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1. Inledning
Fossila bränslen är ändliga resurser och i Försvarets Materielverks (FMV) Tekniska Prognos
2013 uppmanas Försvarsmakten att påbörja planeringen för en framtid utan olja och hur en
eventuell övergång till alternativa framdrivningstekniker ska genomföras. Det finns flertalet
alternativ till dagens förbränningsmotor avseende både framdrivningstekniker och
energikällor där ren eldrift utgör den framtida visionen. Ren eldrift finns förvisso tillgänglig
idag, men kan inte nyttjas fullskaligt då framförallt batteritekniken inte är tillräckligt
utvecklad för att motsvara kraven på pris, driftsäkerhet och prestanda.1 Därmed existerar ett
teknikglapp mellan framtidens vision och dagens traditionella förbränningsmotor och den
teknik som bedöms utgöra en interimslösning är elhybridteknik som syftar till att bibehålla
förbränningsmotorns fördelar samtidigt som dess nackdelar reduceras.2 Vad innebär då dessa
fördelar och nackdelar och vilken koppling finns till den svenska Försvarsmakten? Tore
Aksér på försvarsindustriföretaget BAE Systems menar att det primärt inte är av
bränsleekonomiska

skäl

som

Försvarsmakten

bör

undersöka

alternativa

framdrivningslösningar. Vinsterna med att ersätta den traditionella drivlinan enligt Aksér är
att vikt och volym frigörs vilket skapar nya förutsättningar för fordonskonstruktion och
förändrar fordonets möjligheter och begränsningar. För Försvarsmaktens del påpekar Aksér
att elhybridtekniken medför fördelar såsom ökad framkomlighet i terräng och förbättrad
lastförmåga samtidigt som dieselmotorn fortsätter utgöra en pålitlig energikälla till systemet.
Potentialen att spara bränsle, vikt och volym utgör därmed huvudsakliga incitament varför
elhybridteknik bör undersökas. Utöver det påvisar elhybridteknik en lägre miljöpåverkan och
lägre underhållskostnader. 3
Den här uppsatsen avhandlar huruvida elhybridteknik är ett alternativ till dagens traditionella
dieselmotor och undersöker de för- och nackdelar som respektive teknikområde innebär.

1

Askelin, J. Teknisk prognos 2013. Stockholm: Framsynmedia, 2013.s. 14f och Dr. Labs. S. Alternative fuels,
Fraunhofer Institute for technological Trend Analysis INT, Euskirchen, november 2012, s. 4
2
Chokalov, G. St. Pollution Control Technologies – Vol. III – Hybrid Vehicles, University of Chemical Technology
and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
3
Aksér, T. Platform Manager ATV BAE Systems Hägglunds, personlig telefonkommunikation, 2014-03-25
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning
Anledningen till att elhybridteknik medför nya konstruktionsmöjligheter som i slutändan kan
förbättra framkomlighet eller lastförmåga baseras på att den traditionella drivlinan med dess
komponenter kan ersättas med mindre konstruktionsbegränsande komponenter. Uppsatsens
utgångspunkt är diskussionen avseende till vilken utsträckning bandgående fordon gynnas av
elhybridteknik då det verkar råda ett kontradiktoriskt förhållande. Hjulgående fordon påstås
gynnas mest av tekniken4 samtidigt som bland annat BAE Systems fortsätter att utveckla
elhybridteknik för både militära och civila bandgående fordon. Den civila forskningen
avhandlar företrädesvis miljöpåverkan och de tekniska aspekterna och i militär kontext
undersöks elhybridtekniken främst med utgångspunkt i vilka generella fördelar och nackdelar
som tekniken innebär. Därmed verkar det vara begränsat med undersökningar som avhandlar
teknikens inverkan på specifik militär verksamhet eller specifika militära funktioner. Därför
undersöker uppsatsen elhybridteknikens inverkan på Försvarsmaktens logistikfunktion genom
frågeställningen hur Försvarsmaktens logistikfunktion påverkas om dess bandgående
logistiksystem skulle övergå till elhybridteknik?

1.2 Tidigare forskning
I militär kontext finns det relativt begränsat med forskning som berör elhybridteknik trots att
det finns exempel på prototyper som producerats. Ur svenskt perspektiv är det Splitterskyddad
Enhetsplattform (SEP) som är mest tongivande och är ett projekt som BAE Systems
tillsammans med FMV arbetade med mellan år 1998 fram till år 2008 då projektet lades ner.
Projektet omfattade både hjulgående och bandgående fordon med elhybridteknik.5 BAE
Systems

har

därefter

fortsatt

att

utveckla

elhybridlösningar

som

exempelvis

HybriDrive™.som är en av BAE Systems elhybridarkitekturer som bland annat nyttjas i
bussar över hela världen.6
Elhybridteknikens fokus i modern tid är personbilsindustrin, men appliceras även i tyngre
fordon och tillämpas numera i militära sammanhang. För militärt bruk riktas dock tekniken
4

Svensson, A. Hybriddrift i stridsfordon, fördelar och nackdelar, 2013
Kable Intelligence Limited. Army Technology, SEP Modular Armoured Tactical System,
Sweden,http://www.army-technology.com/projects/sep/ hämtad 2014-04-24
6
BAE systems, Our Business, About BAE systems, http://www.hybridrive.com/about-bae-systems.asp hämtad
2014-04-24
5
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främst mot civila tillämpningar som exempelvis transport inom militära anläggningar.
Inflytelserika aktörer såsom amerikanska US Army har dock ett uttalat mål att förbättra sin
bränsleekonomi genom alternativa tekniker vilket talar för att tekniken är fortsatt aktuell.
Undersökningar av Research, Development & Engineering Command (RDECOM) och Tank
Automotive Research, Development & Engineering Center (TARDEC) visar att
elhybridteknik medför en bränslebesparingspotential på mellan 20 och 50 % för lätta och
medeltunga lastbilar7.
Avseende bandgående fordon är forskningen däremot begränsad, troligen därför att tekniken
först nu är tillräckligt utvecklad för att appliceras på den fordonstypen.

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas till att omfatta fordonssystemet bandvagn där Bandvagn 309 med
versioner utgör exempelsystem för logistikfunktionen. Dock avgränsas inte uppsatsen till
enbart Bandvagn 309 eftersom bandvagnssystemet bör ses som systemkoncept med ett
specifikt syfte. Att Bandvagn 309 utgör exempelsystem innebär dock att nyttjandeprofilen
avgränsas till detta system och de två förbanden Amfibieregementet (Amf1) och Norrbottens
regemente (I19). Arméns Jägarbataljon (AJB) ingår organisatoriskt i I19 och har Bandvagn
309 tilldelad, men nyttjas inte i omfattande skala och därmed beaktas inte heller deras
nyttjande.8
Hur bandvagnen nyttjas av andra Försvarsmakter, i ett Nordic Battle Group (NBG)-koncept
eller vid internationella insatser omfattas inte utan uppsatsen utgår från ett nationellt
perspektiv med svenska militära synsätt som grund. Avseende tekniska aspekter avgränsas
uppsatsen till att omfatta en jämförelse mellan seriehybridteknik och dieselmotorer som drivs
på fossilt diesel. Således omfattas inte andra drivmedelsalternativ såsom biodiesel och inte
heller alternativa energikällor såsom bränsleceller. En annan teknisk aspekt som inte
avhandlas är bandvagnens simförmåga. Vidare omfattas inte eventuella ekonomiska eller
miljömässiga vinster. Rörlighet och uthållighet är två grundläggande förmågor för
Försvarsmaktens krigföringsförmåga (se rubrik 2) och uppsatsen avgränsas till dessa.
7
8

Smart. Tom, American Trucking Associations/Technology & Maintenance Council, 2012, Report nr. 23300, s.6ff
Respondent I19, personlig kommunikation 2014-05-05
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Uppsatsen avgränsas vidare till att omfatta insatsorganisationen och dess förmågeutnyttjande
verksamhet och därmed avhandlas inte den förmågeskapande basorganisationen såsom
teknisk utbildning.

1.4 Centrala begrepp
Denna rubrik nyttjas då vissa begrepp måste förklaras eftersom de kan vara tvetydiga
beroende på kontext.

Begreppet bandvagn avser det fordonskoncept som tillverkas av BAE Systems Hägglunds AB
och avser en ospecificerad version eller modell av bandvagnen. Detta eftersom systemet
består av flertalet versioner och nyttjas av Försvarsmakten sedan 1960-talet med samma
grundläggande uppgift och därmed existerar det i dagsläget flertalet bandvagnar med olika
uppgifter. Exempel på system är lastväxlarbandvagn och trupptransportbandvagn. Med
bandvagn avses därför den generella fordonstypen som består av:
”två sammankopplade, bandförsedda vagnar med midjestyrning”
Se figur 1 för bild på Bandvagn 309. Bandvagnen redovisas utförligare under rubrik 4.4.

Figur 1. Sjukvårdsbandvagn 309, en version av
Bandvagn 3099

9

Foto: Carlsson. M, Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/PageFiles/10096/slideshowimage_201306-03-17-34-08-4171.jpg hämtad 2014-05-26
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Lastförmåga eller lastkapacitet innebär bandvagnens kapacitet att bära last vilket utöver viktoch volymmässig lastkapacitet också omfattar bandvagnens skyddsnivå.
Logistikfunktionen innebär detsamma som logistikfunktionens syfte som det definieras i
Reglemente för markoperationer. Begreppet kan appliceras från strategisk till taktisk nivå där
uppsatsens fokus är dess taktiska funktion. Logistikfunktionen definieras som:
”Logistikfunktionen syftar till att möjliggöra våra förbands verksamhet genom att
upprätthålla den uthållighet och tillgänglighet på system som insatsen kräver. En väl
planlagd och genomförd logistik bidrar till ett gott stridsvärde och god uthållighet hos våra
förband”.10

Rörlighet och uthållighet är centrala begrepp där definitionen av dessa är tvådelad. Därmed
får läsaren tolka begreppet utifrån varje given kontext där begreppen nyttjas. Antingen kan de
betraktas som bandvagnens tekniska förutsättningar eller hur bandvagnen bidrar till att andra
enheters förmåga till exempelvis rörlighet. Begreppen definieras som:
”[…] ett förbands eller farkosts förmåga till positionsförändring i rummet, […] men kan
också vara ett mått på hur enkelt, snabbt eller långt rörelsen kan ske med stöd av andra
farkoster eller förband”11
”[…] Förmågan till uthållighet kan ses som förmåga att över viss tid upprätthålla ett visst
stridsvärde så att uppställda mål kan uppnås. […] Syftet med ett förbands uthållighet är att
förbandet inte skall nå sin kulminationspunkt.”12

Nyttjandeprofil avser en syntesbeskrivning av hur systemet Bandvagn 309 idag nyttjas på
förbanden med utgångspunkt ur rörlighet och uthållighet. Nyttjandeprofilen baseras på
enkätsvar (se rubrik 3).

10

Försvarsmakten. Reglemente för Markoperationer Förhandsutgåva, M7739-350044, Stockholm:
Försvarsmakten, 2010, s.106
11
Bruzelius, N. et al. Lärobok i Militärteknik, vol. 5 : Farkostteknik. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010. s.17
12
Ibid, s. 26
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2. Teori
Teoribildningen utgår från begreppet krigföringsförmåga vilket innebär förmågan att föra
väpnad strid. När denna förmåga omsätts i handling mynnar det ut i en kombination av sex,
inbördes beroende, grundläggande förmågor som påverkar striden. Förmågorna beskriver inte
olika funktioner, vapensystem eller förband, utan ”utgör en abstrakt summa av den
genererade [krigförings]förmågan utifrån sex analysfält”.13 De sex förmågorna verkan,
skydd, rörlighet, ledning, uthållighet och underrättelser/information nyttjas för att analysera
och beskriva militär verksamhet och utgör en tankemodell för att beskriva vad som krävs för
att uppnå en viss målsättning i en viss situation. Då förmågorna inte är specifika för en viss
förbandstyp eller funktion medger denna tankemodell analys ur flera olika perspektiv14.

Figur 2. Krigföringsförmågans sex grundläggande förmågor15

Denna tankemodell nyttjas som grund i denna uppsats då den illustrerar en koppling mellan
militärtekniken och den militära taktiken, det vill säga den militära nyttan med elhybridteknik
respektive förbränningsmotorn. Logistikfunktionens definition antyder även att uthållighet är
en förutsättning för logistiken vilket kan tolkas som en koppling mellan förmågan uthållighet
och funktionen logistik. Vidare utgår teoribildningen från Försvarsmaktens syn på logistik
13

Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12), Stockholm: Försvarsmakten,
2011, s.57
14
Ibid s. 57-58
15
Ibid s. 58
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vilket är en förutsättning för att förstå logistikens roll i Försvarsmakten och hur den kopplas
till rörlighet och uthållighet. Detta eftersom det finns en röd tråd från grundsynen vidare till
reglementen och anvisningar.

2.1 Logistik
Dokumentet Grundsyn Logistik från år 2007 ger vägledande och kompletterande information
till den operativa doktrinen och syftar till att övergripande beskriva och förmedla ett
gemensamt förhållningssätt inom Försvarslogistiken.16
Oavsett om logistiken genomförs på strategisk, operativ eller taktisk nivå syftar den till att
lämna stöd till militära verksamheter och måste därför tidigt beaktas i planeringsprocessen då
”Logistik är en integrerad del av Försvarsmaktens verksamhet och är där en av flera
avgörande faktorer för framgång […] [och] kan vara gränssättande för insatsförmågan”.17
Uppsatsens fokus är den taktiska nivån där logistikledningen syftar till att distribuera
understöd till enskilda förband inom ett insatsområde med hjälp av enskilda enheter eller
resurser i syfte att uppnå en viss effekt som exempelvis uthållighet eller rörlighet.

2.2 Rörlighet och Uthållighet
Rörlighet och uthållighet kan analyseras ur två perspektiv avseende bandvagnen. Det ena
perspektivet är bandvagnens tekniska förutsättningar som medför möjligheter och
begränsningar vilka i sin tur påverkar det andra perspektivet, nämligen bandvagnens roll som
understödsfordon som bidrar till andra förbands rörlighet och uthållighet.
Rörlighet omfattar bandvagnens framkomlighet och manöverförmåga. Framkomligheten
beskriver över hur stort och över vilka områden bandvagnen kan framrycka och därmed
vilken terräng som kan nyttjas. Manöverförmågan utgör förmågan till riktningsändringar,
hastighet och acceleration där vikt, dimensioner, motorstyrka och kraftöverföring utgör
dimensionerande faktorer. Dessa påverkar i sin tur förmågan till exempelvis hindertagning,
gravtagning, stigförmåga, sidolutningsförmåga, vadning, samt fordonets marktryck.18

16

Försvarsmakten. Grundsyn Logistik, Stockholm: Försvarsmakten, 2007, s. 4ff
Ibid, s.11
18
Bruzelius, s. 19-23
17
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Gällande uthållighet utgör kulminationspunkten gränsen för när ett fordon eller förband inte
längre kan lösa sin uppgift. Uthållighet kan med andra ord ses som ett mått som kan mätas ur
olika perspektiv. Uthållighet kan vara ett mått på förmågan att:
 Hålla ut så länge eller långt som möjligt
 Under kortare tidsperioder upprätthålla maximal verksamhet eller kapacitet
 Upprätthålla en viss intensitet utan att stridsvärdet sjunker under given nivå gällande
exempelvis tillgänglighet eller kvarvarade drifttid
 Upprätthålla en viss verksamhet med bibehållet stridsvärde

Dessa punkter går att applicera på såväl förband som specifikt fordon, men kommer alltid
vara beroendet av inflödet respektive utnyttjandet av förnödenheter.19
Bränsleekonomin påverkar aktionsradien och utgör således också en faktor som påverkar både
uthålligheten och rörligheten.

2.3 Bandvagnens roll i Försvarsmakten – logistik på taktisk nivå
Taktiskt nyttjas bandvagnen olika vid I19 respektive Amf1. I19 är ett pansarregemente där
bandvagnens logistiska uppgift utgörs av sjuktransporter medan på Amf1 är uppgiften mer
mångfacetterad då den utgör huvudtransportmedel för ett av Amfibiebataljonens
skyttekompanier. Därmed är bandvagnen ett kombinerat trupptransports- och logistikfordon
som

även

nyttjas

pansarvärnsförmåga.

som

lätt

Bandvagnen

understödssyftar till

och
att

stridsfordon
öka det

ifall

fienden

saknar

bandgående kompaniets

markoperativa förmåga, men är begränsad till att agera i kustnära områden för att i sin tur
försörjas av trossbåtar.20
Slutsatsen av ovanstående resonemang är att bandvagnen opererar i isolerad norrlands- och
skärgårdsmiljö vilket ställer krav på rörlighet och uthållighet för att lösa uppgiften som
logistikfordon.

19
20

Ibid, s.26
Enkätsvar Amf1, i skribentens ägo, 2014
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2.4 Elhybridteknik
Elhybridteknik bedöms utgöra interrimlösningen mellan förbränningsmotorer och framtidens
rena eldriftteknik. Tekniken syftar till att bibehålla motorteknikens fördelar samtidigt som
dess nackdelar reduceras vilket i praktiken innebär att två energikällor antingen nyttjas var för
sig eller tillsammans för att utveckla rörelseenergi till fordonet vilket normalt utgörs av en
förbränningsmotor och en elmotor.21
Seriehybridtekniken nyttjar förbränningsmotorn för att driva en generator som i sin tur alstrar
ström till en elmotor och ett batteri. Drivhjulen drivs sedan av elmotorn som också kan drivas
av energi från batteriet vid behov. Då förbränningsmotorn och drivhjulen inte är mekaniskt
kopplade (Se figur 2) medger det att förbränningsmotorn mer eller mindre kan arbeta på ett
konstant varvtal då dess huvuduppgift i slutändan är att tillse att batteriet har tillräckligt hög
laddningsgrad.22 Seriehybridteknik som framdrivningslösning för bandgående system
uppmärksammas även internationellt där NATO i en studie menar att seriehybridtekniken är
önskvärd främst i syfte att ersätta den skrymmande drivlinan med tillhörande
kraftöverföring.23

21

Chokalov
Informationen i stycket är hämtad från Trafikverkets PDF Hybriddrift, Trafikverket,
http://www.trafikverket.se/PageFiles/46572/8_hybrid.pdf hämtad 2014-04-17, samt Chokalov, samt Shen. C. A
comprehensive overview of hybrid electric vehicles, International Journal of Vehicular Technology Volume 2011,
Article ID 571683, Shen et. al., 2011.
23
RTO/NATO. All Electric Combat Vehicles (AECV) for future applications, RTO/NATO, 2004, s. 2-7 och 2-14
22
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Figur 3. Grundläggande konstruktionsprinciper för seriehybridteknik.24 Avsaknaden av mekanisk koppling
mellan förbränningsmotorn (Engine) och elmotorerna (Motor) är tydlig och antyder att tekniken medför nya
möjligheter avseende komponentplacering och därmed att reducera volymen på systemet.

2.5 Teorins tillämpning i uppsatsen
Teorin som avhandlas i rubrik 2 anknyts till empirin för att svara på frågeställningen.
Krigföringsförmågan är beroende av bland annat förmågorna uthållighet och rörlighet vilka
som i sin tur kan skapas genom bandvagnens tekniska förutsättningar och taktiska nyttjande
på stridsfältet. Uppsatsens problematisering medför att elhybridteknik blir en del av
teoribildningen då det är denna teknik som jämförs mot befintlig förbränningsmotorteknik.
Teorin i sin helhet appliceras i uppsatsen genom att teknikerna kvalitativt jämförs mot
varandra i förhållande till vilken effektleverans som uppnås för att därmed kunna dra
slutsatser om elhybridteknikens påverkan på logistikfunktionen.

24

Llijveski, Ž, A Hybrid-Electric Drive Concept for high speed tracked vehicles, Brodarski Instiut, d.o.o. Zagreb,
Croatia
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3. Metod
För att besvara frågeställningen hur Försvarsmaktens logistikfunktion påverkas om dess
bandgående logistiksystem skulle övergå till elhybridteknik nyttjas olika tillvägagångssätt för
att inhämta empiri. Nedan beskrivs uppsatsen metod och upplägg.

3.1 Övergripande metodbeskrivning
Uppsatsen kombinerar tillvägagångssätten frågeformulär och intervjuer samt textstudier.
Dessa

kopplas

mot

nyttjandeprofilen

och

den

teoribildning

som

utgår

från

krigföringsförmågan.
Militärteknik är läran om hur tekniken inverkar på militära operationer där rörlighet och
uthållighet är två av sex grundläggande förmågor. Mot bakgrund av befintlig
elhybridforskning är rörlighet och uthållighet de förmågor som främst diskuteras varför
uppsatsen avhandlar dessa förmågor. Teorin omfattar en beskrivning av elhybridteknik i syfte
att överskådligt redovisa teknikens grundläggande funktion vilket också ger grund för analys.
Uppsatsens undersökning utgörs av ett frågeformulär, intervjuer samt en beskrivning av
seriehybridtekniken, förbränningsmotorn och bandvagnen med utgångspunkt ur textstudier
samt intervjuer med BAE Systems. I undersökningen ingår även en jämförelse där
seriehybridtekniken och dieselmotorn analyseras ur ett generiskt perspektiv. Detta eftersom
jämförelsen företrädesvis utgår från bandvagnen, men kompletteras med aspekter avseende
seriehybridteknikens anpassning inom bilindustrin och för bandfordon.
Nyttjandeprofilen baseras på frågeformulären och de intervjuer som genomförs med tre
personer på I19, Amf1 och FMTS.
Analysen av undersökningen utgörs av en jämförelse mellan seriehybridtekniken och
förbränningsmotorn i förhållande till bandvagnens nyttjandeprofil och baseras på en kvalitativ
värdering av de två teknikerna. Seriehybridteknikens och förbränningsmotorns egenskaper
relateras i förhållande till varandra för att utifrån det resonemanget dra slutsatser om
seriehybridteknikens påverkan på logistikfunktionen. Jämförelsen får därmed betraktas som
undersökningens resultat som sedan ligger till grund för en avslutande analys, diskussion och
slutsatser. Avslutningsvis avseende metoden är det av vikt för läsaren att känna till att
Bandvagn 309 ersätts sedan hösten 2013 av Bandvagn 410.
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3.2 Intervjuer och frågeformulär
En intervju nyttjas ”[…] för att utforska mer komplexa och subtila fenomen”25 och bedöms av
skribenten vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att inhämta empirin till nyttjandeprofilen då
det utöver tekniska aspekter också behöver utredas vilka behov, möjligheter och
begränsningar som upplevs med dagens systemlösning. Intervjuer utgör också i viss
omfattning källmaterial för att komplettera både tekniska och behovsmässiga aspekter av
bandvagnssystemet. Skribenten följer Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på individskydd vilka
omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
avseende förbandsrespondenterna.26 Förbandens tre respondenter informeras i enkäten om
syftet med enkäten och hur svaren nyttjas. Respondenterna är införstådda med att de inte
behöver svara på alla frågor även om det är önskvärt. Deras svar är anonyma både avseende
enkätsvar och eventuella intervjusvar då vissa enkäter kompletteras med intervjuer i syfte att
säkerställa vissa av respondenternas svar. Intervjupersoner och källor på BAE Systems
behandlas inte med denna konfidalitet då de bidrar med teknisk expertis och inte material som
eventuellt kan anses komprometterande. Skribenten väljer istället att använda dessa källor
öppet i syfte att underlätta för läsaren att bedöma reliabiliteten i de källor som nyttjats på BAE
Systems.

3.2.1 Tillvägagångssätt intervjuer
Tillvägagångssättet är personliga telefonintervjuer som karaktäriseras av både ostrukturerade
och strukturerade intervjuer beroende på om skribenten vill ha svar på specifika frågor eller
försöker utreda ett behov och därmed vill minimera sin påverkan på respondenten.27 Detta
gäller både nyttjandeprofilen (respondenter på förbanden) och de tekniska aspekterna
(respondenter på BAE Systems) och grad av struktur på intervjun är beroende på var i
undersökningsprocessen skribenten befinner sig. En generell beskrivning avseende
intervjuerna med BAE Systems är att intervjuerna inledningsvis är ostrukturerade för att
25

Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2.
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 232
26
Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm:
Vetenskapsrådet, 2002 hämtad 2014-05-12
27

Denscombe s. 233-235
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skapa en uppfattning elhybridteknikens möjligheter och begränsningar. Detta jämförs sedan
mot det som skribenten återfinner i vald forskning och avslutningsvis kompletteras detta med
riktade frågor till BAE Systems för att komplettera forskningsinformationen från. Det ska
även tilläggas att delar av kommunikationen med BAE Systems var skriftlig genom email.
Totalt utgör sju respondenter källor i uppsatsen varav tre (en för respektive I19, Amf1 och
FMTS) är respondenter till frågeformuläret medan övriga fyra är anställda på BAE Systems
och utgör källor avseende elhybridtekniken. Oavsett arbetsgivare har samtliga mångårig
erfarenhet av antingen bandvagnssystemet eller framdrivningsteknik. BAE Systems
respondenter är deras egna val och baseras på att dessa personer troligen kan bidra med mest
expertis avseende bandvagnssystemet. För respondenterna på förbanden är kriterierna att de
innehar mångårig brukar- och teknikererfarenhet av bandvagnsystemet. Dessvärre kunde inte
dessa kriterier uppnås för Amf1 där begränsad teknisk erfarenhet hos respondenten medför att
vissa tekniska aspekter avseende nyttjandeprofilen inte kan besvaras.

3.2.2 Tillvägagångssätt frågeformulär
Uppsatsen nyttjar frågeformulär som primärt tillvägagångssätt för att inhämta empiri
avseende nyttjandeprofilen. Formuläret utreder hur förbanden upplever bandvagnens
möjligheter och begränsningar. Ett frågeformulär en svårhanterlig teknik då det ställer krav på
skribentens förmåga att (I) ställa frågor som är relevanta för uppsatsen och (II) formulera
dessa på ett tydligt sätt så att respondenten uppfattar dessa på det sätt som skribenten menar.28
Formuläret (se Bilaga 1) skickas digitalt till respondenter på Amf1, I19 och FMTS som
besvarar frågorna direkt i formuläret och skickar sedan svaren digitalt tillbaka till skribenten.
Respondenten från FMTS är verksam i basorganisationen och besvarar formuläret i syfte att
ge en övergripande syntesbild av hur bandvagnssystemet uppnår uppsatta mål och hur
systemet överlag upplevs på förbanden. Respondenten bidrar även i viss utsträckning med
teknisk expertis som komplement till BAE Systems experter.

3.2.3 Fördelar och nackdelar med metoden – en analys
Fördelen med kombinationen av textstudier, intervjuer och frågeformulär är att det underlättar
bedömningen och den kvalitativa analysen av enkät- och intervjusvaren då tvetydig empiri
28

Denscombe, s.217
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kan kompletteras, men även för att respektive teknik har inbyggda svagheter. Respondenten
har betydande frihet att utveckla sina tankegångar och svaren riskerar därmed att präglas av
åsikter vilket i slutändans innebär osäkerheter för tillförlitligheten och objektiviteten då
respondenten kan vinkla sina svar eller utelämna information.29 Främst gäller detta vid
förbandens enkät- och intervjusvar. En annan svaghet är hur tolkningen och analysen av
svaren genomförs för att bibehålla objektiviteten. Det är ingen garanti att respondenten tolkar
frågan på det sätt skribenten avser och vid extensiva utläggningar är det en utmaning för
skribenten att tolka svaren och förstå vad respondenten menar. Risken i detta
informationsflöde är att vital information inte beaktas eller misstolkas.
För att säkerställa relevansen nyttjas uppföljningsintervjuer i tillämpliga fall för att
komplettera de formulär- eller intervjusvar där skribenten är osäker på vad respondenten
avser. Vidare åtgärder är att frågorna utformas i samråd med handledare Hans Liwång,
formuläret innehåller en instruktion till respondenterna samt att flertalet frågor har
kompletterande information för att undvika en alltför fri tolkning av respondenten.
Respondenterna informeras och uppmanas också i frågeformuläret och vid övrig
kommunikation att kontakta skribenten vid frågor.
Avseende både den muntliga och skriftliga kommunikationen med BAE Systems riskerar den
att påverkas av försäljningstaktik där respondenterna vill framhäva teknikens fördelar
samtidigt som dess nackdelar inte påpekas lika tydligt eller inte alls.
Telefonintervjuer nyttjas då dessa av skribenten bedöms som tidseffektiva och ekonomiskt
fördelaktiga i förhållande till uppsatsens omfattning och med hänsyn till den respondenternas
geografiska spridning. I19 ligger i Boden, Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) i
Halmstad och BAE Systems ligger i Örnsköldsvik.

29

Denscombe s.244
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3.3 Källor
Uppsatsen nyttjar tre primära källor:

1. Forskningspublikationer, litteratur och uppsatser som behandlar olika aspekter av
elhybridtekniken och dieselmotorn. Dessa kompletteras med intervjuer med BAE
Systems i syfte att inhämta empiri avseende seriehybridteknik i bandvagnssystemet.
2. Försvarsmaktspublikationer som nyttjas i teorianknytningen.
3. Personer med mångårig erfarenhet av bandvagnssystemet på FMTS, AMF1 och I19.
Analysen av respondenternas svar utgör nyttjandeprofilen för bandvagnen.

Övriga källor innefattar tryckta alster samt hemsidor vilka nyttjas vid tillfällen där kraven på
vetenskaplig korrekthet är lägre.

3.4 Källkritik
En svaghet i de tryckta och otryckta källorna är att de inte behandlar bandvagnssystemet. I
undantagsfall

behandlas

bandgående

system,

men

forskningen

avhandlar

främst

fordonsindustrin och därmed hjulgående fordon. Teknikens inverkan på bandvagnssystemet är
därmed svårtolkad. Detta gäller primärt de rapporter som behandlar generell elhybridteknik
eller då tekniken relateras till ospecificerad tillämpning. I vissa fall framgår inte vilken
funktionsprincip av elhybridstekniken som avhandlas och därmed är det skribentens ansvar att
bedöma huruvida texten avser parallellhybrid, seriehybrid eller någon variant av dessa. Denna
osäkerhet avseende reliabiliteten och validiteten är huvudanledningen varför skribenten
nyttjar information från BAE Systems avseende seriehybridteknikens anpassning till
bandvagnsystemet. Detta för att säkerställa att dieselmotorn och nyttjandeprofilen jämförs
mot korrekta förutsättningar i analysen. Dock medför detta svagheten att seriehybridteknikens
tillämpning baseras på spekulativ information eftersom BAE Systems än så länge inte kan
presentera produktionsplaner med en konkret seriehybridlösning.
De vetenskapliga rapporterna är oftast skrivna av personer vid olika universitet eller
högskolor runt om i världen och tillförlitligheten är i vissa fall begränsad då det ibland saknas
tydlig information avseende exempelvis publikationsdatum eller upphovsman. Dessa nyttjas
ändock då uppsatsen utreder ett behov och inte tekniska detaljer. Utöver det är de tekniska
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slutsatserna ofta likvärdiga oavsett vilken rapport som studeras vilket därmed ökar
tillförlitligheten.
Nyttjandeprofilen baseras på tre personer vars uppfattning baseras på erfarenheter på främst
taktisk nivå. Därmed representerar ett fåtal personers åsikter en generell beskrivning även om
dessa

personers

erfarenheter

är

erforderliga

för

uppsatsens

omfattning.
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4. Undersökning
Rubriken avhandlar uppsatsens undersökning och omfattar en:


Analys av frågeställningen



Beskrivning av seriehybridteknikens och dieselförbränningsmotorns funktion



Jämförelse

av

fördelar

och

nackdelar

mellan

seriehybridteknik

och

förbränningsmotorn


Beskrivning av bandvagnen, dess konstruktionsprinciper och nyttjandeprofil

Generellt om framdrivning och motorer kan nämnas att motorn och kraftöverföringen
påverkar betydligt fordonets rörlighet. Tillsammans med kraftöverföringens komponenter är
motorparametrarna effekt, vridmoment och tyngd avgörande och därför beskrivs
framdrivningsteknikerna i förhållande till dessa parametrar.30 Vridmomentet kan beskrivas
som den effekt som vid varje givet varvtal levereras och utgör därmed en betydande faktor vid
acceleration, men även för hastigheten.

4.1 Analys av frågeställning
Analys

av

frågeställningen

med

utgångspunkt

ur

uppsatsens

avgränsningar

och

teorianknytning leder fram till ett antal slutsatser. Frågeställningen ska besvaras i militär
kontext med utgångspunkt i försvarslogistiken där den teoretiska utgångspunkten är
logistikfunktionen och Försvarsmaktens syn på logistik. På taktisk nivå innebär detta att
bandvagnen bidrar med uthållighet och rörlighet där tekniken är gränssättande för
möjligheterna och begräsningarna avseende den uthållighets- och rörlighetsmässiga effekt
som bandvagnen levererar. Förbränningsmotorn och elhybriddrift måste därför jämföras där
jämförelsen analyseras i förhållande till de förmågor som logistiken levererar och mot
förbandens behov. Den analysen utgör sedan grund för slutsatser.

30

Bruzelius, s. 101.
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4.2 Seriehybridteknik
Ett seriehybridsystem består i korthet av komponenterna förbränningsmotor, generator,
batteri och elmotor som samtliga är kopplade till en övervakningsenhet. I ett
seriehybridsystem måste fyra teknikområden beaktas vilket omfattar elmotorn, batteriet,
hanteringen

av

flera

energikällor

inkluderat

optimal

systemeffektivitet,

samt

komponentdimensionering vilka kan översättas till Energy management (EM) i systemet.
Dessa är kritiska för att uppnå ett optimalt och effektivt system.31
Förbränningsmotorns uppgift är att driva generatorn som i sin tur levererar energi till batteriet
och elmotorn. Det finns således ingen mekanisk koppling mellan förbränningsmotorn och
hjulen. Följden är att motorn inte är beroende av belastningen som uppstår vid körning utan
kan arbeta på ett mer eller mindre konstant varvtal. Styrningen av motorns varvtal sker
elektroniskt genom en kontrollenhet och baseras på generatorns belastning. Generatorns
belastning kan likställas med hur föraren vill utnyttja fordonet avseende hastighet och
vridmoment i varje givet tillfälle inkluderat inbromsning. De krafter som uppstår vid
inbromsning kan nyttjas för regenerativ bromsning vilket innebär att delar av bromskraften
åtgår till att ladda batteriet. En positiv sekundäreffekt av detta är att belastningen på de
mekaniska bromsarna reduceras vilket förlänger livslängden på bromsarna.32 Då systemet
nyttjar två energikällor är den elektroniska styrningen av systemet komplext där utmaningen
är att få en effektiv omvandling av energi för att därmed uppnå låg bränsleförbrukning
samtidigt som god körbarhet bibehålls.33

31

Shen et. al. s. 2
ECEN 2060. Hybrid and electric Vehicles, CU Boulder, DM, 2010
33
Shen et. al. s. 3 samt High Efficiency Truck Users forum. Diesel Hybrid Electric Vehicles, HTUF, www.htuf.org
hämtad 2014-04-24
32
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4.2.1 Utgångspunkter gällande vikt, effekt och vridmoment i bandvagnen
Hittills

finns

bandvagnsystemet

inga
med

produktionsplaner
seriehybriddrift

och

för
därför

baseras nedanstående resonemang på information från
experter på BAE Systems hur seriehybridkonfigurationen
kan utformas för bandvagnen.34
De komponenter som upptar både vikt och volym i ett
seriehybridsystem är batteripaketet, förbränningsmotorn
och elmotorerna. Kablagets vikt och volym är i
sammanhanget försumbart, men totalvikten för en
seriehybridlösning blir i slutändan likvärdig som en
traditionell drivlina.

Figur 4. Elmotorn E-X-Drive® med
integrerat smörjsystem från den
brittiska
tillverkaren
QinetiQ.
Elmotorn innehåller både mekaniska
och elektriska komponenter för
kraftöverföring och styrning såsom
växlar och bromsar.

Avseende bränsleförbrukning beräknas den med en
seriehybridkonstruktion vara 5 % lägre vid körning på väg eller lätt terräng och 40 % lägre i
svår, kuperad terräng jämfört mot en förbränningsmotor med motsvarande kapacitet. Detta
förutsätter att bandvagnen utrustas med elmotorn E-X-Drive® (se Figur 535) som BAE
Systems avser använda för framdrivning av deras stridsfordon. Denna elmotor är
ursprungligen utvecklad för tunga fordon, men är modulärt nedskalbar och kan anpassas för
bandvagnens lägre behov av motoreffekt. E-X-Drive® installeras i framvagnen och använder
en generator som energikälla medan bakvagnen utrustas med en elmotor där blybatterier utgör
energikälla. E-X-Drive® beräknas spara 60 % i volym och vikt inkluderat styrsystem och
bromsar jämfört mot en motsvarande förbränningsmotor med tillhörande drivlina. 60 % utgör
34

Styckets källor utgörs av skriftlig kommunikation med Engblom, D och Bodin, A och personlig kommunikation
med Westman, G 2014-05-07
35
Words formatering medger inte fotnot i textruta. Figur X med tillhörande information är hämtad från
QinetiQs datablad, E-X-Drive (Electric Drive Propulsion for Tracked Vehicles, QinetiQ,
QinetiQ/TS/FPPS/PUB0123456, 2009 hämtad 2014-05-02 från
http://www.baesystems.com/product/BAES_020010/ground-combat-vehiclegcv?_afrLoop=1659761018135000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&baeSessionId=H5MQTmPdy1v7j
LnW4WMS4P3mBJh2b27TlMlgRY6249JbStWsmN7L!1548906912#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26baeSessio
nId%3DH5MQTmPdy1v7jLnW4WMS4P3mBJh2b27TlMlgRY6249JbStWsmN7L%25211548906912%26_afrLoop%
3D1659761018135000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D2decpvbsa_4

Tobias Andersson

SA på C-nivå

OP 11-14

den

nettoeffekt

Sida 25 (54)

Version: 2014-06-03

som

uppstår

när

den

traditionella

drivlinans

komponenter,

där

fördelningsväxellåda och kardanaxlar är de mest skrymmande komponenterna, ersätts med
seriehybridlösningen (Se figur 536). Dock är inte hänsyn tagen till den volym som
batteripaketet upptar utan avser endast en jämförelse mot den traditionella drivlinan.
Vidare är inte hänsyn taget till att bakvagnen utrustas med
en motor med tillhörande batteripaket. Med en specifik
effekt som överstiger rekommendationen för effekt/kg37 kan
E-X-Drive® leverera ett tillräckligt högt vridmoment för att
motsvara kraven för bandvagnens framkomlighet.
Största utmaning är dock batterierna eftersom blybatterier
har för låg energitäthet. Därmed krävs ett omfattande

Figur 5. E-X-Drive®
installerad i ett generellt
bandgående fordon.

batteripaket vilket innebär en volymmässig förlust. I SEPprojektet upptar batteripaketet (1) m3 i en seriehybridprototyp på 12 ton. Blybatterier är dock
det troligaste alternativet för bandvagnen. Ett alternativ till blybatterier är exempelvis
litiumjon-batterier. Dessa är dock i dagsläget dyra, tunga och är mer svårhanterliga avseende
volym än blybatterier. Detta eftersom ett litiumjon-batteri är platt vilket medför att batteriet
troligen måste monteras in i bottenplattan på bandvagnen vilket inte är en önskvärd
säkerhetsaspekt för personalen.38 Litiumjon-batteri kräver också ett övervakningssystem för
att hantera de betydligt större ström- och värmerelaterade risker vid överhettning eller
kortslutning.39 Litiiumjon-batteriets driftsäkerhet kan därmed ifrågasättas vilket i närtid
bevisas av det faktum att Boeings 787 Dreamliner vid två tillfällen sedan 2011 belagts med
36

Words formatering medger inte fotnot i textruta. Figur 5 med tillhörande information är hämtad från
QinetiQs datablad för E-X-Drive®, E-X-Drive® (Electric Drive Propulsion for Tracked Vehicles)
37
Bruzelius, s.107. Bruzelius uppger 20-25 hästkrafter/ton. E-X-Drive® motsvarar detta krav i enlighet med
informationen i E-X-Drive® (Electric Drive Propulsion for Tracked Vehicles)
38
Westman, G, personlig kommunikation 2014-05-07
39
Bruzelius s. 104 samt Canis, B. Battery manufacturing for hybrid and electric vehicles: Policy issues,
Congressional Research Service, 2013, samt BAE Systems. Hybrid electric drive transmission (85 t tracked
vehicle), BAE Systems Unpublished work, 2011, hämtad 2014-05-02 från
http://www.baesystems.com/product/BAES_020010/ground-combat-vehiclegcv?_afrLoop=1659761018135000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&baeSessionId=H5MQTmPdy1v7j
LnW4WMS4P3mBJh2b27TlMlgRY6249JbStWsmN7L!1548906912#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26baeSessio
nId%3DH5MQTmPdy1v7jLnW4WMS4P3mBJh2b27TlMlgRY6249JbStWsmN7L%25211548906912%26_afrLoop%
3D1659761018135000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D2decpvbsa_4
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flygförbud på grund av batterirelaterade incidenter. Åtgärden efter första flygförbudet var att
Boeing kapslade in batteripaketet i en ventilerad och armerad förslutning. Åtgärden bedömdes
som tillräcklig, men efter nio månader uppstod brand igen med nytt flygförbud som följd.40
Rent tekniskt är utmaningen med dagens batteriteknik att energilagringskapaciteten är
beroende av energitätheten (Energy density) och kraftleveransen (Power density), men dessa
står ofta i motsatsförhållande till varandra. Utöver detta motsatsförhållande finns flertalet
faktorer som påverkar batteriets energileverans.41
Skribenten utgår från nedanstående avseende seriehybriddrift i bandvagnen:42


Avsaknaden av mekanisk koppling mellan förbränningsmotor och drivhjul medger
större frihet vid designen av fordonet med hänsyn till större frihet avseende
komponentplacering. Detta innebär också att möjligheten att anpassa tyngdpunkten
för en förbättrad terrängframkomlighet.



Nettovikten är densamma som en traditionell drivlina då drivlinans komponenter
ersätts av andra komponenter som ofta är relativt tunga såsom batteripaket.



Generatorn genererar tillräckligt med energi för att förse både bandvagnens egna
behov av ström, men kan också utgöra en strömkälla för externa brukare.

40

CNN-artikel från 14 januari 2014, http://edition.cnn.com/2014/01/14/travel/787-dreamliner/, CNN
hämtad 2014-05-26
41
Mezyk, A. och Czapla, T. och Klein, W. Hybrid drive application for high-speed tracked vehicles, Journal of
KONES Powertrain and Transport Vol. 16, No. 1 2009 samt Canis, s. 3-5
42
Sammanfattningen baseras på kommunikation Aksér, T, personlig kommunikation 2014-04-23 samt
Westman, G. BAE Systems, Chef Drivlina, 2014-05-07 samt skriftlig kommunikation Bodin. A och Engblom. D,
BAE Systems 2014-05-07 samt Mezyk. och Czapla. och Klein, s. 347.
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Figur 5. Bild utvisande ett exempel på komponentplacering i ett seriehybridsystem. Notera avsaknaden av
fördelningsväxellåda och kardanaxlar. Kopplingarna mellan komponenterna är till stor del elektroniska. BAT=
Batteri, PU= Generator, EM= Elektrisk motor, INV= Växelriktare 43

4.3 Dieselmotorer
Dieselmotorn är en förbränningsmotor som genom kompression omvandlar den kemiska
energin i bränslet till mekanisk energi och har en verkningsgrad på ungefär 45 %.44 Effekten
eller motorstyrkan är beroende av slagvolymen, trycket i cylindern och av maxvarvtalet.
Slagvolymen innebär den volym luft som ryms mellan kolvens övre och nedre vändläge där
de begränsande faktorerna är kolvens tvärsnittsarea och längd. När maxvarvalet uppnås kan
inte medeltrycket i cylindern öka mer. Därför kompletteras ofta dieselmotorn med ett
turboaggregat eller mekaniskt driven kompressor. Nackdelen är att turbon inte är effektiv på
låga varvtal och har en viss reaktionstid vilket skapar fördröjningar vid acceleration i låga
hastigheter. För att motstå belastningen som förbränningstemperaturen och trycket medför är
dieselmotorn relativt tung då konstruktionen blir robustare.45 Vikten påverkas även av
drivlinans övriga komponenter vilka avhandlas i rubrik 4.3.1.
43

44

Mezyk och Czapla och Klein

Preem.
(https://www.preem.se/upload/Milj%C3%B6%20och%20utveckling/Fakta%20om%20diesel%20och%20dieselm
otorn.pdf ) hämtad 2014-04-21 .
45
Bruzelius, s. 38f
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4.3.1 Motor och kraftöverföring i bandvagnen
Kraftöverföringen syftar till att överföra energileveransen från motorn till drivhjulen och
påverkar därmed rörligheten. Kraftöverföringen påverkar även uthålligheten då motorns
hållbarhet och effektivitet ökar om den tillåts arbeta på ett konstant och ett för motorn
optimalt varvtal. Kraftöverföringen synkroniserar motorns varvtal mot det drivhjulsvarvtal
som i varje givet tillfälle önskas där effektuttag (vridmoment) och bränsleförbrukning är de
dimensionerande faktorerna. Detta medför att motorn och kraftöverföringen måste (I)
dimensioneras för att leverera ett erforderligt vridmoment för att exempelvis övervinna
rullmotståndet och accelerera samt (II) anpassa motorvarvtalet för att minimera
bränsleförbrukningen oavsett hastighet på fordonet. I bandvagnens kraftöverföring ingår
komponenterna motor med växellåda, främre och bakre axelväxel med tillhörande axlar, samt
en växelspak som är mekaniskt kopplad till fördelningsväxellådan. Utöver det utgår även
kardanaxlar från motorn, via fördelningsväxellådan till den bakre axelväxeln samt att
styrsystemet med tillhörande kardanaxlar ingår i kraftöverföringen.46

4.4 Fördelar och nackdelar dieselmotorer och seriehybridteknik i
bandgående fordon
Förbränningsmotorn är dimensionerad för att leverera det vridmoment och acceleration som
krävs för att övervinna rullmotståndet vilket innebär att motorn är överdimensionerad när
fordonet framrycker på exempelvis motorväg. Förbränningsmotorn i en seriehybridlösning
kan dimensioneras efter lägre effektuttag då den inte är beroende av drivhjulens belastning
och således minskar både dess volym och bränsleförbrukning. Aktionsradien och
bränsleförbrukningen påverkas positivt genom förbränningsmotorn minskade effektkrav, att
den stundtals kan stängas av för att medge för ren eldrift samt att den arbetar på ett optimalt
varvtal.47
Lägre underhållskostnader på grund av längre underhållsintervall är en annan fördel med
seriehybridteknik. Detta beror utöver mindre slitage på förbränningsmotorn också exempelvis
på att bromsarnas livslängd ökar då den bromsande kraften åtgår till att ladda batteriet, men
46

Bruzelius, s. 122 samt Ubildningsmaterial kurs FMTS, Teknisk Kurs Bv 309, FMTS Halmstad: Kurskod:
Logg202A220, 2013
47
High Efficiency Truck Users forum
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också för att en elektrisk drivlina har färre rörliga komponenter.48 En elmotor har dessutom
högre verkningsgrad och kan tidigare leverera fullt vridmoment vilket är en fördel vid
acceleration. Nackdelen med en seriehybridlösning är de energilagringskapaciteter som
krävs.49 Ska ren eldrift tillämpas kräver det en mer omfattande batterilösning vilket medför
risker vid hantering, olycka eller strid. Dock medger det smygförmåga med en mer eller
mindre ljudlös framryckning.
Den moderna dieselmotorns fördel förutom låg bränsleförbrukning är också dess robusthet.
Den är konstruerad för att motstå en hög förbränningstemperatur vilket medför driftsäkerhet
och hållbarhet.50
Sammanfattningsvis har seriehybridtekniken potential att både minska bränsleförbrukning och
medge större frihet i placeringen av drivlinans olika komponenter, men har i dagsläget
utmaningar med energilagringskapaciteten. Att en övergång till seriehybriddrift innebär
enbart fördelar är inte givet i militära sammanhang då fler parametrar måste beaktas än
exempelvis bränsleekonomi och utsläppshalter.

4.5 Bandvagnen
Det ursprungliga syftet med bandvagnskonceptet i Sverige var behovet av ett logistikfordon
som kunde framrycka i norrlandsmiljön och bandvagnen har alltsedan starten också förmågan
att simma. Som koncept finns bandvagnen i Försvarsmakten sedan 1960-talet med samma
huvuduppgift. Den mest klassiska av modellerna är Bandvagn 206/208 (beroende på om det
är bensin- eller dieselmotor) vars totalvikt vikt och lastkapacitet gör den till ett kvalificerat
logistikfordon. Den moderna motsvarigheten är Bandvagn 309 som utöver nationellt bruk
också är anpassad för internationell tjänst och är därför utrustad med splitterskydd,
klimatanläggning och CBRN-skydd.51 Sedan hösten 2013 är Bandvagn 410 (Se Figur 6) på

48

Smart, s.10
Smart, s.38
50
Military Advantage. http://www.military.com/off-duty/autos/the-pros-and-cons-of-dieselengines.html#disqus_thread Monster Company, 2014, hämtad 2014-04-24. Ursprungskälla John Wiley & Sons
Inc, Auto repair for dummies, Indiapolis, Indiana: Wiley Publishing, 2009
51
Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/mark/bandvagn-309/ och http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-ochteknik/mark/bandvagn-206/, Försvarsmakten. Båda länkarna är hämtade 2014-04-23 samt personlig
49
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införande i Försvarsmakten. Fordonet har en försämrad terrängframkomlighet och försämrat
marktryck än Bandvagn 309, men med en dubblerad totalvikt på 16 ton bör detta betraktas
som en uppenbar förbättring. Terrängframkomligheten är försämrad till förmån för framförallt
ett förbättrat minskydd. Bandvagn 410 är också längre och bredare vilket ger den en högre
tyngdpunkt vilket negativt påverkar terrängframkomligheten. Kraftfullare motor och
växellåda är andra faktorer som påverkar terrängframkomligheten negativt. Dock medför den
starkare motorn en förbättrad backtagningsförmåga. Bandvagn 410:s lastförmåga är ungefär
3000 kg jämfört mot Bandvagn 309:s maxlastvik på ungefär 2000 kg.52 Rörlighetskravet för
Bandvagn 410 är likvärdig eller förbättrad terrängframkomlighet jämfört med Bandvagn 309
med bandvagnssläp vilket Bandvagn 410 enligt BAE Systems uppnår.53 Även
bränsleförbrukning bedöms av respondenten på FMTS bli lägre med Bandvagn 410 trots den
dubblerade vikten. Anledningen är bland annat en effektivare motor med ett förbättrat
vridmoment på låga varvtal som i sin tur medför förbättrad bränsleekonomi.54
Bandvagnens konstruktion medger god terrängframkomlighet vid framförallt dikestagning,
men även vid exempelvis krön då midjestyrningen medger en högre grad av markkontakt.
Även om bandvagnen primärt är ett logistikfordon kan den också nyttjas som vapenbärare av
exempelvis granatkastare.

kommunikation Respondent FMTS 2014-04-23. Lastkapaciteterna är ungefärliga då det skiljer sig lite mellan de
olika versionerna och modellerna av Bandvagn 309 och Bandvagn 410.
52
Personlig kommunikation Respondent FMTS 2014-04-22 samt
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/mark/bandvagn-410/ ,
Försvarsmakten, hämtad 2014-04-23
53
Bodin, Anders, BAE Systems, email-kommunikation, 2014-05-07
54
Respondent FMTS, 2014-04-30, författaens ägo
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Figur 6. Bandvagn 410. Notera Vapenstation 01 på taket och att bakvagnens utformning är annorlunda mot
Bandvagn 309 (se figur 1).55

4.5.1 Konstruktionsprinciper56
Bandvagnens konstruktion påverkas av tre inbördes beroende faktorer vilka illustreras i Figur
7 nedan.

Lastförmåga

UTFORMNNING

Mobilitet
Figur 7. Bandvagnens konstruktionsprinciper

Dimensioner
57

Dessa faktorer är gränssättande för bandvagnens konstruktions och bör ses som ett dynamiskt
förhållande. Ska exempelvis dimensionerna öka påverkar det övriga delar i triangeln. Ett

55

Foto: FMV, http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-bestaller-ytterligare-102bandvagnar-av-Hagglunds/ hämtad 2014-05-26
56
57

Stycket är baserad på personlig kommunikation med Aksér, Tore 2014-04-23
Personlig kommunikation Aksér. T, 2014-04-23
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praktiskt exempel är Bandvagn 410 vars dimensioner och förbättrade lastförmåga påverkar
terrängframkomligheten (mobiliteten) negativt.
Mobiliteten påverkas av styrdonets funktion, fyrbandsdrift och designen av bandaggregatet.
Styrdonets funktion är för bandvagnens del midjestyrningen. Fyrbandsdriften kan likställas
med fyrhjulsdrift på en bil och med hjälp av differentialspärrar medger denna funktion en
bättre framkomlighet. Bandaggregatet design påverkar lastfördelningen vilket i sin tur
påverkar bland annat marktryck och tyngdpunkt samt förmågan till hindertagning.

4.6 Nyttjandeprofil för bandvagnen i Försvarsmakten
Rubriken beskriver bandvagnens nyttjandeprofil som genom analys av enkätsvaren från
respondenterna på I19, Amf1 och FMTS skapar en helhetsbild av nyttjandeprofilen.

4.6.1 Nyttjandeprofil58
Parametrarna

rörlighet,

uthållighet,

bränsleförbrukning

och

lastförmåga

utgör

frågeformulärets utgångspunkter. Bränsleförbrukning och lastförmåga kan kopplas till
uthållighet medan rörlighet primärt påverkas av manöverförmåga och terrängframkomlighet.
Bränsleförbrukningen påverkar aktionsradien och därmed både uthålligheten och rörligheten.
Till vilken utsträckning bandvagnssystemet motsvarar insatsförbandens krav beskrivs som en
generell uppfattning som baseras på analys av svaren i frågeformuläret och på intervjuerna
och utgör därmed ett abstrakt mått på systemets effektleverans. Svaren påvisar att förbanden
har en snarlik uppfattning avseende nyss nämnda parametrar trots skilda förutsättningar. Även
om

det

finns

nyansskillnader

och

ibland

något

motstridiga

åsikter

framstår

förbättringspunkterna relativt tydligt.
Avseende rörlighet upplevs terrängframkomlighet och manöverförmåga som en styrka hos
bandvagnen. Amf1 upplever dock en viss begränsning då de tvingas nyttja bandvagnssläp.
Dock är båda förbanden överens om att bandvagnens förmåga till att simma är av betydelse
för

fordonets

lösande

av

uppgift.

Framförallt

gäller

detta

kanske

Amf1

där

bandvagnskompaniet självständigt förflyttar sig i skärgårdsmiljön och därmed upplevs
bandvagnens hastighet på 5 km/h i vatten som en begränsning.59
58

Om inget annat anges baseras rubrik 4.6.1 på enkätsvar, i skribentens ägo 2014
Personlig kommunikation Respondent Amf1 2014-04-30
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Aktionsradien som både påverkar och påverkas av uthålligheten och rörligheten upplevs som
en begränsning. Både I19 och Amf1 uppger att en större bränsletank skulle vara att föredra.
Dock anser I19 att bränsleförbrukningen i sig inte är en större begränsning. Enligt FMTS
respondent krävs en ökning med 40 % av bränsleförmågan (större tank och/eller lägre
förbrukning) för att uppnå önskvärd aktionsradie samtidigt som I19 skulle önska en 30 %
större bränsletank.
Lastförmåga utmärker sig som bandvagnens främsta begränsning vilket påverkar både
rörligheten och uthålligheten negativt. Däremot är inte bandvagnens maxlastvikt som framstår
som den primära begränsningen utan det är bandvagnens volymmässiga dimensioner som inte
är tillräckliga. Amf1 är bandvagnens lastförmåga både avseende vikt och volym en
begränsning varför bandvagnssläp nyttjas vilket givetvis påverkar både rörligheten i terräng
och uthålligheten negativt bland annat genom en ökad bränsleförbrukning. Liknande motiv
kan uppfattas i I19:s svar där en större volymmässig kapacitet är önskvärd för att kunna lasta
sjukvårdspersonalens materiel avseende exempelvis mat, ammunition, vatten och personlig
utrustning. Detta är en uppfattning som styrks av FMTS respondent som poängterar att
innervolymen är en begränsning för uthålligheten. Innerdimensionerna påverkar även
rörligheten inuti vagnen där personal i ett trångt utrymme ska samsas med materiel.
Formuläret innehåller även frågor om bandvagnens drivlina. Mekaniken anses driftsäker och
framdrivningsproblem härleds snarare till dieselmotorns beroende av elektronisk styrning och
övervakning då fel som uppstår primärt är av elektronisk karaktär. Dessa fel orsakar dock en
omfattande påverkan i och med att de inte kan felsökas utan extern dator vilket är en bristvara
för mekaniker. I slutändan påverkar därmed elektriska fel med givare och annan elektronisk
styrning tillgängligheten på systemet negativt. På Bandvagn 410 är diagnosverktygen till viss
del integrerade i bandvagnen vilket antas reducera behovet av externa datorer.
Sammanfattningsvis löser bandvagnen logistikuppgifter och avseende rörlighet verkar
bandvagnen uppnå förbandens behov av framkomlighet i terräng även om Amf1 upplever en
begränsning då de tvingas nyttja släp. Även simförmågan kan förbättras. Bandvagnen är ett
driftsäkert system avseende drivlinans mekaniska delsystem där elektroniska fel istället är
återkommande vilka förstärks av bristen på diagnosverktyg i fält. Bandvagnens begränsningar
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i uthållighet och rörlighet beror på bränsleförbrukningen och lastkapaciteten. Orsaken verkar
vara att bandvagnens bristfälliga bränsletank och innerdimensioner.

5. Analys
Bandvagnen är ett system som tillsammans med Försvarsmaktens övriga system sammanlagt
skapar en effekt i form av krigföringsförmåga. Krigföringsförmågan manifesteras genom sex
grundläggande förmågor där rörlighet och uthållighet är två av dessa. Hur stor förmågeeffekt
som uppnås är bland annat beroende av logistikfunktionen. Denna funktion tillser att
uthålligheten och rörligheten upprätthålls vilket i sin tur härleds till de tekniska
förutsättningarna. Logistikfunktionen illustreras med bandvagnssystemet vars tekniska
förutsättningar är att det drivs av en förbränningsmotor. Uppsatsen besvarar hur bandvagnens
effektleverans av uthållighet och rörlighet påverkas vid en övergång till elhybriddrift.

5.1. Seriehybridteknik och dieselmotorn i förhållande till
nyttjandeprofilen och nuvarande konstruktion
Uppsatsens utgångspunkt avseende teorianknytning är att bandvagnen på taktisk nivå bidrar
till förmågorna uthållighet och rörlighet vilket kan härledas från Försvarsmaktens syn på
logistik. Bandvagnens förutsättningar för att uppnå detta i dagsläget är bland annat beroende
av dess framdrivningsteknik som utgörs av en dieselmotor med tillhörande kraftöverföring.
Ett alternativ framdrivningslösning är elhybridteknik som sedan konkretiseras genom
seriehybridteknikarkitekturen. Undersökningens beskrivning av teknikerna påvisar respektive
tekniks möjligheter och begränsningar, men inte deras påverkan på logistikfunktionen. För att
avgöra denna påverkan analyseras och relateras därför de båda teknikerna i förhållande till de
faktorer som är utmärkande i nyttjandeprofilen:

a. Rörligheten på land motsvarar till stor del kraven, dock inte avseende aktionsradie
Samtliga respondenter är överens om att rörligheten till stor del motsvarar behoven vilket
också bekräftas av att de skulle föredra förbättrad uthållighet framför förbättrad rörlighet.
Med andra ord medför en konstruktionslösning av bandvagnen med en dieselmotor inga
direkta begränsningar avseende terrängframkomlighet som markant skulle förbättras med
seriehybridteknik. Dieselmotorns mekaniska konstruktion anses snarare som en fördel med

Tobias Andersson
OP 11-14

SA på C-nivå

Sida 35 (54)

Version: 2014-06-03

hänsyn till låg felfrekvens. Begränsningar kopplat till rörlighet uppstår istället som en följd av
att motorns och transmissionens styrsystem är elektronisk. Denna elektronik är dock en
nödvändighet för att åstadkomma bland annat en låg bränsleförbrukning. Aktionsradien anses
vara en begränsning och det är av mindre betydelse om det beror på en för hög
bränsleförbrukning eller för liten bränsletank då effekten är densamma. En seriehybridlösning
innebär en förbättrad aktionsradie genom en lägre bränsleförbrukning och kombineras det
med en större bränsletank ökar aktionsradien än mer. Vidare medför en seriehybridlösning en
ny komponentuppsättning som kan placeras för att positivt påverka tyngdpunkten och
volymen. En förbättrad tyngdpunkt innebär bättre rörlighet, men kan också nyttjas för att
kompensera en högre lastförmåga.
Med seriehybridteknik kan varje band drivas individuellt vilket medger exempelvis reducerad
bränsleförbrukning då bakvagnens elmotor vid exempelvis landsvägskörning kan understödja
framvagnens framdrivning av fordonet genom att enbart övervinna rullmotståndet samtidigt
som framvagnens elmotor levererar drivkraft till fordonet.

b. Lastkapaciteten påverkar uthålligheten negativt.
Bandvagnens innerdimensioner begränsar mängden materiel och personal som kan medföras
vilket innebär operativa konsekvenser då förbanden tvingas prioritera vad som ska lastas.
I19:s dilemma är att välja mellan erforderlig mängd av förnödenheter till egen personal eller
effektivt lösa uppgiften att omhänderta skadad personal. För Amf1 där bandvagnen utgör
transportmedel blir detta påtagligt för både besättningen och skyttegruppen vars utmaningar
består av att få med samtlig personlig materiel och gruppmateriel. En seriehybridlösning
medför att

förbränningsmotorns

skrymmande drivlina ersätts

vilket

medger

nya

designmöjligheter som sannolikt påverkar innervolymen positivt. Dock är inte batteripaketet
inräknat som en dimensionerande faktor. Storleken på batteripaketet är beroende av kraven på
smygförmåga, med andra ord att fordonet temporärt drivs på el och resulterar i en mer eller
mindre ljudlös framryckning. Denna avvägning påverkar hur mycket energilagringskapacitet
och slutligen också den volym som batteripaketet kräver. Även batteriteknikens
säkerhetsaspekter bör beaktas då batterier per automatik innebär en fara på grund av höga
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spänningar och risken för sprängning. Dessa risker tillsammans med andra ström- och
värmerelaterade risker är högre med andra batteritekniker än med blybatterier.
I slutändan är frågan vad den egentliga nettovinsten i volym och vikt blir i att övergå till
seriehybridteknik? Viktmässigt verkar systemen likvärdiga medan volymen förblir en
osäkerhet. Med möjlighet att placera komponenterna mer fritt och ersätta axlar med kablage
bör det innebära att volymen som frigörs kan nyttjas effektivare. Samtidigt är kanske inte en
exakt siffra relevant eftersom seriehybridtekniken ersätter kanske de mest begränsande
faktorerna i en traditionell drivlina, nämligen kardanaxlarna och fördelningsväxellådan. En
traditionell drivlina begränsar utformningen av chassit eftersom kardanaxlarna måste gå rakt
igenom fordonet för att begränsa energiförluster i exempelvis axelväxlar. Kan då
förbränningsmotorn behållas? Ett sätt spara volym skulle vara att nyttja en motor med lägre
effekt, men frågan är om volymvinsten då är tillräcklig för att väga upp det som förloras i
rörlighet? Med hänsyn till kraven på bandvagnen är det skribentens bedömning att det inte är
lämpligt med en motor med lägre effekt då det nämnvärt påverkar rörligheten samtidigt som
volymvinsten troligen blir marginell.
Att generatorn i en seriehybridlösning kan leverera ström till externa förbrukare skulle
positivt påverka logistiken då bandvagnen därmed kan agera som ett mobilt elverk. Om
externa elverk därmed inte behöver medföras innebär det en volymmässig besparing för
exempelvis den lastbilsburna logistiken.

c. Fel i drivlinan är främst av elektronisk karaktär
Dieselmotorn är robust med låg felfrekvens på mekaniska delsystem. Däremot fallerar
elektroniken vilket ofta medför att bandvagnen inte startar och då krävs tillgång till externa
datorer med tillhörande diagnosverktyg för att åtgärda detta och datorer är en bristvara för
mekanikerna. I en situation som kräver omedelbar handling såsom vid eldöverfall är det en
nödvändighet att fordonet startar för att undkomma faran.
En förutsättning för dieselmotorn att uppnå låg bränsleförbrukning är bland annat att
insprutningen sker elektroniskt och att drivlinan övervakas och styrs elektroniskt. Det är dock
detta som fallerar och påverkar logistikfunktionen negativt. Seriehybridteknik är dock i ännu
större utsträckning beroende av elektronisk styrning som dessutom är komplexare då systemet
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består av två energikällor. Systemet är komplext med en elmotor, men om bandvagnen
utrustas två motorer, med två olika funktionsprinciper, som ska kunna styras individuellt och
som dessutom är placerade i olika vagnskroppar medför det krav på utformningen av EMsystemet. Vilken redundans kan säkerställas och vad händer om en motor eller en koppling
går sönder? Systemet måste kunna fungera i en stridssituation och i dagsläget finns inget
system med stridserfarenhet. Därmed finns inga bevis för att tekniken motsvarar de
påfrestningar som en stridssituation innebär.

5.1.1 Sammanfattning
Analysen tyder på att seriehybridtekniken är ett alternativ för framtiden som fortsättningsvis
bör studeras då den har potential att positivt påverka logistikfunktionen direkt och indirekt.
Däremot är tekniken oprövad i strid och det kvarstår tekniska osäkerheter och trots att BAE
Systems

inte

ser

betydande

utmaningar

med

att

implementera

elhybriddrift

i

bandvagnssystemet finns det än så länge inga produktionsplaner vilket medför att
resonemangen enbart är teoretiska. Svaret på uppsatsens frågeställning är därmed att
elhybridtekniken har en positiv inverkan på logistikfunktionen både avseende rörlighet och
uthållighet och detta är oberoende av i vilken utsträckning som Bandvagn 410 åtgärdar de
begräsningar avseende rörlighet och uthållighet som relateras till Bandvagn 309 (se rubrik 6).
Hur de konkreta vinsterna manifesteras är dock en osäkerhet och samtliga vinster är teoretiska
bedömningar till dess att en prototyp produceras.
Tabell 1 på nästa sida bör betraktas som en sammanfattande illustration av resonemangen i
rubrik 5.1 och utgör en jämförelse mellan seriehybridteknik och förbränningsmotorn.
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Förbränningsmotor
Fördelar/Möjligheter






Nackdelar/Begränsni
ngar/Osäkerheter








Pålitlig och driftsäker
Stridserfarenhet
Relativt låga krav på batterikapacitet och
energilagring
Som enskild komponent utgör motorn ingen
begränsning för uthållighet eller rörlighet

Skrymmande drivlina
Relativt hög ljudnivå
Tung
Beroende av elektronik för att uppnå låg
bränsleförbrukning
Konstruktionsmöjligheterna begränsas av
kardanaxlar och fördelningsväxellåda
Medger inte smygförmåga

Seriehybridteknik

















Färre, enskilda rörliga komponenter
Uppbyggd i större utsträckning av utbytesenheter
Medger smygförmåga
Längre underhållsintervall
Lägre bränsleförbrukning
Medger friare komponentplacering
Bibehållen eller förbättrad rörlighet och uthållighet
Lägre vikt avseende drivlinans komponenter
Tekniken finns tillgänglig idag för att konstruera ett
bandvagnsystem med seriehybridteknik
Regenerativ bromsning medför lägre bromsslitage
Lägre slitage på rörliga komponenter
Batteritekniken. Blybatterier är skrymmande
samtidigt som alternativa batteritekniker såsom
litiumjon-batterier medför osäkerheter avseende
driftsäkerhet, säkerhetsaspekter, är skrymmande
samt tunga.
Smygförmåga medför större krav på
batterikapacitet och energilagring
Ingen stridserfarenhet
Beroende av elektronik i större omfattning

Tabell 1. Sammanfattande jämförelse mellan förbränningsmotorn och seriehybridteknik som baseras på resonemangen i rubrik 5.1.

Tobias Andersson

SA på C-nivå

OP 11-14

Sida 39 (54)

Version: 2014-06-03

6. Diskussion
En nyckelfaktor att analysera är i vilken utsträckning Bandvagn 410 åtgärdar Bandvagn 309:s
begränsningar. Bedömningen är att Bandvagn 410 löser både lastkapaciteten och
aktionsradien, men hur ställer sig förbanden sedan till utgångspunkten att dessa parametrar
kan förbättras ytterligare med alternativ teknik som dessutom förbättrar tillgängligheten
genom kortare reparationstider och en förlängd underhållscykel? Utöver det tillkommer andra
positiva sekundäreffekter som talar till seriehybridteknikens fördel såsom ekonomiska
besparingar och mindre miljöpåverkan.
Rörligheten

hos

Bandvagn

410

är

reducerad

till

motsvarande

nivå

som

terrängframkomligheten hos Bandvagn 309 med släp, men med förbättrad lastförmåga och
troligen utökad aktionsradie. Därmed kan Bandvagn 410 per automatik åtgärda de
begränsningar som förknippas med Bandvagn 309 vilket visar sig efter att Bandvagn 410
fälttestats. Amf1 upplever idag en begränsning i rörlighet då de tvingas nyttja släp. Hur
mycket påverkar släpet i sig terrängframkomligheten eftersom det är tre involverade
vagnsdelar istället för två? Om Bandvagn 410 motsvarar den nivån blir rörligheten då
tillräcklig för att motsvara förbandens krav? Frågor som detta avgör om Bandvagn 410
slutligen uppnår förbandens krav på rörlighet. Både I19:s och FMTS respondent anser att
Bandvagn 410 löser begränsningarna i uthållighet och rörlighet genom dess större
dimensioner och förbättrade lastförmåga.
Aktionsradien upplevs med Bandvagn 309 som för låg och huruvida Bandvagn 410 påverkar
aktionsradien positivt återstår att se, men med en större bränsletank och en lägre
nettoförbrukning

är

det

inte

en

omöjlighet.

Seriehybridtekniken

förbättrar

bränsleförbrukningen och alternativet är en större bränsletank vilket adderar vikt som därmed
påverkar lastförmågan och/eller rörligheten negativt. Alternativt måste motorn effektiveras
ännu mer.
Det bör påpekas att även om Bandvagn 410 löser Bandvagn 309:s begränsningar innebär det
inte att seriehybridtekniken är irrelevant då BAE Systems bedömning om volymbesparing och
minskad förbrukning är jämfört mot ett system med likvärdig kapacitet. Därmed har tekniken
potential att ytterligare förbättra logistikfunktionens effekt.
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En annan aspekt är att behovet av externa datorer minskar med Bandvagn 410 eftersom delar
av felsökningsmjukvaran är integrerad i systemet. Om därmed fler fel kan åtgärdas utan
externa resurser, ökar tillgängligheten och blir en parameter som talar till den befintliga
framdrivningsteknikens fördel. Elektroniken i de båda systemen är i övrigt ett område som
kan diskuteras. Att dieselmotorns låga bränsleförbrukning är beroende av elektronik är
troligen dess största nackdel då det är elektroniska fel som begränsar tillgängligheten idag.
Även om dessa elektroniska fel kan åtgärdas lättare i Bandvagn 410 utgör det fortfarande en
begränsning. En seriehybridlösning är i större utsträckning beroende av elektronik då EMsystemet styrs elektroniskt. Om det nu är elektroniken som är framdrivningens största
begränsning, vilka följder får det i sådant fall om ett system införs som sannolikt till ännu
större utsträckning är beroende av elektronik? Detta är en osäkerhet som talar till
seriehybridteknikens nackdel och redundans krävs i större utsträckning för att motverka detta.
Batteritekniken är ett nära sammankopplat ämne som utgör seriehybridteknikens största
osäkerhetsfaktor. BAE Systems väljer en lösning med blybatterier för bandvagnsystemet
vilket ger konsekvenser i form av en ökad vikt och volym på grund av det omfattande
batteripaket som krävs. Samtidigt finns det i dagsläget inga direkta alternativ som enbart
medför fördelar. Litiumjon-batterier är ett alternativ, men är förenad med osäkerheter
avseende

driftsäkerhet

och

säkerhetsmässiga

konsekvenser

vid

driftstörning.

En

seriehybridlösning medför avslutningsvis längre underhållsintervall och består i större
utsträckning av utbytesenheter som både sparar tid och underlättar vid reparationer. Resultatet
är förbättrad tillgänglighet på systemet och därmed förbättrad uthållighet och rörlighet.

6.1 Metoddiskussion
Uppsatsens utgångspunkt och syfte är att undersöka seriehybridteknikens inverkan på effekten
i logistikfunktionen. På taktisk nivå när bandvagnen framrycker i terräng medför
seriehybridtekniken

fördelar

genom

en

lägre

bränsleförbrukning

jämfört

mot

förbränningsmotorn och potentialen att förbättra lastförmågan är också en tydlig fördel.
Däremot i ett större perspektiv exempelvis på strategisk nivå är det svårare att avgöra den
positiva effekten.
Uppsatsens beskrivning av de båda teknikerna ger en kvalitativ inblick i hur teknikernas
förhållande till nyttjandeprofilen, däremot saknas kvantitativ data för att avgöra konkreta
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skillnader. Av den anledningen kan det diskuteras att uppsatsens metod lämpar sig för att
skapa en behovsanalys, men den är otillräcklig för att påvisa vilka konkreta vinster tekniken
medför. Detta inte minst eftersom det än så länge inte finns produktionsplaner för en
bandvagn med seriehybridteknik.
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7. Slutsats
Uppsatsens slutsatser är följande:


Bandvagn 309 uppnår inte förbandens taktiska krav avseende främst uthållighet.
Bandvagn 410 bedöms åtgärda begränsningarna avseende otillräcklig aktionsradie och
lastkapacitet, men hittills är inga fälttester genomförda varför framtiden får utvisa
resultatet. Dessutom finns osäkerheter avseende Bandvagn 410:s rörlighet i terräng.



Seriehybridtekniken påverkar logistikfunktionen positivt avseende uthållighet och
rörlighet genom en förbättrad lastkapacitet och aktionsradie samtidigt som
terrängframkomligheten och manöverförmågan åtminstone bibehålls, men troligen
förbättras. Detta gäller oavsett till vilken utsträckning som Bandvagn 410 åtgärdar
begränsningarna hos Bandvagn 309 eftersom seriehybridtekniken jämförs mot ett
system med motsvarande effekt. Dock kvarstår främst osäkerheter avseende hur en ny
batterilösning slutligen påverkar volymbesparingen.



Smygteknik kan inte åstadkommas med en dieselmotor.



Sekundäreffekter

med

seriehybridteknik

är

förbättrad

tillgänglighet,

lägre

underhållskostnader, kortare reparationstider och mindre miljöpåverkan. Eftersom ett
elhybridsystem medför högre krav på energilagringskapacitet kan bandvagnen vid en
övergång till seriehybridteknik utöver att driva egna elektroniskt styrda tilläggssystem
såsom Vapenstation 01 också fungera som ett mobilt elverk. Samtliga av dessa
faktorer påverkar logistiken positivt.


Seriehybridtekniken är oprövad i en stridssituation och det finns idag inga bevis för att
systemet klarar påfrestningarna vilket skapar en osäkerhet kring tillförligheten.



Mer forskning är nödvändigt för att fastställa militära nyttan inom logistikfunktionen
både tekniskt och i ett större perspektiv på exempelvis strategisk nivå.
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Vidare studier
Uppsatsen undersöker inte de tekniska förutsättningarna utan fokuserar på att utreda de behov
och begränsningar som idag präglar logistikfunktionen på taktisk nivå. En djupare
undersökning av de tekniska aspekterna av seriehybridteknik eller elhybridteknik rent
generellt skulle utgöra ett komplement. Förslag på områden att undersöka är främst
batteriteknik och elmotorteknik, men även hur EM-systemet bör anpassas i militär kontext.
Då uppsatsen är skriven i samband med att ett nytt system är på införande i Försvarsmakten
kan mer eller mindre samma undersökning genomföras igen om ett par år då erfarenheter har
införskaffats på förbanden och därmed undersöka om Bandvagn 410 löste Bandvagn 309:s
begränsningar. Uppsatsens utgångspunkt är förmågorna rörlighet och uthållighet, men
seriehybriddrift medför att fler system kan monteras och därmed skulle exempelvis
bandvagnen kunna användas till spaningsuppdrag. Även fjärrstyrning av bandvagnen är ett
område som BAE Systems nämnt som alternativ. En analys av seriehybridteknik ur någon
eller några av de andra grundläggande förmågorna är därmed förslag på vidare forskning.
Förmågan att simma är en förmåga som bandvagnen enligt förbanden idag måste behålla, men
vilka lösningar finns för det eller är det ens troligt?
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Figur 2. Krigföringsförmågans sex grundläggande förmågor
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Figur 4. Elmotorn E-X-Drive® från QinetiQ
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Tabell 1. Analytisk jämförelse mellan dieselmotorn och seriehybridteknik
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Bilagor
Bilaga 1 – Frågeformulär

FRÅGEFORMULÄR AVSEENDE BANDVAGNENS FUNKTION SOM
LOGISTIKFORDON I FÖRSVARSMAKTEN
Ansvarig för frågeformuläret: Kd Tobias Andersson, MHS Karlberg OP 11-14
Telefon: 073-623 22 93
Email: tobias.andersson@op.fhs.se

Frågeformulärets syfte:
Skribenten ska skriva ett självständigt arbete inom ramen för sin Officersutbildning och har
valt att samla in delar av sitt underlag genom ett frågeformulär som skickas till personer med
erfarenhet av Bv309-systemet i Försvarsmakten. Syftet med formuläret är genom ett antal
frågor kopplat mot förmågorna rörlighet och uthållighet utreda hur bandvagnssystemet
utnyttjas idag och till vilken utsträckning systemet uppnår de (främst) taktiska behov som
finns på insatsförbanden.
Resultatet av analysen av svaren i detta frågeformulär kommer mynna ut i en nyttjandeprofil
för bandvagnen som sedan jämförs mot fördelar och nackdelar med två olika
framdrivningstekniker (förbränningsmotor och seriehybriddrift) av markfordon. Analysen av
denna jämförelse kommer sedan ligga till grund för diskussion och slutsatser kopplat mot
uppsatsens frågeställning: Hur Försvarsmaktens logistikfunktion påverkas i att kunna lösa sin
primäruppgift om dess bandgående logistiksystem skulle övergå från fossil drift till
elhybridteknik?
Hantering av svar:
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Samtliga svar kommer att hanteras konfidentiellt och kommer endast att användas som
underlag för analys i denna uppsats. Personer som kan komma att ta del av svaren utöver
skribenten är handledare Hans Liwång och examinator Nils Bruzelius som båda arbetar på
FHS. Innan vidarespridning till tredjepart utöver Liwång och/eller Bruzelius sker eller om citat
används kommer godkännande inhämtas.
Övergripande instruktion för ifyllande av formulär:
Det allra viktigaste med formuläret är att alla frågor besvaras. Dock är det önskvärt om
svaren hålls kortfattade och koncisa på ungefär 1-5 rader, men det är inte förbjudet att
skriva mer. Svar med endast ett ord undanbedes dock, varje svar är önskvärt att det
motiveras. Skulle kompletterande information behövas gällande någon eller några av
frågorna, kontakta skribenten enligt ovan angivna kontaktuppgifter hellre än att chansa. Till
vissa frågor kommer kompletterande information att ges i syfte att lättare förstå vad frågan
åsyftar.
Svar anges i röd text i direkt samband med respektive fråga.

Frågeformulär

Namn:
Datum:
Befattning:
Kort beskrivning av erfarenheter av bandvagnar:

1. Lastas bandvagnarna fullt vid:
a. TOLO?
Kompletterande information: Med TOLO avses Tanknings- och laddningsomgång,
men är inte begränsat till ammunition och drivmedel. Frågan bör ses i ett generellt
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sammanhang där bandvagnen understödjer i stridsställning med allt från drivmedel
till andra förnödenheter såsom vatten. Fullt menas att totalvikten uppnås.
Svar:

b. Underhållsomgång?
Kompletterande information: Avser det som traditionellt benämns som svart- och
brunomgång. Med andra ord ett tillfälligt och behovsanpassat underhåll som följer
med de stridande förmågorna.
Svar:

c. Framkörning till grupperingsplats?
Kompletterande information: Avser en situation då de stridande enheterna är mer
statiska och genomför t.ex. återhämtning i innehavd gruppering och tillförs
förnödenheter av egen logistikfunktion/trosskompani.
Svar:

Om inte, hur mycket av lastkapaciteten utnyttjas vid respektive a), b) och c)?
Svar:

2. Vad är bandvagnens främsta uppgift anser du?
Kompletterande information: NIL
Svar:

3. Upplevs det som att mer lastförmåga behövs för att bandvagnen ska klara av ställda
uppgifter samt nyss nämnda ”främsta uppgift”?
Kompletterande information: Lastförmåga bör ses ur perspektivet ”payload” och därmed
inkluderas även optionen att bandvagnen blir mer skyddad genom tjockare pansar.
Svar:
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Om mer lastförmåga behövs, hur mycket mer uttryckt i kg eller % skulle bandvagnen
behöva öka sin lastförmåga?
Svar:

4. Hur skulle det påverka det taktiska uppträdandet om lastförmågan kunde ökas 15 % med
bibehållen/ökad rörlighet/framkomlighet?
Kompletterande information: Med taktiskt uppträdande avses bandvagnens uppgift och
funktion upp till bataljons ram. Med bibehållen/ökad rörlighet/framkomlighet avses
bandvagnens specificerade terrängframkomlighet och andra tekniska begränsningar såsom
35 graders lutning i sida eller maximal hastighet på 50 km/h.
Svar:

5. Vilken materiel skulle prioriteras att medföras om lastförmågan kunde öka med 15 %?
Kompletterande information: Frågan är öppet utformad för att ge möjlighet att beskriva
vilken materiel som i dagsläget är nedprioriterad pga eventuella begränsningar i
lastförmåga. Även personal och skydd får inräknas i begreppet ”materiel”. Detta då ett
alternativt framdrivningssätt antas spara plats och därmed kan det eventuellt finnas
möjlighet att förbättra utrymmet för personalen.
Svar:

6. Om du skulle vara tvingad att välja mellan bättre lastförmåga (payload enligt beskrivning i
fråga 3) och bättre framkomlighet/rörlighet i terräng, vilken skulle du då ha valt om det
innebär en försämring av den andra förmågan?
Kompletterande information: Bör ses ur perspektivet att förbättringen respektive
försämringen inte är alltför stor eftersom det då påverkar hela syftet med bandvagnen, men
tillräckligt stor för att det ska ha en påverkan på dess nuvarande funktion.
Svar:
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Varför skulle du göra denna prioritering?
Svar:

7. Upplevs bandvagnens bränsleförbrukning som en begränsning vid:
a. lösandet av sin ”främsta uppgift” i enlighet med fråga 2?
b. I största allmänhet vid exempelvis övning eller utbildning?
Kompletterande information: NIL

Svar a):

Svar b):

Om så är fallet, hur mycket mindre bränsle skulle behöva förbrukas för att nå önskvärd
effekt?
Svar:

8. Vilka delar på bandvagnens drivlina (från motor till drivaxeln) går oftast sönder?
Kompletterande information: Frågan avser endast drivlinan. Övriga fel och dess frekvens i
förhållande till fel på drivlinan kan beskrivas i följdfrågan nedan.
Svar:

Relativt andra system på bandvagnen, hur mycket problem är det med drivlinan?
Kompletterande information: Med andra ord, är motor/drivlinaproblem ett återkommande
problem med bandvagnen.
Svar:

Vilka konsekvenser får problem relaterat till drivlinan vid övning idag?
Kompletterande information: NIL
Svar:
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9. Vilka begränsningar i rörlighet upplevs idag?
Kompletterande information: Rörlighet definieras i uppsatsen som ”ett förbands eller farkosts
förmåga till positionsförändring i rummet, […] men kan också vara ett mått på hur enkelt,
snabbt eller långt rörelsen kan ske med stöd av andra farkoster eller förband”. Med andra
ord manöverförmåga och till vilken grad bandvagnen kan understödja rörligheten hos andra
enheter.
Svar:

10. Vilka begränsningar i uthållighet upplevs idag?
Kompletterande information: Uthållighet definieras i uppsatsen som ”förmåga att över viss
tid upprätthålla ett visst stridsvärde så att uppställda mål kan uppnås. […] Syftet med ett
förbands uthållighet är att förbandet inte skall nå sin kulminationspunkt”. Uthållighet kan
med andra ord både åsyfta bandvagnens egna uthållighet, men även att den bidrar till andra
förband med förmågan uthållighet.
Svar:

11. Kopplat mot a) lastförmåga, b) rörlighet och c) uthållighet, vilken/vilka är den största
förändringen du skulle önska inom respektive område när det gäller bandvagnen?
Kompletterande information: Se bandvagnen som ett generellt system, inte nödvändigtvis
specifikt Bv309.
Svar a)

Svar b)

Svar c)
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