet. Drivmedlet självantänds istället på grund av den höga temperetur som uppstår när 

luften inne i cylindern komprimeras. Dieseln sprutas in i form av en spray i slutet av 

kompressionstakten och luften har då en temperatur på 700-900°C. Dieseln antänds och 

trycket i cylindern stiger till 7-13 MPa. Detta tryck får kolven att röra sig nedåt och driva 

vevaxeln.
35

 

 

En dieselmotors utformning och funktion ställer vissa krav på drivmedlet för att fungera. De 

viktigaste parametrarna listas här. 

 

Densitet: Densiteten påverkar hur stor massa bränsle som sprutas in i cylindern, eftersom 

insprutningsutrustningen mäter volymen bränsle som sprutas in. Diesel har en densitet på 800-

860 Kg/m³ vid 15°C.
 36
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Värmevärde: Värmevärdet är ett mått på energiinnehåll, detta påverkar den totala mängden 

frigjord energi vid förbränning och således total effekten för motorn.
37

 

 

Cetantal: Cetantal är ett mått på hur lätt diesel antänds under kompressionsvärmen. Höga 

cetantal innebär att drivmedlet är mer lättantändligt. Ett lågt cetantal ökar utsläppen av 

partiklar, kolväten och koldioxid. Vid låga cetantal blir motorn svårstartad eller omöjlig att 

starta. Höga cetantal är därför viktigt för en dieselmotor. Dieseln i Sverige har ett cetantal på 

minst 51.
38

 

 

Smörjförmåga: Många interna delar av en dieselmotor smörjs av drivmedlet vilket innebär 

att smörjförmågan i drivmedlet måste vara god. Vid bristande smörjning skadas komponenter 

och i värsta fall förstörs motorn helt. För att mäta smörjegenskaper används ett test som 

förkortas HFRR och värdet för ett sådant test får inte överstiga 460.
39

 

 

Köldförmåga: Förmågan att fungera vid låga temperaturer är viktig. Risken för 

paraffinutfällning som sätter igen filter eller minskad viskositet ger upphov till problem för 

motorfunktionen. För att undvika dessa problem skall dieseln kunna behålla sina förmågor 

även vid kyla.
40

 

 

Svavelhalt: Svavelhalten skall vara så låg som möjligt i första hand på grund av det ökade 

utsläppet av partiklar som sker vid höga svavelhalter. Överstiger svavelhalten 0,5 % 

rekommenderas det att motoroljans bytesintervall halveras.
41

  

 

Förbättringar av F-34 för att passa i markfordon 

Eftersom fotogen inte är tänkt att driva dieselmotorer så finns det ett par punkter där diesel är 

överlägsen fotogen. Smörjförmåga och cetantal har identifierats av Nato och Försvarsmakten 

som egenskaper där fotogen behöver förbättras och som har särskilt stor betydelse. 

Om smörjningen uteblir eller försämras ökar slitaget av rörliga delar då friktionen blir för hög. 

Dieseln smörjer bränslesystemet, övriga delar av motorn smörjs av motoroljan. Detta innebär 

                                                 
37

 Ruck Anders, Framtidens fordonsbränslen inom Försvarsmakten, s.38,  

Anund Kjell, Prestanda BAS 3.0 Fordonteknik, s.30 
38
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40

 Ruck Anders, Framtidens fordonsbränslen inom Försvarsmakten, s.41  
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att bränslesystemet blir utsatt för ökad friktion om fotogen används istället för diesel.  

Cetantalet som anger tändvilligheten är den andra punkten där fotogen brister. Vid för låga 

cetantal ökar utsläpp av partiklar, kolväten och koldioxid, antändningen senareläggs vilket 

leder till hårdare gång och ökat motorljud. Vid allt för låga cetantal går motorn inte att 

starta.
42

 

 

För att förbättra F-34s egenskaper kan olika additiv tillsättas. Ett additiv som är godkänt av 

Nato och som används i varierad utsträckning är S-1750. Detta additiv har till uppgift att höja 

cetantalet samt förbättra smörjförmågan. För att undvika negativa effekter på grund av 

blandning av olika additiv rekommenderar FMV att S-1750 tillsäts till JET A-1, som är 

grunden till F-34 och Flygfotogen 75 innan additiv för bland annat avisning tillsäts. JET A-1 

levereras idag till Försvarsmakten och additiven tillsäts på flygbaserna för att konvertera det 

till flygfotogen 75. S-1750 tillsätts till JET A-1 i mycket små mängder, FMV rekommenderar 

att tillsatsen bör ligga mellan 1000-1500 ppm. S-1750 höjer cetantalet med i medeltal 4,3 och 

smörjförmågan sänks till under den maximala gränsen av 460 vid ett HFRR test.  S-1750 

blandar sig enkelt med fotogen vilket förenklar inblandningsprocessen. FMV rekommenderar 

att inblandningen sker i ett sent skede, t.ex. vid fyllning av tankbil eller förrådstank. 

Drivmedlet får, efter tillsättning av additivet, Nato-beteckningen F-63.
43
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Jämförelse mellan fyra drivmedel 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan MK1 Diesel, F-34, F-63 och F-54.  

*Finns inte krav enligt standard utan anger erhållna värden vid prov 
44

 

Drivmedels-

kvalité 

Kravspec. 

Enhet Fordondiesel 

Miljöklass 1 

 

Flygfotogen 

F 34 

 

Nato F 63  

 

Fordonsdiesel 

Nato F 54 

 

Densitet vid 15 

°C 

 

Kg/m³ 800-820 775-840 775-840 820-845 

Flampunkt 

 

 Min 56 Min 38 Min 38 Min 56 

Tändvillighet 

 

Cetantal Min 51 40-43* 43-47* Min 51 

Kinetisk 

viskositet vid 

40°C  

mm²/s 1.4–4.0 Ca 1.1* Ca 1.1* 2.0-4.0 

Smörjbarhet 

 

HFFR Max 460 630-720* 300-365* 270-400 

Svavel Ppm Max 10 Max3000  Max 3000 

 

Max 50  

 

Fryspunkt 

 

°C N/A -47 -47 N/A 

Tillsatser  Smörjande tillsats 

ingår som klarar 

kraven på 

smörjbarhet och 

tändvillighet för 

fordon 

Smörjande 

tillsats ingår, 

men klarar inte 

kraven för 

smörjbarhet för 

fordon 

Smörjande tillsats 

Nato S1750 tillsätts 

av vissa länder för 

att klara kraven för 

smörjbarhet och 

tändvillighet 

Smörjande 

tillsats ingår som 

klarar kraven på 

smörjbarhet 

 

I tabell 2 jämförs fyra drivmedel. Fordons diesel miljöklass 1 (MK1), F-34, F-63 och F-54. 

MK1 är den standard som bland annat används i Sverige, Europa följer istället standarden EN 

590 som F-54 följer. Speciellt intressanta parametrar är som nämnts ovan cetantal och 

smörjbarhet. 

                                                 
44
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4.3 Slutsatser enhetsdrivmedel 

 

Ett antal slutsatser kan dras beträffande vad ett enhetsdrivmedel är och vilka krav och 

specifikationer som krävs. 

 

- Enhetsdrivmedel är ett koncept där tanken är att samtliga fordon och tillbehör skall drivas på 

ett och samma drivmedel. Inom Nato har F-34 valts som enhetsdrivmedel. 

 

- F-34 är ett flygfotogen som i grunden är framtaget för drift av flygplan. Grunden utgörs av 

det civila flygfotogenet JET–A1, därefter har additiv tillsats för att förbättra vissa egenskaper 

så som isbildningspunkt. 

 

- F-34 går att använda i dieselmotorer utan några krav på modifikation eller större ändringar i 

rutiner. 

 

- För att optimera F-34 för drift i dieselmotorer kan additiv S-1750 tillsättas för att höja 

cetantalet och öka smörjbarheten. Detta additiv bör ersätta det additiv som vanligen tillsätts 

JET-A1 och Nato-betäckningen blir då F-63. 
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5. Alternativa drivmedel 

5.1 Bakgrund 

 

Detta kapitel kommer att behandla tre alternativa drivmedel. En stor mängd alternativa 

drivmedel används idag och har använts genom historien. De alternativa drivmedel som inte 

beskrivs här har valts bort av olika anledningar, ex. kan vara drivmedel anpassade för drift i 

en bensinmotor eller drivmedel med stora krav på modifikation. 

 

Kapitlet är uppdelat på följande sätt: 

- Fettsyrametylestrar (FAME) 

- Syntetiska drivmedel 

o Dimetyleter (DME) 

o Fischer-Tropsch 

 

Fettsyrametylestrar är drivmedel med vegetabiliskt olja som grund och de syntetiska 

drivmedlen har någon form av kolrik råvara som på syntetisk väg omvandlas till bränslen. 

 

5.2 Fettsyrametylestrar (FAME) 

FAME är samlingsnamnet för drivmedel framställda från oljerika växter. Oljorna får reagera 

med en alkohol, denna process kallas förestring. FAME kan framställas ur ett stort antal 

växter. I Sverige är raps den vanligaste grödan, FAME framställt på raps benämns 

Rapsmetylester (RME). FAME produkter kan blandas i alla proportioner med fossilt diesel, 

vanligast är dock en låginblandning på 5 % som varit tillåten och använts i Sverige sedan 

2006. Sedan 2009 är det tillåtet med 7 % inblandning och vidare forskning görs för att 

utforska effekterna av 10 % inblandning.
45

  

 

Framställning och tillgänglighet 

RME framställs från grödan raps. Oljan från raps får reagera med en alkohol, vanligvis med 

metanol men även etanol används. En katalysator i form av en stark syra eller bas tillsätts för 
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att påskynda processen.
46

 Det finns fyra huvudsakliga tekniker för att genomföra förestringen 

och skillnaden ligger i vilken katalysator som används samt temperaturer: 

 

- En basisk katalysator, vanligtvis natriumhydroxid eller kaliumhydroxid 

- En katalysator bestående av syra så som svavelsyra eller sulfonsyra 

- En enzymkatalysator, genom användning av lipaser.
47

 Lipaser är enzymer som bryter 

ner fetter till alkoholer och fettsyror.
48

 

- Användning av superkritisk alkohol. Superkritisk vätska är ett tillstånd då ett ämne 

varken är i flytande tillstånd eller gas, detta uppnås genom att höja både tempratur och 

tryck. Den ökade temperaturen vill förvandla vätska till gas men det ökade tryck 

arbetar för att behålla ämnet i vätska form. Vid ett speciellt 

temperatur/tryckförhållande, den termokritiska punkten, är ämnet inte längre en vätska 

men inte heller en gas. Superkritiska vätskor har egenskaper av både 

tillståndsformerna, de kan lösa ämnen som en vätska men även passera genom fasta 

ämnen som en gas.
49

  

 

De olika framställningsteknikerna har vissa fördelar och nackdelar. Användningen av en 

basisk eller syra katalysator är relativt billig men försämrar kvalitén på drivmedelet och 

försvårar separeringen av det glycerin som bildas vid förestringen. Användningen av lipaser 

eller superkritisk alkohol är dyrare men ger i gengäld ett renare drivmedel av högre kvalitet.
50

 

 

2007 stod FAME för 1,3 % av Sveriges totala drivmedelsförbrukning. Ett maximalt 

användande av svenskt jordbruk skulle kunna leverara runt 1,9 % av 

drivmedelsförbrukningen. Begränsningen ligger i att raps enbart kan odlas i södra Sverige 
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samt att raps kräver växeljordbruk. Vilket innebär att rapsodlingen måste varvas med odlingen 

av andra grödor.
51

  

 

Tekniska specifikationer 

Rent FAME, alltså 100 % biodiesel kan användas i en diselmotor eller en motor som arbetar 

enligt dieselprincipen. Biodiesel är dock aggressivt mot packningar och andra gummidetaljer i 

en dieselmotor. Därför rekommenderas det att enbart en låginblandning på max 5 % används. 

För motorer som skall drivas på större andel biodiesel rekommenderas att packningar och 

andra gummidetaljer byts ut. Värmevärdet är något lägre i biodiesel men detta kan vägas upp 

av högre densitet och högre viskositet. Förvaring av biodiesel är en begränsning då det inte 

rekommenderas att förvara rent biodiesel i mer än sex månader och låginblandad diesel i mer 

än 12 månader. Anledingen är att biodieseln bryts ner och kan ge upphov till utfällningar som 

sätter igen filter. Ren biodiesel klarar av temperaturer ner till runt -10°C.
52

  

 

FAME anses inte kunna användas som ersättning för flygfotogen på grund av lågt 

värmevärde, för hög viskositet och fryspunkt.
53

 

 

Tabell 3. Egenskaper för FAME 

Tabellen visar resultatet från ett test på rent biodiesel från tillverkaren Tolefors Gård, testet 

genomfördes 2008.
54

 

Parameter Enhet Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/m³ 884 

Tändvillighet Cetantal Min 47 

Kinetisk viskositet vid 40°C mm²/s 4.466 

Svavel Ppm < 1.0 

Flampunkt °C < 120 

Filtrerbarhet i kyla °C -14 

Estermängd % (m/m) 97.1 

Fosformängd mg/Kg < 10.0 
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Slutsatser FAME 

 

- FAME framställs och används redan inom Sverige, produktionen kan dock endast 

uppgå till ett par procent av Sveriges behov. 

 

- FAME kan användas som låginblandning i fossilt diesel utan att några modifikationer 

på varken infrastruktur eller motorer behövs. 

 

- Tekniska nackdelar med FAME är bland annat kort lagringstid, dåliga 

köldegenskaper, samt aggressivt mot gummipackningar och gummidetaljer. 

 

- FAME anses inte kunna användas som ersättning för flygfotogen. 

 

5.3 Syntetiska Drivmedel 

 

De följande drivmedel som kommer att beskrivas (DME, FT-diesel och FT-flygfotogen) 

kallas med ett samlingsnamn för syntetiska drivmedel. Grundtekniken som används kallas 

Fischer-Tropsch. Produkten som används är syntesgas, den framställs genom förgasning av ett 

kolrikt material. Den kolrika råvaran kan vara kol, naturgas eller biomassa. Det är enbart när 

råvaran är biomassa som det slutgiltiga drivmedlet klassa som förnyelsebart. När enbart 

Fischer-Tropsch tekniken används för att tillverka drivmedlet kallas dessa för Fisher-Tropsch 

bränslen (FT-bränslen). Andra varianter är DME där Fischer-Tropsch tekniken används för att 

framställa metanol som sedan används för att skapa DME.
55

  

5.3.1 Dimetyleter (DME) 

DME är den enklaste av etrar, den är miljövänlig och anses vara icke-toxisk och icke-

cancerogen. Det är en färglös kemikalie som framställs ur metanol. Framställningen sker 

genom dehydrogenering av metanol, dehydrogenering är en ”reaktionstyp inom organisk 

kemi, vid vilken väteatomer (latin hydrogenium) avlägsnas ur en organisk molekyl.”
56

 

DME har en kokpunkt på -25°C vilket innebär att den är en gas vid normalt tryck. Redan vid 
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sex bars tryck övergår dock DME till flytande form. DME kan användas i en dieselmotor då 

cetantalet är mycket högt och förbränningen är mycket ren vilket resulterar i låga 

emissioner.
57

 Volvo anser att DME är en lovande ersättare för diesel och de har genomfört 

tester på en DME-driven buss.
58

 

 

Framställning och tillgänglighet 

DME framställs ur metanol genom dehydrogenering, en kemisk process där väteatomer tas 

bort från metanolmolekylen. Metanol framställdes först som en biprodukt från 

träkolframställning och användes i första hand för bland annat belysning.
59

 Dagens metanol 

framställs i första hand på syntetisk väg genom Fisher-Tropsch processen. Råvaran kan vara 

kol, naturgas eller biomassa.
60

 

I Sverige finns en pilotanläggning för framställning av DME i Piteå som kan producera 4-5 

ton DME per dag. Vidareutveckling till större skala är planerad av företaget Chemrec och 

målet är en produktion på 50 000 – 100 000 ton per år.
61

 Ett antal energiföretag satsar på olika 

sorters anläggningar för framställning av metanol och biometan, bland annat E.ON, 

Göteborgs Energi och Värmlandsmetanol AB.
62

 Internationellt finns intresse ibland annat 

Japan, Kina och Indien. Dessa länder är dock i första hand intresserade av DME producerat 

från kol då de sitter på stora inhemska kolreserver. I mellanöstern byggs och planeras det för 

ett antal fabriker för produktion av DME i storleksskalan 1-2 miljoner ton DME om året.
63

 

 

Tekniska specifikationer 

DME är en kemikalie med en kokpunkt på -25°C vilket innebär att den vid normal 

driftstemperatur är i gasform. För användning i dieselmotorer krävs att systemet trycksätts till 

6 bar vilket leder till att DME blir en vätska. Detta innebär också att befintlig infrastruktur för 

diesel vad gäller hantering och lagring inte kan användas. DME kan på grund av detta inte 

blandas med diesel utan drift måste ske med 100 % DME. Modifikationer på bränslesystemet 
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är nödvändiga för att tillse att rätt tryck kan bibehållas. En viss viktökning av bränslesystemet 

är nödvändig för att DME skall kunna användas. Förbränningen av DME är mycket ren vilket 

leder till lägre emissioner av partiklar. Det finns även viss forskning som visar på att DME 

kan användas i en gasturbin. Gastubinen som testats är dock av typen som används i 

kraftverk.
64

 

 

Tabell 4. Tabellen visar egenskaper för DME 

Parameter Enhet DME 

Densitet som vätska vid 20C Kg/m³ 668 

Tändvillighet Cetental 55-60 

Svavel Ppm 0 

Flampunkt °C -41 

Fryspunkt °C -138,5 

Kokpunkt °C -24,9 

 

Slutsatser DME 

 

- Pilotanläggningar för DME finns i Sverige. Planer för större anläggningar planeras 

och byggs men fortfarande i lite skala jämfört med Sveriges behov av drivmedel. 

 

- DME framställs från metanol och metanol framställs i första hand genom Fisher-

Tropsch processer. 

 

- DME är effektivt i en dieselmotor tack vara sitt höga cetantal, dock krävs 

modifikationer på bränslesystemet för att tillgodose kravet på 6 bars tryck. 

 

- Viss forskning har visat att DME kan användas i gastubiner, dessa test är dock bara 

utförda på större modeller ämnade för drift i kraftverk. 
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5.3.2 Fisher-Tropsch bränslen  

Fischer-Tropsch bränslen (FT-bränslen) är de bränslen som framställs genom Fischer-Tropsch 

processen. Genom FT-processen kan olika vätskor framställas som kan användas som 

drivmedel. Genom modifiering av vissa parametrar vid framställningen kan dessa vätskor få 

olika egenskaper och efterlikna olika fossila drivmedel så som diesel och fotogen. FT-

processen använder syntesgas som utgångspunkt och ”råvara”. Syntesgas är en blandning av 

kolmonoxid och vätgas som framställs genom förgasning av en kolrik råvara. Beroende på 

vilken råvara som används finns olika metoder och benämningar på FT-bränslen. CTL står för 

”Coal To Liquid” och är benämningen på FT-bränslen som framställts med kol som råvara. 

GTL står för ”Gas To Liquid” och innebär att råvaran är naturgas. BTL står för ”Biomass To 

Liquid” och då är råvaran någon form av biomassa. Den syntesgas som produceras med de 

olika metoderna är snarlika även om syntesgas från BTL kan variera en del beroende på 

vilken biomassa som använts. En råvara som anses ge bra resultat för BTL är svartlut från 

pappersfabriker.
65

 Det är endast bränslen framställda genom BTL som klassa som 

förnyelsebara då övriga råvaror är fossila. Intresset av att omvandla kol eller naturgas till FT-

bränslen är bland annat att det är enklare att transportera vätskor än gas, samt att länder med 

stora kolreserver vill kunna utnyttja energin även till transportsektorn.
66

 

 

Framställning och tillgänglighet 

Framställning av FT-bränslen sker i tre steg: framställning av syntesgas, konvertering av 

syntesgas och hydrobearbetning
67

. Vid framställning genom BTL sker ett fjärde steg mellan 

framställning och konvertering där syntesgasen renas. Framställningen kan ske genom fyra 

olika processer: ångreformering, partiell oxidation, autotermisk reformering eller en 

kombination av ångreformering och autotermisk reformering. Oavsett vilken process som 

används är detta ett energikrävande steg i framställningen av FT-bränslen. En viktig skillnad i 

processen är egenskaperna på den syntesgas som produceras. Syntesgas består av kolmonoxid 

och vätgas, de olika framställningsprocesserna ger syntesgaser med olika 

blandningsförhållanden mellan dessa ämnen. För att erhålla optimal kvalitet på den slutgiltiga 

produkten krävs ett speciellt blandningsförhållande. Viss efterbearbetning av syntesgasen kan 

justera detta förhållande. 
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konverteringen av syntesgasen sker med hjälp av en katalysator, vanligvis är den kobolt-

baserad. Processen är exotermisk vilket innebär att den producerar värme och kylning av 

processen är därför kritisk.
68

 Blir processen för varm skapas oönskade mängder av metan och 

lätta kolväten.
69

  

I det sista steget skall de kolväten som produceras i förgående steg behandlas genom 

hydrogenering och hydrokrackning
70

 för att bli FT-bränslen. En liknelse är att produkten 

innan hydrobearbetningen och hydrokrackning liknar råolja och efter liknar den diesel eller 

fotogen. Ett problem vid denna process är att det antingen går att framställa ett bränsle med 

högt cetantal eller bra köldegenskaper, bägge faktorerna kan inte optimeras samtidigt.
71

  

Då slutresultatet är beroende av ett antal olika parametrar går det att i viss mån skräddarsy den 

produkt som önskas. Det har visats sig möjligt att producera en produkt som i många 

hänseenden liknar JET-A1 och F-34. Civilt har det blivit tillåtet att blanda fossilt flygfotogen 

med syntetiskt under förutsättningen att det färdigblandade bränslet fortfarande uppfyller de 

krav som ställs. Detta har inneburit att inblandning upp till 50 % har använts. Det 

sydafrikanska företaget Sasol har producerat ett syntetiskt flygfotogen med kol som råvara 

under en längre period. Det syntetiska flygfotogenet benämns S-8.
72

 S-8 kommer bland annat 

att testas i en 50 % blandning med vanligt flygfotogen på de JAS 39 Gripen plan som 

Sydafrika importerat från Sverige.
73

  

 

I Sverige finns i dagsläget ingen produktion av BTL drivmedel, och även internationellts 

anses BTL fortfarande vara i utvecklingsfasen. FT-bränslen genom GTL framställs idag av ett 

tiotal företag världen över och i Sverige finns två återförsäljare. Ecopar är ett svenskt företag 

som i nuläget tillhandahåller syntetiskt diesel och flygfotogen från naturgas. Deras 

målsättning är att även utveckla BTL drivmedel.
74
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Tekniska specifikationer 

Eftersom FT-bränslen kan skräddarsys är det inte möjligt att ge en exakt specifikation för hur 

ett FT-bränsle ser ut. Eftersom syftet ofta är efterlikna ett existerande fossilt drivmedel finns 

ett par olika varianter av FT-bränsle som kan jämföras med t.ex. diesel och fotogen. I 

tabellerna och texten nedan kommer två existerande FT-drivmedel att presenteras.  

 

- Ecopar från företaget Ecopar är ett rent FT-diesel som framställts från naturgas. 

 

- EcoFly från företaget Ecopar är ett rent FT-flygfotogen framställt från naturgas.  

 

 

Tabell 5. Egenskaper för EcoPar och EcoFly  

Värdena är tagna från Ecopar och respektive produkts produktspecifikation. Enligt 

tillverkaren kan smörjegenskaperna för EcoFly förbättras för att nå godkända nivåer genom 

tillsättning av additiver, precis som för vanliga flygfotogen.
75

 

Parameter Enhet EcoPar EcoFly 

Densitet vid 15°C Kg/m³ 800 767,7 

Tändvillighet Cetantal ~70 N/A 

Smörjbarhet HFRR Max 400 854 

Kinetisk viskositet vid 

40°C 

mm²/s 2,60 – 4,00 N/A 

Svavel Ppm Max 1 < 2 

Flampunkt °C 90 61 

Filtrerbarhet i kyla °C -32 N/A 

Fryspunkt °C N/A Under 65 

 

 

Vid en undersökning på Linköpings universitet där det syntetiska dieselbränslet Paradiesel 

och EcoFly undersöktes kunde en markant skillnad i köldegenskaper ses mellan EcoPar diesel 

och Paradiesel. Paradiesel hade en filtrerbarhet i kyla ner till -44°C. Detta visar på den 

skillnad som olika framställningsprocesser kan innebära. 
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Slutsatser Fischer-Tropsch bränslen 

 

- FT-bränslen kan framställas ur olja, gas eller biomassa, enbart vid framställning från 

biomassa klassas det som förnyelsebart. 

 

- Fischer-Tropsch-processen innebär att det framställda drivmedlet i viss mån kan 

skräddarsys för att passa in i existerande infrastruktur och motorer. 

 

- I dagsläget är produktionen av FT-bränslen låg och framställning med biomassa som 

råvara är i utvecklingsstadiet. 

 

- FT-varianter för både diesel och flygfotogen har redan tagits fram och testats. 
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6. Analys och resultat 

 

Nedan visas en sammanfattande tabell där jämförelser mellan de olika drivmedlen kan ses. 

Alla drivmedel har inte samtliga värden vilket försvårar en jämförelse, detta beror på att olika 

parametrar och egenskaper anses intressanta för olika drivmedel. Under tabellen kommer en 

analys av dessa resultat att föras. 

 

Tabell 6. Sammanfattande tabell över de olika alternativa drivmedlen samt F-34 och F-63 

Parameter Enhet F - 34 F - 63 FAME DME FT-

flygfot

ogen 

FT-

diesel 

Densitet vid 15 °C 

 

Kg/m³ 775-840 775-840 884 N/A (668 

vid 20°C) 

767,7 800 

Tändvillighet 

 

Cetanta

l 

40-43 43-47 Min 47 55-60 N/A ~70 

Smörjförmåga 

 

HFFR 630-720 300-365 N/A 854 854 Max 400 

Kinetisk viskositet vid 

40°C 

mm²/s Ca 1.1 Ca 1.1 4,466 N/A N/A 2,6 - 4,0 

Svavel ppm Max3000 Max 

3000 

 

< 1.0 0 < 2 Max 1 

Flampunkt 

 

°C Min 38 Min 38 < 120 -41 61 90-99 

Filtrerbarhet i kyla 

 

°C N/A N/A -14 N/A N/A -32 - -44 

Fryspunkt °C -47 -47 N/A -138,5 <-100 N/A 

 

Detta arbete har utgått från drivmedlet F-34 som mall för hur ett enhetsdrivmedel kan se ut, F-

34 används av Nato som enhetsdrivmedel. Det visade sig dock under arbetets gång att inte ens 

F-34 riktigt klarar av att fullt fungera som ett enhetsdrivmedel då dieselmotorer kräver vissa 

egenskaper som F-34 inte har. Dessa var tändvillighet och smörjförmåga, det är möjligt men 

inte optimalt att använda F-34. F-34 kan genom tillsättning av små mängder additiv få 

önskade egenskaper, beteckningen ändras då till F-63 och kan då användas i dieselmotorer. 

Det blir dock förbjudet att använda F-63 i flygplan. Därför presenteras både F-34 och F-63 i 



Niclas Schedin FHS 

 

Sida 36 av 46 

 

den jämförande tabellen, och vid utläsning av tabellen framgår att F-34 och F-63 enbart skiljer 

sig på punkterna smörjbarhet och cetantal. 

 

Densitet är viktigt för att rätt mäng bränsle skall sprutas in då den i dagens läge mäts som 

volym. Enbart FT-diesel faller inom spannet som är godkänt för F-34, FT-flygfotogen har 

aningen för låg densitet emedan FAME har en för hög densitet. DME är svår att jämföra då 

densiteten enbart mätts vid 20°C och detta under tryck.  

 

Tändvillighet är väldigt viktigt vid användning i dieselmotorer, diesel som idag används i 

Sverige har ett cetantal på minst 51.  Ett högt cetantal är bra. FT-diesel har ett mycket högt 

cetantal och även DME är en bra bit över gränsen. FAME ligger i klass med F-63 vilket får 

anses vara godkänt. Cetantal för FT-flygfotogen är okänt då detta inte varit intressant vid 

användning som flygfotogen. Bedömningsvis bör det ligga någonstans runt F-34 då detta 

använts som utgångspunkt vid framställning. 

Smörjförmågan är också en viktig egenskap i framförallt dieselmotorer som till del smörjs 

genom drivmedlet. F-63 har väldigt bra smörjegenskaper och som referens kan det nämnas att 

diesel i Sverige max får ha 460 i HRFF värde. FT-diesel har inte lika bra smörjförmåga som 

F-63 men är klart under den högsta tillåtna gränsen för vad som är tillåtet i Sverige. DME har 

alldeles för dålig smörjförmåga och modifikationer av motorerna är troligen nödvändigt för 

att kompensera för detta. FT-flygfotegen har också för dålig smörjförmåga, detta skall dock 

kunna förbättras genom additiv. Exakt vilken nivå den då kommer ner till är okänd, men det 

kan antas att skillnaden är ungefär som mellan F-34 och F-63 där additiv också använts för att 

förbättra smörjförmågan. Ett värde för FAME har inte hittas men får antas ligga runt vanlig 

diesel eftersom ren FAME kan användas i en dieselmotor.  

 

Inget av de alternativa drivmedelen har så låg viskositet som F-34 men skillnaderna är små 

och någon övre gräns har inte återfunnits i litteraturen. Högst viskositet har FAME. 

 

En så låg svavelhalt som möjligt eftersträvas och samtliga alternativa drivmedel ligger mycket 

lägre än F-34.  

 

Flampunkt är viktig främst ur ett säkerhetsperspektiv och samtliga alternativa drivmedel 

klarar lägsta gränsen vid 38°C. Låg flampunkt är anledningen till att inte F-34 används inom 
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marina applikationer så ett alternativt drivmedel med hög flampunkt kan vara intressant för 

användning som enhetsdrivmedel för samtliga arenor. 

 

Filtrerbaret i kyla och fryspunkt ger en uppfattning om drivmedlets köldegenskaper. Dessa två 

rader är dock så inkompletta att en jämförelse blir svår. Det kan nämnas att köldegenskaperna 

är något som är påverkbart vid framställning av FT-drivmedel. FAME anses inte kunna 

användas under -10°C. 

 

Utifrån ovanstående information kan en sammanställning över de olika alternativa drivmedlen 

göras för att utvärdera deras möjlighet att användas som enhetsdrivmedel. 

 

FAME: Enligt resultaten i arbete kan FAME inte anses vara ett alternativt enhetsdrivmedel. 

Dess funktion i en dieselmotor är tillfredställande och det existerande och relativt enkla 

framställningen är positiva egenskaper för FAME. Dock anses den inte kunna användas i 

gasturbiner för flygplan främst på grund av för lågt värmevärde, för hög viskositet samt för 

dåliga köldegenskaper. Förvaringstiden på sex månader för rent FAME är heller inte något 

som talar för drivmedlet för militärt bruk. Civilt kan en omsättningstid på under sex månader 

lösas relativt enkelt, men Försvarsmakten förvarar ibland drivmedel betydligt längre vid t.ex. 

lagerhållning. 

 

DME: Förutsättningarna för att DME skall kunna användas som enhetsdrivmedel är inte bra. 

Användning i dieselmotorer är bra men detta först efter att bränslesystemet byggs om för att 

trycksätta DME till minst sex bars tryck. Detta innebär omfattande modifikationer på samtliga 

fordon samt alla lagringsenheter. Hanteringen ändras också från dagens drivmedel. Huruvida 

DME fungerar i gasturbiner i flygplan framgår inte. Försök har med framgång genomförts i 

stationära gasturbiner i kraftverk vilket skulle tala för att det även bör fungera i mindre 

enheter. Dock innebär modifikationskravet på bränslesystemet ett stort problem. Ett ombyggt 

bränslesystem skulle väga betydligt mycket mer än dagens system, samt uppta större utrymme 

för samma mängd drivmedel. 

 

FT-bränslen: Resultaten och informationen pekar på att FT-bränslen har stor potential att 

kunna användas som enhetsdrivmedel. Möjligheten att kunna skräddarsy produkten innebär 

att dessa bränslen kan efterlikna existerande fossila drivmedel vilket innebär att inga 

modifikationer på motorer eller infrastruktur behöver genomföras. Enligt tabellen ovan 
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framgår att både FT-diesel och FT-flygfotogen i mångt och mycket håller sig nära de värden 

som F-34 och F-63 har. Den största skillnaden ligger i svavelhalten där det i de flesta 

sammanhang är positivt att ha en så låg nivå som möjligt. Dock kan frånvaron av svavel 

orsaka oförutsedda problem som på något sätt behöver hanteras. I övrigt är det FT-

flygfotogen som sticker ut med lite sämre smörjförmåga, detta skall dock kunna förbättras 

med additiv vilket redan görs för F-34 och F-63. Dock är FT-bränslen, speciellt när 

framställningen sker genom BTL, fortfarande i utvecklingsfasen och tillgängligheten är därför 

låg till obefintlig. Framställningen måste ske genom BTL för att drivmedlet skall klassas som 

förnyelsebart, och i sammanhanget alternativt. Detta innebär att FT-bränslen i dagens läge 

inte kan ses som ett alternativt drivmedel som skall fungera som Försvarsmaktens 

enhetsdrivmedel.  

 

Resultatet av arbetet är att FT-bränslen till stor del uppfyller de krav som Försvarsmakten 

ställer på ett enhetsdrivmedel. Möjligheten att anpassa drivmedlet vid framställningen innebär 

att drivmedlet har anpassats till existerande fossila drivmedel. Detta innebär att inga 

modifikationer på varken motorer eller infrastruktur är nödvändiga. Både FT-diesel och FT-

flygfotogen har högre flampunkt är F-34 och F-63 vilket borde innebära att även sjöfarkoster 

kan använda det som enhetsdrivmedel. 

FAME anses inte kunna användas i flygplan vilket innebär att det inte är lämpligt som 

enhetsdrivmedel.  

Test har visat att RME kan användas i både dieselmotorer och gasturbiner, dock har inga 

tester gjorts i flygplan. Användandet av RME innebär för stora modifikationer på 

bränslesystemet och infrastruktur för att vara intressant.  
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7. Diskussion 

 

I uppsatsen ser vi att tanken om ett enhetsdrivmedel inte är helt perfekt omsatt till 

verkligheten. Även om Nato anser sig använda F-34 som enhetsdrivmedel så används 

fortfarande F-63 för dieselmotorer i viss utsträckning och fartyg använder ett helt annat 

bränsle. Visserligen kan det argumenteras att det är ett enhetsdrivmedel som används då både 

F-34 och F-63 har flygfotogen JET-A1 som bas och mängden additiv som tillsätts är väldigt 

liten. Additiven kan också tillsättas väldigt sent i levereringskedjan vilket medger att stora 

volymer kan transporteras och hanteras gemensamt och att delningen sker långt fram i kedjan, 

nära brukaren. Detta underlättar till del logistiken, vilket är ett av grundsyftena med 

enhetsdrivmedel, men det är inte en komplett förverkling av konceptet om enhetsdrivmedel.  

 

Konceptet enhetsdrivmedel är något som nästan enbart förespråkas av militära organisationer. 

Den militära nyttan av att förenkla logistiken kring drivmedelshanteringen beror i stor 

utsträckning på de situationer och omständigheter som är unika för militära förband. Detta 

gäller framförallt i en kaotisk situation som krig och kris då stress, tidspress och hot redan 

påfrestar organisationen. 

Ett enhetsdrivmedel är och kommer kanske aldrig vara helt optimalt för alla olika 

användningsområden samtidigt. Men att ha funktionalitet på samtliga system, om än med 

marginell nedgång i prestanda, är ändå att förespråka framför att helt tappa vissa funktioner på 

grund av att ett specifikt drivmedel inte kunde levereras. Även de miljöer som militärer 

opererar i är ett incitament till enhetsdrivmedel. Det är inte alltid vi kan använda befintlig 

infrastruktur då förband färdas i terräng där de själva måste tillse att drivmedlet transporteras 

hela vägen fram. Att samtliga enheter i ett militärt förband då kan nyttja samma 

drivmedelstransport effektiviserar hela leveransen. 

Att någon gång i framtiden kunna använda ett enhetsdrivmedel framställt på förnyelsebara 

råvaror skulle innebära att Sverige skulle kunna göra sig oberoende från den globala 

oljemarknaden. Detta skulle stärka vår säkerhetspolitiska situation då brist på drivmedel kan 

innebära att effektiviteten av våra förband minskar. Beroendesituationer kan lätt utnyttjas vid 

förhandlingar, då finns risken att Sverige måste göra avkall inom något prioriterat område för 

att säkra en fortsatt internationell tillförsel av drivmedel. 

 

Som framgår i uppsatsen uppfyller FT-bränslen redan idag många av de krav som ställs på ett 
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enhetsdrivmedel. Möjligheten att till en viss gräns skräddarsy drivmedlet innebär möjligheten 

att få ett enhetsdrivmedel som verkligen är ett enhetsdrivmedel. Redan de drivmedel som 

diskuteras i detta arbete har t.ex. en betydligt högre flampunkt än F-34 och F-63. Detta 

innebär att även marin användning borde vara möjligt då det största hindret för införande på 

fartyg verkar vara säkerhetsaspekter kopplade till den låga flampunkt som F-34 har. Detta 

öppnar upp möjligheten att Försvarsmaktens samtliga enheter i framtiden kan drivas på ett 

och samma drivmedel.  

 

Utöver de militära fördelarna som kan uppnås i och med införandet av ett alternativt 

enhetsdrivmedel är miljöaspekten också intressant. Alternativa drivmedel är inte enbart 

intressanta på grund av att oljan en dag kommer ta slut, de innebär också ett minskat utsläpp 

av farliga ämnen och minskat bidrag till växthuseffekten. Detta arbete behandlar inte miljö- 

och hälsoaspekter då dessa måste prioriteras bort i händelse av krig eller kris. Det är dock 

intressant att reflektera över utvecklingen av alternativa drivmedel ur ett miljöperspektiv. 

Minskade utsläpp av koldioxid och att motverka växthuseffekten är idag högaktuella ämnen, 

och alternativa drivmedel är en pusselbit för att nå dit. Visserligen utgör inte Försvarsmaktens 

förbrukning av drivmedel någon större del av Sveriges samlade förbrukning. Men i händelse 

av krig eller kris kommer användandet av våra olika fordon att öka dramatiskt och många av 

dem har en mycket hög bränsleförbrukning per mil. 

 

Denna uppsats har enbart skrivit om tre alternativa drivmedel. Avgränsningen till dessa tre 

innebar bland annat att många alternativa drivmedel inte har behandlats. Dessa innefattar 

bland annat metanol, etanol, vätgas och bränsleceller. Vissa av dem är avsedda för 

bensinmotorer och vissa har kommit för kort i utvecklingen för att vara intressanta inom en 

överskådlig framtid. Civilt anses t.ex. metanol kunna ersätta bensin och ur metanol framställs 

DME vilket kan driva dieselmotorer. Detta innebär att framställningen av dessa är intressanta 

på den civila marknaden.  

 

Alternativet till att anpassa drivmedlet till Försvarsmaktens fordonspark är att anpassa 

fordonsparken till drivmedlet. Med tanke på att det i stort enbart är militära organisationer 

som är intresserade av enhetsdrivmedel är de resurser som står till förfogande begränsade. I 

dagens samhälle där många länder väljer att spara in på militära kostnader minskar också 

chansen för försvarsmakter att upprätthålla eller finansiera egen utveckling och forskning. 

Försvarsmakten är i mycket stor utsträckning beroende av den civila teknikutvecklingen. Det 
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kanske är så att framtiden inte innebär att Försvarsmakten har ett enhetsdrivmedel framtaget 

specifikt för dess uppgift. Försvarsmakten kanske blir tvungen att anpassa sig till den civila 

marknaden och följa deras utveckling. Då kan bränsleceller och hybridversioner bli mer 

aktuella där fordonsparken succesivt förnyas mot nya tekniska lösningar. Rimligtvis ser det 

dock ut som att flera olika former av alternativa drivmedel kommer att utvecklas och dessa 

kommer i varierad grad vara anpassade för existerande motortyper vilket bör innebära en viss 

handlingsfrihet för Försvarsmaktens val av drivmedel. 

 

8. Slutsatser 

 

FT-bränslen skulle kunna användas som enhetsdrivmedel för Försvarsmakten. I detta fall 

skulle syntetiskt flygfotogen bäst passa de krav som ställs på ett enhetsdrivmedel. FT- 

bränslen kan skräddarsys för att likna existerande fossila drivmedel vilket innebär att 

modifikationer på fordon och infrastruktur inte är nödvändiga. Möjligheten finns också att få 

ett gemensamt enhetsdrivmedel för mark-, luft- och sjöfarkoster, då flampunkten kan höjas. 

Framställning av FT-bränslen med förnyelsebar råvara är dock fortfarande på 

utvecklingsstadiet vilket innebär att det i dagsläget inte finns tillgängligt. 

 

FAME drivmedel anses inte kunna användas i flygplan vilket innebär att det inte uppfyller 

kraven för ett enhetsdrivmedel. 

 

RME kan användas i bägge motortyperna men med tanke på de omfattande modifikationerna 

som krävs för att trycksätta drivmedlet i bränslesystemet är inte RME ett alternativ för ett 

enhetsdrivmedel.  
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Bilaga 1 - Vidare begrepp och beteckningar 

 

Flampunkt: Den temperatur då gaserna från bränslet kan antändas med en öppen låga. För 

mer se avsnitt: 4.1 

 

Dieselmotor: Motorkonstruktion där antändning av drivmedlet sker genom självantändning 

vid höga temperaturer som orsakas av hög komprimering i förbränningsutrymmet. Inget 

tändstift används som i bensinmottorn.
76

 För mer se avsnitt: 4.2 

 

JP-8:  

Amerikansk beteckning på ett fotogenbaserat flygbränsle som använts som enhetsdrivmedel i 

olika utsträckningar sedan 90-talet. För mer se avsnitt: 4.1, 4.2 

 

JP-5:  

Liknar J-8 med skillnaden att J-5 har betydligt högre flampunkt. Detta används som 

enhetsdrivmedel inom den Amerikanska flottan. För mer se avsnitt: 4.1 

 

F-34: 

Nato beteckning på J-8. För mer se avsnitt: 4.1, 4.2 

 

F-40: 

Flygfotogen som användes av Nato innan F-34, används idag enbart som nödbränsle. För 

mer se avsnitt: 4.1 

 

F-63:  

F-34 med additiv S-1750, vilket förbättrar vissa egenskaper som är viktiga för drift i 

dieselmotorer. För mer se avsnitt: 4.2 

 

Flygfotogen 75: 

Svenskt flygfotogen, kan uppgraderas till F-34 genom tillsats av antiismedel. För mer se 

avsnitt: 4.2 
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JET A-1/ F-35: Civilt flygfotogen, detta är grunden till bland annat F-34 och Flygfotogen 75, 

additiv tillsätts för att förändra önskade egenskaper.
77

 För mer se avsnitt: 4.2 
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