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Abstract 

 

Abstract 

This thesis work has been done in collaboration with SP, the Technical 
Research Institute of Sweden. They want the report to begin to answer the 
question, whether it is profitable to cultivate algae for biodiesel production 
under Swedish conditions, and whether starting research in the area is 
conceivable. 
 
The report initially examines, based on literature and internet searches, what is 
earlier done and which companies and researchers that are working in the field 
today. Then it examines the steps that the algae undergo to become biodiesel. 
These are cultivation, harvesting, extraction of the algae oil and finally the 
production of biodiesel from the oil.    
 
Different algae, equipment and methods are studied and economic figures are 
presented in terms of production of algae-biodiesel. Finally it examines the 
interest from various Swedish companies and problem areas along with their 
efficiencies are discussed. 
 
The result is a flow chart of a desired “wish for” – model for Swedish 
conditions. The flow chart contains the solutions and methods that are 
considered to have great potential; however, the model doesn’t state it as the 
only solution. Highlights of this model are the use of mixotrophic algae, grown 
in closed bioreactors. The algae will have a great supply of carbon dioxide 
from, for example, thermal power plants, together with glycerol which favors 
the growth with possibly up to thirteen times. Glycerol is a by-product of 
biodiesel production, which accordingly will make it a cheap nutrient medium 
in mixotrophic growth. Even heat is a waste, supplied to the algae from the 
plant. This method will also act as a carbon dioxide trap and nitrogen oxide 
purification treatment of thermal power plant. 
 
The report also shows that water, enriched with phosphorus and nitrogen, can 
be purified by algae and this water is with advantage supplied to the closed 
bioreactor.  
 
Harvesting algae is done by flotation with dissolved oxygen or by interfering 
with the flow of carbon dioxide. Both oxygen and carbon can be added from 
other steps in the flow chart. The oil is extracted from algae beneficial with the 
product biodiesel and then converted into more biodiesel by transesterification 
using microwaves. 
 
The results also show that algae-biomass can be used to produce a range of 
residues, where animal feed, food to the third world, bioplastics and other 
biofuels are the most interesting. The report shows a considerable interest from 
various performers including aviation, nuclear power, oil and energy 
companies in Sweden. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med SP, Sveriges tekniska 
forskningsinstitut. De vill genom denna rapport börja få svar på frågan, om det 
är lönsamt att odla alger till biodieselframställning under svenska förhållanden, 
för att sedan möjligen påbörja en forskning inom området.  

Rapporten granskar till en början, via informationssökning, vad som är gjort 
tidigare och vilka företag och forskare som arbetar inom området idag. Därefter 
undersöks de steg som algerna genomgår för att bli biodiesel, det vill säga 
odling, skördning, utvinnande av algolja och slutligen framställningen av 
biodiesel ifrån algoljan. 

Olika alger, utrustningar och metoder studeras och ekonomiska siffror 
sammanställs vad gäller produktionen av alg-biodiesel. Slutligen undersöks 
vilket intresse området har hos olika svenska företag. Problemområden 
tillsammans med effektiviseringar diskuteras.  

Resultatet är ett flödesschema över en önskemodell för svenska förhållanden. 
Flödesschemat innehåller de lösningar och metoder som förväntas ha stor 
potential, dock så fastslås det inte att det skulle vara den enda lösningen. 
Höjdpunkterna i denna modell är användandet av en mixotrof alg som odlas i 
slutna bioreaktorer. Algerna ska få en ökad tillförsel av koldioxid ifrån till 
exempel kraftvärmeverk tillsammans med glycerol, vilket gynnar tillväxten 
med möjligen upp till tretton gånger. Glycerol är en biprodukt vid 
biodieselframställning vilket därmed kommer att göra det till ett billigt 
näringsmedium vid mixotrof växt. Även värme är en restprodukt som tillförs 
algerna ifrån kraftverket. Denna metod kommer samtidigt fungera som 
koldioxidrening och kväveoxidrening för kraftvärmeverket.  

Rapporten visar även på att övergött vatten, innehållande fosfor och kväve, kan 
renas med algerna och detta tillförs med fördel till de slutna bioreaktorerna.  

Skördning av algerna görs genom flotation med löst syre eller genom att störa 
koldioxidflödet. Både syre och koldioxid kan tillföras ifrån andra steg i 
flödesschemat. Oljan extraheras fördelaktligen ifrån algerna med hjälp av 
produkten biodiesel och oljan omvandlas därefter till mer biodiesel genom 
transesterifiering med hjälp av mikrovågor.  

Resultatet visar också att alg- biomassan kan användas till att framställa en rad 
olika restprodukter, där djurfoder, föda till tredje världen, bioplast och andra 
biobränslen är de mest intressanta.  

Rapporten visar på ett stort intresse ifrån olika aktörer inom bland annat 
flygindustrin, kärnkraftverk, oljebolag och energibolag i Sverige.
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1 Inledning 

Denna rapport syftar till att studera möjligheten att framställa biodiesel ifrån 
alger. Det är ett examensarbete som utförs som en del i en 
högskoleingenjörsutbildning. Inriktningen är mot bioteknik, med en blandning 
av kemi och biologi. Uppgiften till detta examensarbete har erhållits av SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Examensarbetet är en litteratursökning 
som slutligen resulterar i denna rapport. Uppgiften syftar till att studera 
möjligheterna att producera biodiesel utifrån alger, och den ska fungera som en 
förstudie till en eventuell forskning på SP. Uppgiften ska lösas genom 
litteraturstudier, databassökningar och intervjuer med funna kontakter.  

1.1 Bakgrund 

Biodiesel är ingen ny företeelse utan idén att framställa diesel utifrån olika 
fetter och oljor har funnits sedan i början på 1900-talet.  Det är ingen nyhet att 
vi idag har en påtaglig debatt om klimatet. Växthuseffekten har antagligen inte 
undgått någon. Idag använder vi till stora delar petroleumbaserade produkter 
för att producera energi. 2007 framställdes ungefär 85 % av USA:s energi ifrån 
fossila bränslen [1]. Se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 USA:s energianvändning utifrån olika energikällor (International 
Energy Agency).  

Ungefär 97 % av den olja som importeras till USA är flytande bränslen som 
används till transportfordon [1].  
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I Sverige har vi en något lägre användning av petroleum till 
energiframställning, se figur 2, men de ungefärliga 46 % som fossila bränslen 
står för är fortfarande en hög siffra [2].  

 

Fig.2 Sveriges energianvändning utifrån olika energikällor (International 
Energy Agency) 

Till följd av bland annat förbränning av dessa fossila bränslen, har vi under de 
senaste decennierna fått ett ökat koldioxidutsläpp och det råder ingen tvekan 
om hur denna koldioxid har påverkat temperaturen i världen. Se figur 3.  

Fig. 3 Jämförelse mellan den ökade halten CO2 och den globala 
medeltemperaturen (Blue marble). 

Idag har vi en atmosfärisk koldioxidhalt runt 370 ppm. Forskare säger att 
överskrider vi en halt på 450 ppm så kommer det få drastiska konsekvenser för 
människans fortlevnad, inkluderat kraftigt stigande havsnivåer. Görs inget åt 
trenden kommer denna nivå att vara nådd år 2030 [3]. 

Problemen med oljan är inte enbart kopplade till dess negativa påverkan på 
klimatet. De flesta länder i världen har inte en egen oljedepå som kan förse 
landet med olja, utan en import är nödvändig. USA importerar årligen bränslen 
för mellan 100 – 150 miljarder dollar vilket står för 2/3 av deras förbrukning 
och då är försvarets bränsleförbrukning inte med i beräkningen [3]. 
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Den mesta oljan importeras ifrån mellanöstern, och många av dessa länder har 
idag en instabil situation. Att ha ett sådant beroende av andra länder skapar lätt 
konflikter så att hitta ett sätt att komma ifrån den situationen är något som 
säkerligen frestar många nationer.  

Med bakgrund av detta söks idag olika sätt att producera klimatneutrala icke-
fossila bränslen En möjlighet att lösa detta problem kan vara alger. Genom 
odlande av mikroskopiska och makroskopiska alger i olika öppna eller slutna 
system så som dammar, rör eller polyetenpåsar, kan utvinnandet av oljor ske.  
Det är inte bara oljor som kan framställas utan även stärkelse, etanol och vätgas 
är olika möjligheter. Algerna har fördelarna att de inte behöver konkurrera med 
annan odlingsmark på samma sätt som till exempel snabbväxande skog till 
etanolframställning då algodlingen inte ställer speciellt stora krav på 
landområdet.  

Effektiviteten för diesel ifrån fossil källa är 1:1, vilket innebär att för varje 
genererad energienhet har det gått åt lika mycket energi för att framställa 
bränslet. Sojabönor har effektiviteten 1:3, alltså går det åt en enhet för att få ett 
bränsle som ger tre enheter energi. När det gäller alger finns ingen liknande 
analys gjord men uppskattningsvis ligger algerna betydligt högre än sojabönor 
med tanke på mängden olja de ger [3].  

Algerna har andra fördelar så som att de växer väldigt fort, endast behöver 
oorganisk näring, ljus och koldioxid för att växa och att de producerar mycket 
mer biomassa per hektar än många andra grödor. Alger kan producera mellan 
7-30 gånger mer biodiesel än den bästa grödan inom området, Chinese tallow, 
upp till så mycket som 4,6 till 18,4 l biodiesel/m2 och år [4]. Jämfört med andra 
grödor innehåller alger upp till flera hundra gånger mer olja i förhållande till 
sin storlek.  

Liter olja per hektar och år: 

• Majs  23 

• Sojabönor 73 

• Solros 155 

• Raps  192 

• Mikroalger  3585 – 22 740 (teoretiskt i laboratorier)  

Frågeställningen är hur man ska framställa denna biodiesel ifrån alger på ett 
kostnadseffektivt sätt vad gäller odling, skördning och bränsleframställning. I 
slutet måste ändå biodieseln kunna konkurrera med fossila bränslen på ett 
ekonomiskt plan.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att studera huruvida det är ekonomiskt lönsamt att odla alger 
fördelaktigt ur ett svenskt perspektiv, för att framställa biodiesel.  

Målet är att studera ett antal olika frågeställningar och genom att finna svaret 
på dessa kunna konstatera ifall en kommande FoU och produktion av biodiesel 
vore lönsam eller ej. Frågeställningar som genomarbetas är: 

• Vad finns tidigare gjort inom området, i Sverige och utomlands? 

• Vilka industrier/företag och forskare arbetar inom området idag? 

• Vilken produktion/användning sker idag? Skala? Hur görs arbetet rent 
praktiskt? Livslängd? 

• Behövs nya material eller annan teknisk utrustning, så som växthus? 

• Vad kostar produktionen av alg-biodiesel? Ekonomiska siffror ska tas 
fram.  

• Var finns problemen i detalj? 

• Vilka arter används och vad behöver de? Ljusmängd? Finns arterna 
naturligt i Sverige? Behövs nya arter? 

• Finns svenska företag som är intresserade av detta? 

Dessa punkter ska genomarbetas för att SP ska få en överblick över ifall det 
finns någon marknad och ifall forskningen därmed är försvarbar. Om 
ovanstående punkter verkar lovande och antyder att det kan finnas en marknad 
så tillkommer dessa punkter: 

• Om resultatet visar att det är lönsamt, men inte mycket mer – finns det 
sätt att effektivisera och därigenom få ett mer positivt resultat? 

• Vad är INTE gjort inom området? Var kan det finnas utrymme för 
forskning och en ny marknad, och inom vilka områden ska satsningen 
ske? 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning är gjord till svenska förhållanden. Rapporten bygger på att 
utveckling av processer och liknande ska kunna ske i Sverige med det klimat vi 
har. Detta hindrar dock inte att information inhämtas ifrån forskning baserad på 
försök under andra villkor än de svenska.   



Inledning 

5 
 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd av en bakgrundsdel, en genomförandedel och en 
resultat/diskussionsdel. I bakgrundsdelen ges bakomliggande fakta som behövs 
för att kunna följa med i resterande delar. Bakgrunden ger en orienterande del 
som börjar med ett vitt perspektiv för att sedan fokusera mer och mer på 
problemställningarna.  I genomförandedelen beskrivs tillvägagångssättet och 
vilka verktyg som använts i arbetet. Och slutligen beskrivs resultatet av arbetet 
och en personlig diskussion i resultat/diskussionsdelen. Den innehåller även en 
slutsats. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Diesel 

Vanligen är diesel ett petroleumbaserat drivmedel som huvudsakligen består av 
kolväten med mellan 10 till 22 kolatomer. Diesel framställs på raffinaderier 
ifrån gasolja eller medeldestillat1. Skillnaden mellan diesel- och bensinmotorer 
är att dieselmotorn har en tändning baserad på kompression istället för en 
gnista. Namnet diesel kommer ifrån Rudolf Christian Karl Diesel, en tysk 
ingenjör som under slutet av 1800 – talet uppfann dieselmotorn [5]. 

Diesel har oftast ett cetantal på minst 45, vilket är ett mått på dieselns 
tändvillighet2. Ju högre tändvillighet desto högre cetantal [5].   

2.2 Biodiesel  

Biodiesel är namnet på det drivmedel som innehåller transesterifierade 
(beskrivs nedan) oljor. Biodiesel används oftast inte i ren form, utan blandas ut 
med fossil diesel. Andelen biodiesel kan läsas ut i form av B följt av den 
andelen biodiesel som bränslet innehåller. Till exempel B5 innehåller 5 % 
biodiesel och 95 % diesel [6]. 

Biodieseln är ej giftig och den är biologiskt nedbrytbar. Ibland används 
beteckningen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) för att beskriva biodiesel, 
beroende på dess innehåll [6]. 

Före 1995 var det problem att tanka biodiesel i fordon då bränslet löste upp 
gummipackningar. Detta åtgärdades och biodiesel kan därför användas i de 
flesta fordon som uppfyller gällande normer. Dock finns det vissa 
fordonstillverkare som inte tillåter biodiesel i sina motorer med partikelfilter. 
Detta skall kontrolleras innan ditt fordon tankas med ren biodiesel, B100 [6].  

För framställning av biodiesel kan mer eller mindre vilka oljor som helst 
användas. Naturligtvis styrs valet av pris och tillgång. Olika grödor som kan 
användas är sojaolja och majsolja, båda vanliga i USA. Även palmolja, senap 
och alger är olika biodieselkandidater. Animaliska fetter kan även användas, så 
som talg och ister [6]. 

Vanligast använt i Sverige är raps, som kallas RME (rapsoljemetylester) och 
tillverkas av kaliumhydroxid, rapsolja och metanol [6].  

                                                 
1 Kolvätefraktioner som används för framställningen av diesel. 
2 Bränslets förmåga att självantända vid högt tryck och temperatur. 
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2.3 Alger  

Små encelliga alger, så kallade mikroalger, innehåller främst lipider, 
kolhydrater och proteiner och är fotosyntetiserande organismer. Alger kan leva 
i saltvatten och sötvatten. Det finns flertalet olika grupperingar men de som är 
intressanta vad gäller biodiesel är kiselalger (diatoméer), grönalger, blågröna 
alger (cyanobakterier) och guldalger [4]. 

Lipidinnehållet i algerna fungerar som en energikälla men gör även att algerna 
håller sig flytande. Det finns alger som innehåller över 50 % lipider [4]. 
Innehållet av lipider i algerna kan förändras av ett antal olika faktorer så som 
miljöbetingad stress. I vissa fall ökar lipidhalten när algen utsätts för kvävesvält 
och det har även upptäckts att acetyl-CoA3 har en bidragande inverkan på 
lipidinnehållet i algerna. ASP – programmet [4] (diskuteras senare) var först 
med att klona genen som ger uttryck för acetyl-CoA. De upptäckte att om man 
genetiskt modifierar genen så att den utrycks mer än normalt så ökade 
lipidproduktionen hos algen. Proceduren har varit patenterad [4].  

Det är dessa lipider som utnyttjas när det gäller framställningen av biodiesel 
[7]. 

2.4 Fetter, oljor och lipider 

För att som icke – kemist kunna följa med i rapporten så behövs en 
grundkunskap i skillnader och likheter mellan fetter, oljor och lipider då dessa 
termer används kontinuerligt i rapporten.  

Fetter utvinns ur djur och växter, och är en undergrupp till lipider. Fetterna 
består av glycerider, och oftast triglycerider. Lipider definieras med hjälp av 
sina löslighetsegenskaper. De kommer oftast ifrån levande organismer och de 
är lösliga i opolära lösningsmedel och olösliga i vatten. De bygger upp 
membran hos bland annat alger. Lipiderna består alltså av fett och andra 
fettliknande ämnen. Oförsiktigt kan man säga att fetter och lipider är synonymt 
[8].  

När det gäller oljor är de helt enkelt flytande fetter [8]. 

2.5 Från alger till biodiesel 

Innan alger blir biodiesel genomgår de flertalet olika moment så som processer 
för att utvinna oljan ifrån algerna och olika steg för att omvandla oljan till 
biodiesel samt att rena den ifrån olika ämnen som inte får finnas i biodieseln så 
som glycerol [9]. 

                                                 
3 Ett ämne bestående av en acetylgrupp och koenzym A. Mellanprodukt i ämnesomsättningen.  
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Oljorna ifrån algerna har direkt efter att de skördas en alldeles för hög 
viskositet för att kunna användas direkt i en dieselmotor. För att göra oljorna 
och fetterna mer lättflytande går de igenom en process som heter 
transesterifiering. Detta innebär att oljan behandlas med en alkohol och en 
basisk katalysator, som vanligen är natriumhydroxid. Ur denna process erhålls 
biodieseln som består av estrar. Processen kan beskrivas med reaktionen enligt 
figur 4. (R är en kolkedja.)[9]. 

 

 

 

 

Fig. 4 Reaktion mellan triglycerid, alkohol och en basisk katalysator [9]. 

Efter att biodieseln framställts kommer den att genomgå ytterligare kontrollsteg 
för att försäkra att den inte innehåller några föroreningar eller biprodukter ifrån 
processerna [9].
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3 Genomförande 

Denna rapport är en litteraturstudie vilket innebär att inga praktiska försök 
genomförts. Arbetet har bestått i att samla in data som legat till grund för 
rapporten.  

Insamlandet av information har uteslutande skett genom rapporter, 
vetenskapliga artiklar, böcker, personliga kontakter och huvudsakligen genom 
sökningar på olika hemsidor på internet. Den mesta informationen har funnits 
på olika företags hemsidor, och nästan enbart har den hämtats ifrån utländska 
företag.   
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4 Resultat och diskussion 

Resultatet i denna rapport har erhållits när punkterna i målsättningen 
genomarbetats. För att få en bra struktur i denna rapport så har författaren valt 
att inkludera diskussionen under samma rubrik. Punkterna i målsättningen är 
uppbyggda så att författaren själv ska dra slutsatser av den information som 
framkommer, därför kommer diskussionen att inkluderas här.   

4.1 Tidigare resultat inom området 

Forskning inom biodieselområdet är ingen ny företeelse. Det är flera decennier 
sedan forskare började uppmärksamma alger som en potentiell källa till 
drivmedel. Nedan presenteras vad som historiskt har gjorts på området.  

4.1.1 The aquatic species program, ASP 

Det största projektet inom alg-biodiesel området är The aquatic species 
program, som påbörjades 1978 i USA av president Jimmy Carter och 
finansierades av United States Department of Energy, DOE [4].  

Projektet inriktades tidigt på studier för att hitta en alg som producerade en hög 
lipidhalt, men som även kunde ta hand om koldioxid ifrån kolkraftverk. De 
studerade över 3000 olika arter av alger och experimenterade med att reducera 
algernas tillgång till olika näringsämnen som kväve och kisel för att därigenom 
få ut en maximal lipidhalt. En lista över algerna finns i bilaga 1 [4].  

Programmet var helt inriktat på odling i så kallade open pond systems, som är 
öppna system liknande stora bassänger. I projektet byggdes ett system i 
Roswell, New Mexico bestående av bassänger på 1000 m2 och med en 
algproduktion på 50 gram alger per kvadratmeter och dag. Det uppstod dock 
problem då algerna är temperaturkänsliga, och det var stora svårigheter att 
bibehålla en konstant temperatur i de stora bassängerna [4].  

Projektet lades ner 1998 med slutsatsen att för att projektet skulle vara lönsamt 
så var oljepriset tvunget att vara det dubbla jämfört med 1998 års pris. 1998 var 
snittpriset för ett fat olja 11.91 dollar. 2008 var det 99.65 dollar [4] [10]. 

Projektet gjorde dock flera framsteg men kunde konstatera att det skulle 
behövas ytterligare forskning på speciellt huruvida snabb tillväxt (tillgång på 
näringsämnen) kan maximeras samtidigt som lipidinnehållet (begränsning av 
näringsämnen) kan hållas högt [4].  
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En slutsats när det gäller klasser av alger togs. Den gröna algklassen 
Chlorophyceae och kiselalgklassen Bacilliarophyceae var de mest framstående 
i försöken. Båda dessa grupper hade en hög tillväxt samtidigt som lipidhalten 
hölls hög, även i storskaliga försök. Den grupp som uppmärksammades 
speciellt mycket var kiselalgen. Experiment visade att genom att minska 
tillgången på kisel, som är en komponent i dess cellvägg, så stimulerades 
produktionen av lipider. När det gällde de gröna algerna så stimulerades 
lipidproduktionen av minskad tillgång på kväve. Kväve är dock en viktig 
komponent i många cellfunktioner, vilket gör det svårt att få en bra nivå på dess 
tillförsel. Kisel har få intracellulära uppgifter och var därför lättare att 
kontrollera. Däremot konstaterades att en del gröna alger hade fördelarna att de 
var mer motståndskraftiga mot temperaturförändringar jämfört med 
kiselalgerna [4].  

Nästa område där framsteg togs inom projektet var kring vilka ljusmängder 
som är nödvändiga för att få en maximal tillväxt av algerna. Försök gjordes 
genom genetisk modifikation på de så kallade light-harvesting antenna för att 
erhålla alger med goda förutsättningar [4].  

4.1.2 Uppföljningar till ASP 

Olika uppföljningar till ASP har genomförts. I rapporten “Indigenous algae: 
Potential factories for biodiesel production” har de antagit slutsatsen att 
kiselalgen Cyclotella cryptica var den mest framgångsrika algen vad gäller 
produktion av biodiesel [11].  

I försöket använde de ett öppet system, så kallade raceway ponds, på 640 Ha 
under väldigt varma förhållanden i Afrika. Deras slutsats efter 25 dagars odling 
blev att C. cryptica var den bäst växande algen med det högsta lipidinnehållet 
(13 mg/l*dag) jämfört med de andra kandidaterna. Algen var 16 gånger bättre 
än den näst bästa algen (Phaeodactylum tricornutum). C. cryptica nådde en 
cellkoncentration på ca. 3*109 celler/ml vilket kan översättas till 0,7g/l. Under 
dessa förhållanden var lipidhalten ungefär 40 % [11].  

Tills idag har forskningen till största delen behandlat de öppna systemen av 
algodling. De har ansetts som mest lönsamma då de slutna systemen i form av 
bioreaktorer har ansetts ha en för stor investeringskostnad. Dessa öppna system 
finns i ett flertal olika utföranden [12], som har testats i olika experiment så 
som Hawaii – experimentet 1980-87, där patentet raceway production system 
utarbetades och California experimentet som hade en liknande lösning. 
Nackdelar med dessa öppna system har visat sig vara flertalet [12].  

• Svårigheter med att kontrollera pH och temperatur. 

• Kontaminering av andra algsorter, virus etc.  
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• Avdunstning av vattnet i dammarna.  

• Svårigheter vid skördning av algerna.  

De senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling på bioteknikfronten, 
resulterande i ett flertal olika sorters bioreaktorer som nu har blivit intressanta i 
alg-biodiesel-syfte och idag bedrivs mer forskning mot slutna system än 
tidigare [12].  

4.2 Företag/industrier och forskare inom alg-biodiesel 
området 

Under denna rubrik har författaren studerat de olika företagen och industrierna 
som är verksamma inom alg-biodieselområdet. Främst är det amerikanska 
industrier då de är mer eller mindre ensamma inom området. Även olika 
forskare lyfts fram inom området och där återfinns några svenska namn och 
universitet.  

4.2.1 MIT – utnyttjar alger till CO2 - rening 

Massachusetts Institute of Technology i Cambridge har utnyttjat algers förmåga 
att ta hand om koldioxid i sin fotosyntes. I något år har MIT lett utsläppen ifrån 
ett kraftverk genom rör innehållande alger. Idén skapades av Isaac Berzin, 
teknisk chef på GreenFuel Technologies Corp. Längst upp på 
kraftverksanläggningen finns en installation bestående av trettio genomskinliga 
tremetersrör innehållande en blandning av alger och vatten (se bilaga 2). 
Genom dessa rör leds gaserna ifrån anläggningen. Genom att bubbla gaserna 
igenom blandningen har koldioxidnivåerna minskat med 82 % soliga dagar och 
50 % molniga (under dagtid) men även kväveoxidhalterna har minskat med 85 
% på 24-timmarsperioder. Anledningen till att kväveoxiderna minskar är att 
algerna bryter ned kväveoxiden till kväve och syre, två harmlösa produkter 
[13].  

I anläggningen används inga genmodifierade algarter, utan alger har förmågan 
att snabbt kunna anpassa sig till nya förhållanden. Berzin uppskattar att det 
finns över 1000 anläggningar i USA som skulle kunna använda sig av 
principen de utvecklat [13]. 

4.2.2 Green Star Products 

Green Star Products är ett amerikanskt företag som arbetar med olika sorters 
alternativa drivmedel. De har nyligen börjat utveckla alg-biodiesel och säger 
sig ha ett recept för ett tillväxtmedium som ska öka algproduktionen med 34 % 
dagligen och upp till 100 % under en tillväxtcykel [14].  
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Försöken har gjorts på UABC universitetet i Ensenada, Mexico. Tillväxtmediet 
kallas ”Montana Micronutrient Booster, MMB”. Försök i laboratoriet visade att 
en spädning av MMB med en del MMB och tiotusen delar vatten gjorde 
algerna betydligt mer produktiva jämfört med de som fick vanligt medium. 
Green Star säger sig dela ut prover av sin produkt till universitet för att 
därigenom kunna få respons på hur väl den fungerar, men även för att utveckla 
produkten vidare. De säger sig inte veta ifall MMB fungerar på alla algsorter 
[14].  

Green Star tillverkar och säljer även bioreaktorer och ett avtal skrevs i slutet på 
2008 som säger att de ska leverera 90 biodieselreaktorer till ett företag i Afrika 
vid namn De Beers Fuel Limited. Reaktorerna ska vara till för framställning av 
alg-biodiesel och varje reaktor kan producera tio miljoner fat årligen. Vid full 
kapacitet kan anläggningen producera fyra gånger mer biodiesel än vad hela 
USA gjorde år 2006. Anläggningen kommer även att vara placerad intill 
kraftvärmeverk för att därigenom minska utsläppet av koldioxid [15].  

4.2.3 Algal Biomass Association 

Algal Biomass Association, ABO, är en icke vinstdrivande organisation som 
bildades hösten 2007, efter en konferens inom området alg-biodiesel. 
Organisationens mål är att accelerera och utveckla alg-biodiesel-industrin [16].  

Fjolårets årliga konferens besöktes av över 700 personer, som representerade 
mer än ett dussin olika länder. En grundläggande tanke med organisationen är 
även att belysa dagens klimatproblem men även att upplysa politiker och andra 
beslutsfattare om vilka möjligheter som finns inom alg-biodiesel-området. 
Organisationen vill fungera som ett nätverk för olika forskare och experter 
inom området och idag finns det ett samarbete med företag som Boeing, Virgin 
Atlantic, KLM Royal Dutch Airlines och andra stora flygbolag med 
målsättningen att de ska kunna övergå till att flyga på alg-biodiesel [16][17].  

4.2.4 Algae Link – algae growing systems 

Algae Link är ett holländskt företag som säljer helhetssystem vad gäller alg-
biodiesel och bedriver forskning inom områdena odling och skördning. De 
arbetar även med konsultation [18]. De produkter som de marknadsför är:  

• Algae photobioreactors – fotobioreaktorer (PBR) finns i ett antal olika 
utföranden, så som Classic continues och Algae tube. De består av tuber som 
byggs ihop till önskad storlek och som kan kombineras med olika datoriserade 
system för enkel övervakning. De har även självrengörande system och 
produktionskapaciteter på upp till 250 ton torra alger per dag [18]. Se bilaga 3 
för bild.  
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• Commercial cultivation plants – innehåller kompletta system för 
algodling, inkluderat utrustning för skördning och torkning. Systemet kan 
byggas så att olika algsorter kan odlas parallellt för att minska risken för att 
hela kolonier dör samtidigt. Deras standardsystem består av antingen 480 meter 
tuber eller 2000 meter tuber och har ett startpris på 144 000 euro respektive 
194 000 euro [18].  

• Algae solar dryer – en torkanläggning för att torka alger, speciellt 
utvecklad för tropiska och subtropiska regioner [18].  

• Algae nutrients – kan öka produktiviteten med 100 % [18].  

• Algae cultivation salt [18].  

Algae Links produkter är anpassade så att både saltvattensalger och 
sötvattensalger kan odlas [18]. 

Deras grundpaket består av transparenta rör med en diameter av 250 mm och 
de har en volym på 97,12 m3. De påstår att produktiviteten med deras system är 
upp till 3,5 kg biomassa/m3/dag [18]. 

4.2.5 Shell och HR Biopetroleum 

Oljejätten Shell (Royal dutch Shell) och teknikbolaget HR Biopetroleum har 
bildat ett samriskföretag kallat Cellana för tillverkning av biodiesel ifrån alger 
på Hawaii [19].  

HR Biopetroleum är ett tekniskt företag som härstammar ifrån Hawaii och som 
inriktar sig på förnyelsebar energi. Företaget har utvecklat en metod som de 
kallar ALDUO – tekniken. Tekniken innebär att de kombinerar slutna 
bioreaktorer med öppna system (open ponds). Ett tidigare problem som bl.a. 
belystes i ASP:s rapport är risken för kontaminering. Med HR Biopetroleums 
teknik kan detta undvikas genom att nya, färska alger ifrån bioreaktorn tillsätts 
och att tiden algerna tillbringar i det öppna systemet minimeras. Algerna 
skördas genom att de koncentreras i en uppslamningsenhet, överflödigt vatten 
tas bort, och vidare koncentration sker i en centrifug. Processandet av algerna 
vill de ej avslöja [19].  

HR Biopetroleum har ett nära samarbete med universitetet på Hawaii och 
forskarlaget på HR Biopetroleum består delvis av forskare ifrån universitetet. 
HR Biopetroleum arbetar bara med marina alger och ej genmodifierade sorter 
[19].  
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Cellanas projekt är i full gång och en demonstrationsanläggning har byggts på 
Hawaii. Cellana planerar att expandera den 2,5 hektar stora 
demonstrationsanläggningen till en 1000 hektar fabrik efter två år och slutligen 
till en 20 000 hektars anläggning. Shell planerar att möta upp kraven ifrån EU 
som säger att biodiesel ska stå för 5,75 % av transporterna till 2010 och 10 % 
till 2020. Idag står biodieseln för 1 % av EU:s användning. Cellana räknar med 
att leverera 60 miljoner fat biodiesel dagligen år 2030 [19].  

4.2.6 Svenska forskare  

Den forskning som bedrivs i Sverige sker främst på Uppsala universitet, Lunds 
universitet/campus Helsingborg samt en liten del på Chalmers. På Uppsala 
universitet arbetar Professor Peter Lindblad en del inom området. Lindblad 
tillhör institutionen för fotokemi, molekylärvetenskap och mikrobiell kemi 
[20].  

På Lunds universitet är det Doktorand Tony Fagerberg som är involverad i alg-
biodiesel. Fagerberg arbetar för närvarande med tillväxt och toxinproduktion 
hos giftiga marina alger men han hoppas kunna återgå till sin forskning om alg-
biodiesel snart [21].  

Fagerberg har tidigare arbetat med att hitta lösningar för att odla alger till 
biodiesel under svenska förhållanden, och han har speciellt inriktat sig på 
marina alger och odling i bioreaktorer som han tror är den bästa lösningen. Han 
har även designat en bioreaktor som han vill söka patent på, som ska medföra 
att varken ljus eller temperatur blir direkt begränsande för algernas tillväxt. 
Fagerberg nämner även genmodifierade alger som en möjlig lösning för det 
svenska klimatet. Han är även ansvarig för nyhetsuppdateringar och 
administration av forumdelen på marinebiology.se som är en portal inom det 
marina området [21].  

På Chalmers är PhD Eva Albers insatt i alger, men inte direkt i alg-
biodieselfrågan utan hon arbetar med produktion av bioetanol. Projektet går ut 
på att odla alger på ett speciellt sätt så att de får en kolhydratrik biomassa, och 
ur detta frigöra enskilda sockerarter och jäsa dem till etanol. Hon tillhör 
molekylär mikroskopi och bioteknik vid Chalmers [22]. 

4.2.7 Övriga utländska företag/forskare  

Vid Finska universitetet arbetar PhD Elina Peltomaa inom mixotrofa alger för 
tillverkning av biodiesel. Hon vill dock inte berätta något om sin forskning [23] 
[24].  
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Den federala regeringen i USA investerade 2,3 miljoner dollar i alg-bränsle 
frågor 2008 och 2,2 miljoner dollar de två föregående åren. Sapphire Energy 
planerar att bygga en anläggning för 100 miljoner dollar, pengar tagna ifrån 
olika investerare [25].  

GreenFuel Technologies har planerat att tillsammans med Aurantia SA, bygga 
växthus i Spanien för att producera 25 000 ton alg-biomassa per år. Bionavitas 
jobbar med att lösa problemet med ljusförhållandet och skuggning av solljuset 
som sker vid odling i öppna system. Deras idé är att placera ljus under ytan och 
belysa även de undre skikten [25].   

Enligt nyhetsbrevet Rapidus har rymdstyrelsen NASA planer på att börja 
utvinna biobränslen ifrån alger. Det är danska Baltic Sea Solutions som 
förhandlar med NASA i frågan, och de planerar att bygga en testanläggning i 
Öresund [26].  

Algenol Biofuels är även det ett amerikanskt företag som producerar etanol ur 
alger och inte biodiesel. De säger att deras process ska vara mer 
kostnadseffektiv då de inte processar alger. De utvecklar även fotobioreaktorer 
för sin process och arbetar med att fånga upp koldioxid ifrån kraftverk. Algenol 
har en samling på nästan 10 000 arter av cyanobakterier. De har inlett ett 
samarbete med BioFields i Mexico som ska investera 850 miljoner dollar i 
projektet. De beräknar kunna producera ca. 4 miljarder kubik etanol per år vid 
full kapacitet [27].  

Flera företag med liknande affärsområden är bland annat:  

• Blue Marble Energy som utnyttjar vatten som är utsatt för stor 
algblomning och använder algerna till biodiesel [27].  

• Inventure Chemical arbetar med att utveckla ett flygbränsle utav alger 
[27].  

• Solena använder sig av hög temperatur för att förgasa alger. Ett 
eventuellt samarbete med ett kraftbolag i Kansas finns för att använda 
alger som bränsle i en kraftanläggning [27].  

• Live Fuels ser möjligheter i att använda de raffinaderier som redan finns 
för att tillverka biodiesel. Deras produkt ska vara en grön råolja, 
biocrude, som kan användas i raffinaderierna. De använder sig av öppna 
anläggningar och de planerar att kommersialisera sin idé 2010. Biocrude 
innehåller samma kolväten som vanlig petroleumbaserad råolja, det vill 
säga en blandning av C-5 till C-20. Genom att använda den befintliga 
raffinaderiprocessen kan bensin, diesel, flygbränslen, uppvärmningsolja 
och plaster framställas ur denna biocrude [28]. 

• Sustainable Power Corp. är ett annat företag som producerar biocrude 
och då under namnet Vertroleum© [29].  
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• Solix Biofuels använder samma idé som Live Fuels, med den skillnaden 
att de odlar algerna i slutna bioreaktorer. De samarbetar med Colorado 
State University’s Engine and Energy Conversion Laboratory. De 
planerar att bygga en anläggning i direkt närhet till ett bryggeri för att ta 
tillvara på deras koldioxidutsläpp. Solix påstår att deras bioreaktor ska 
minska kostnaderna för algodling med 90 %, då bioreaktorn recirkulerar 
koldioxid på ett mycket effektivt sätt [30].  

• Aurora Biofuels utvecklar genmodifierade alger för att producera 
biodiesel. Professor i mikrobiologi Tasios Melis, hävdar att denna idé 
ger en 125 % högre biodiesel produktion med 50 % lägre kostnad [32].   

Några ytterligare företag är Byrne & Company Limited, Canadian Pacific 
Phytoplankton och Sunx Energy [16]. Många företag ser möjligheterna i 
detta område vilket gör att listan kan göras lång. Dock är det så att inte alla 
har så stor produktion av alger som kan framgå av deras hemsidor och 
uttalanden. I en rapport ifrån Lunds universitet där de har ringt runt till en 
del företag på området visade sig just detta [31][32].  

4.2.8 Algkonferenser 

För att delge varandra information inom alg-biodieselområdet har det på senare 
tid börjat hållas konferenser inom området. En av de större konferenserna äger 
rum i New Delhi, Indien. 2008 samlades över 300 personer på konferensen som 
hölls i september [33].  

National Algae Association håller konferenser i Atlanta (februari 2009), 
Houston (maj 2009) och i Bedfordshire i England (maj 2009) [34].  

The National Biodiesel Conference and Expo håller årligen konferenser inom 
biodieselområdet, och inte minst mot alg-biodiesel. Konferensen hålls i San 
Francisco [35]. 

4.3 Vilken produktion/användning sker idag 

Processen varvid biodiesel framställs kan beskrivas med hjälp av 
processchemat i figur 5. 
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Fig.5 Processchema över framställning av biodiesel ifrån alger (Oilgae report) 

Som kan ses i figur 5 handlar det till en början om att hitta en bra alg att odla. 
Denna ska uppfylla ett antal kriterier så som en hög lipidhalt samtidigt som den 
har en snabb tillväxt och inte är för känslig för olika utomstående 
stressfaktorer.  

Därefter odlas algen, och beroende på art kan den skördas redan samma dygn. 
Skördningsprocessen kan gå till på flertalet olika sätt vilket beskrivs nedan, och 
nya metoder är under utveckling.  

Efter skördningen ska oljan ifrån algerna tas tillvara. Algerna är mycket robusta 
och har ett cellmembran som stadigt hålls ihop vilket försvårar processen. Även 
här finns det flertalet olika metoder. När oljan har utvunnits ur algerna behöver 
den bearbetas, då den innehåller olika orenheter som inte får finnas i 
biodieseln. Även vatteninnehållet måste drastiskt minskas genom 
torkningsprocesser.  

Slutligen fås en biodiesel som kan användas som drivmedel till diverse olika 
fordon. Samtidigt kan de olika komponenterna som inte kan tas tillvara i 
biodiesel behandlas och användas inom en rad olika områden som kommer att 
presenteras senare i rapporten.   

EU – länderna är idag ledande vad gäller biodieselframställning. Produktionen 
mer än fördubblades mellan åren 2004 till 2006, från att 2004 ha producerat 1,9 
miljoner ton biodiesel till 4,9 miljoner ton 2006. Tätt följt efter de europeiska 
länderna är USA, som producerade 450 miljoner fat olja 2007. Men även 
utvecklingsländer så som Kina, Brasilien, Argentina, Indonesien och Malaysia 
följer tätt efter. Den globala produktionen beräknas nå 37 miljarder fat 
biodiesel 2016 med en årlig tillväxtproduktion av 42 % [36].   
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4.3.1 Odling av alger 

Alger behöver, något förenklat, fyra komponenter för att växa: solljus, vatten, 
näring och koldioxid. Vatten och koldioxid kan på ett relativt enkelt sätt 
tillsättas medan solljus är svårare och ofta kostsamt om det ska ske på 
”konstgjord” väg med hjälp av lampor.  

Det finns idag två huvudsätt att odla alger. Det är i öppna system (se figur 6), 
open ponds, eller i slutna system (se figur 7), bioreaktorer. Det vanligaste 
odlingssättet fram tills idag har varit de öppna systemen, mycket på grund av 
att de är lätta att utveckla. Öppna system är som det låter vanligtvis inte 
skyddade mot omgivningen, utan de består av poolliknande anläggningar. Den 
vanliga typen av öppna system är de så kallade ”raceway ponds”. Dessa är 
byggda som en racingbana där algerna cirkulerar runt i vattnet med en konstant 
tillförsel av koldioxid, vatten och näringsämnen. Paddlar ser till att cirkulation 
uppehålls. Dessa pooler är vanligtvis grunda, då ljus måste kunna nå ner till 
algerna [4].  

 

 

Fig.6 Open ponds                    Fig.7 Bioreaktor 

Problemen med dessa öppna system är att hålla dem fria ifrån kontaminering av 
främmande bakterier, andra algsorter etc. Det blir även ett problem att vatten 
avdunstar till omgivningen, vilket medför stor vattenförbrukning. Ofta är 
algerna temperaturkänsliga, vilket gör att dessa anläggningar lämpar sig för 
varmare breddgrader, eller att de blir begränsade till den varmare årstiden i de 
länder som har större skiftningar i temperatur. De flesta alger växer som bäst 
vid 25 °C. Men även höga temperaturer kan leda till att algerna dör. Till 
exempel Phaeodactylum tricornutum kollapsar redan vid 35 °C [4].  
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Ett komplement till öppna system är att sätta ett tak på dem. Det blir då som ett 
växthus, som minskar risken för kontaminering, vattenavdunstning samt 
problemet med nedkylning av algerna. Denna lösning medför att fler olika 
algarter kan odlas och att flera länder kan ta del av lösningen, speciellt om en 
tillförd uppvärmning ifrån till exempel fjärrvärmeverk väljs till växthuset.  

Alternativet till dessa öppna system är bioreaktorer, fotobioreaktorer. 
Investeringskostnaden i bioreaktorer blir väsentligt mycket större men med 
fördelarna att produktionen av lipider kan bli större, med minskad 
kontaminering, bättre kontroll på vatten, koldioxid och näringsämnen och en 
bättre temperaturkontroll. Dock bildas det en del syre som produkt ifrån 
algernas fotosyntes. Om denna halt blir för hög i bioreaktorn kan det leda till att 
populationen dör [31].  

Fotobioreaktorer finns i ett flertal olika modeller så som [37]: 

• Glas eller plaströr 

• Tankar 

• Påsar 

Dessa system kan skördas kontinuerligt, så som sker i de flesta bioreaktorer, 
eller genom att skörda en serie åt gången som sker vid användning av 
polyetenpåsar (se bilaga 4). Problemen med polyetenpåsar är att de har 
tillverkats väldigt tunna (0,2 mm) vilket har gjort att de blivit sköra med tiden 
och därmed gått sönder. Väldigt enkla lösningar på bioreaktorer i polyeten har 
konstruerats helt enkelt genom att innesluta polyetenpåsar i hönsnät, formade 
som tuber [37][31].  

Ett företag som arbetar med polyetenpåsar är Valcent som marknadsför sin 
produkt Vertigro. Vertigro är ett odlingssystem med vertikalt hängande 
polyetenpåsar, som i en klädkammare. De cirkulerar ständigt koldioxid igenom 
systemet och skördar algerna kontinuerligt [38].  

Ett företag som utnyttjar delar av polyetenprincipen är Simgae. Deras idé är 
tagen ifrån lantbruket som använder sig av en liknande lösning. Simgae 
använder sig av polyetentuber, kallade algae biotape®, som läggs ut i långa 
rader (se bilaga 5). Under högt tryck introduceras vatten, innehållande 
nödvändiga näringsämnen, in i biotapen. Koldioxid tillförs, och efter 24 timmar 
kan algerna skördas. Alla komponenter som behövs finns redan utvecklade 
inom lantbruket så inga dyra investeringar krävs vad gäller produktutveckling. 
Beräkningar säger att systemet, i USA, kommer att kosta 320 000 – 500 000 
SEK per tunnland. Det är ungefär hälften av vad andra system kostar. Simgae 
säger att produktionen kan bli 100-200 ton torra alger per tunnland och år [32].   
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Problemet med metoden, i svenska klimat, är hur den ska klara vinterhalvåret 
då temperaturen sjunker och ljusförhållanden blir sämre. Simgae påstår att 
biotapen blir som ett växthus i sig, så det löser kanske en del av 
temperaturproblematiken.  

GreenFuel Technologies, ett av de ledande företagen inom fotobioreaktorer, 
säger att det krävs en anläggning på minst 100 hektar för att det ska bli lönsamt 
att odla alger i slutna system [3].  

En något mer ovanlig modell av fotobioreaktor är ”Flat inclined modular 
photobioreactor” som består av platt glas. Dessa bioreaktorer ställer in rätt 
vinkel i förhållande till solen för att få ultimat ljus [39].  

När det gäller den höga syrehalten i de slutna systemen så är det idag inget stort 
problem i och med att systemen oftast förses med ett cirkulationssystem som 
bubblar gas så som koldioxid. Det finns även slutna system som har en 
mekanisk omrörning, men nackdelen med dessa är att de lättare kan skada 
algerna [32]. 

Ljustillförsel till algerna kan ske på olika vis. Vanligast är naturligtvis att 
algerna exponeras för direkt solljus, men det finns andra alternativ så som 
fluorescerande lampor och LED – belysning [37][31].  

Det Boråsbaserade företaget Heliospectra marknadsför en intelligent High 
Brightness Light Diod lampa, ”HB-LED”. Heliospectras forskning visar att 
minst 50 % av den energi som förbrukas i dagens växthus kan sparas in genom 
att använda HB-LED anslutet till ett ”smart” kontrollsystem och plantornas 
produktionstakt ökar med minst 15 % [40].  

De begränsande faktorerna i både de öppna och i de slutna systemen är: 

• Ljus, syre och fotoinhibering 

• Temperatur 

• Salthalt 

• Näringsämnen 

• Omrörning 

• Kontaminering 

Det odlingssystem som bäst löser ovanstående faktorer är med all säkerhet det 
som kommer ge den mest ekonomiska odlingen.  
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Idag bygger mycket av forskningen på utvecklingen av bioreaktorer. Den mesta 
litteraturen lyfter fram dess fördelar jämfört med öppna system. Tidigare har 
inte de slutna systemen varit så attraktiva mest på grund av att de har varit dyra. 

4.3.2 Skördning av alger 

Skördningen av alger är ännu en relativt dyr process som står för mellan 20-30 
% av den totala kostnaden för algbiomassan. Det som gör processen dyr är den 
komplexa uppgiften att skörda algerna då de är så pass små, oftast mellan 3-30 
mikrometer. De metoder som är vanligast idag är flockning, gravimetrisk 
sedimentation, centrifugering, ultraljud, filtrering och flotation genom löst syre 
[31].  

Flockning 

Flockning är en process där lösta ämnen går ihop till fasta. För att aggregera4 
algerna används ett antal olika metoder. Ett sätt är att ändra algernas celler så 
deras ytladdning går ifrån negativ till neutral. Detta kan ske genom tillsatser av 
olika ämnen så som multivalenta katjoner eller katjonpolymerer. Dessa 
tillsatser är inte alltid tillåtna beroende på vad biomassan ska användas till. Vid 
användning till hälsoprodukter etc. är det inte en godkänd tillsats. Exempel på 
flockningskemikalier kan vara aluminiumsulfat och järnklorid [31].  

Att ändra pH i lösningen är ett annat alternativ, då de ytaktiva grupperna på 
algerna ofta är beroende av pH. Tillsatser av baser eller syror sker i dessa fall 
[31].  

Flockning är ofta ett steg som tas innan sedimentering, filtrering eller 
centrifugering ska göras då, det underlättar om partiklarnas storlek är större vid 
dessa processer [31].   

Genom att störa koldioxidtillflödet till algerna kan det ske en spontan flockning 
som kallas ”autoflocculation” [31]. 

På School of Marine Science and Technology i Newcastle har ett projekt 
startats för att studera flockning av alger för att på ett mer ekonomiskt sätt 
skörda algerna [3].  

                                                 
4 Process där små partiklar klumpar ihop sig till större. 
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Gravimetrisk sedimentation  

Den här metoden separerar algerna ifrån lösningen genom nyttjandet av att 
partiklar har olika densitet och diameter. De tyngre partiklarna kommer att 
sedimentera först, följt av de lättare. Med tanke på algernas storlek kommer de 
att sedimentera väldigt sakta. Detta kan delvis lösas genom att först flocka 
algerna [31].  

Centrifugering 

Proceduren för centrifugering är den samma som för gravimetrisk 
sedimentation med den skillnaden att förloppet mekaniskt påskyndas. Metoden 
ersätter oftast gravimetrisk sedimentering då den har en högre effektivitet och 
kräver mindre plats [31].  

Metoden är väldigt bra för att separera alger då den ger en hög 
koncentrationsfaktor samtidigt som en hög procent solida partiklar kan 
bibehållas i koncentrationen. Nackdelen är att metoden har en dyr 
driftskostnad. Beräkningar har gjorts på 1,3 kWh/m3 alg-vattenlösning för att få 
fram torra alger [31].  

Ultraljud 

Ultraljud är en metod som används väldigt lite inom alg-biodieselområdet. 
Metoden är dyrare än centrifugering samtidigt som den ger ett sämre resultat. 
Processen bygger på en akustisk inducerad aggregation som ska leda till 
sedimentering [31].  

Filtrering 

Filtrering kan ske på ett antal olika sätt, där det vanligaste är en ”cake 
filtration”, där algerna passerar filtret och lämnar de aggregerade algerna som 
en kaka på filtret. Denna metod kan ske genom ett tillsatt tryck (positivt tryck) 
eller en vakuumsug (negativt tryck). Metoden är energisnålare än 
centrifugering, med en energiåtgång på 0,3-0,5 kWh/m3 men den är inte 
speciellt effektiv när storleken på algerna närmar sig den för bakterier [31].   

Flotation genom löst syre 

Flotationen innebär att syre bubblas genom lösningen för att öka lyftkraften hos 
algerna, vilket även ska bidra till att algerna ansluter sig till varandra. Även 
innan denna metod används är det bra att ha flockat lösningen för att öka 
storlek på algpartiklarna. Detta är en ekonomisk metod [31].  

Sammanfattningsvis är flockning följt av gravimetrisk sedimentation de mest 
ekonomiska, trots att sedimentationen är långsam och kräver stor yta. Flotation 
är dock ett bra alternativ till sedimenteringen men det har visat sig att flotation 
inte fungerar på alla alger då syrebubblorna inte alltid fastnar [31].  
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4.3.3 Framställning av oljor ur alger 

Alger är betydligt mer robusta än vad man kan tro. Till exempel har algerna 
Micrococcus lysodeikticus och Sarcina lutea konstaterats ha ett internt tryck på 
nästan 20 atmosfärer, det vill säga nästan 20 gånger det normala trycket vid 
jordytan. Algernas cellvägg och membran är i teorin lika robusta som armerad 
betong [31].  

När det gäller processen att extrahera oljorna ur algerna finns det ett antal 
parametrar att ta hänsyn till så som [31]: 

• Hur stark sammanhållning cellen har 

• Kostnad för metoden 

• Hastigheten för extraktionsprocessen 

De metoder som främst används idag är malning, pressning, extraktion med 
lösningsmedel och kavitation [31].  

Malning   

En av de mer effektiva metoderna idag är malning. Algerna mals i en 
horisontell eller vertikal kvarn som innehåller små fragment av glas, stål eller 
keramiska komponenter. Dessa fragment kommer att sönderdela algerna vid 
den mekaniska rörelsen. Malning kan även kombineras med olika kemikalier 
för att påskynda metoden [31].  

Pressning 

Det finns flertalet olika varianter av pressning så som skruvar, pistonger etc. 
Vilken metod som lämpar sig bäst är helt beroende av vilken typ av alg man 
vill pressa, då de har olika fysikaliska egenskaper [31].  

Metoden har tidigare används till att pressa sojabönor och andra livsmedel med 
bra resultat. Kakan som blir kvar efter pressningen kan i vissa fall innehålla så 
lite olja som 3-4 %, beroende på hur hård pressningen varit. Det finns inte 
mycket litteratur på området, utan den mesta informationen angår pressning av 
andra livsmedel än alger [31].  

 Extraktion med lösningsmedel 

Ett flertal olika lösningsmedel kan användas för att extrahera oljan ifrån 
algerna. Vanligast är hexan, eter och bensen. Hexan har visat sig ge en 
extraktion på upp till 70 % [31].  
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Nackdelen med lösningsmedlen är att de kan förorena den slutliga produkten. 
Detta medför att lösningsmedlen, beroende på vilken produkten ska bli, i vissa 
fall behöver destilleras bort. Detta blir en dyr metod med både en utgift för 
lösningsmedel samt en processkostnad i destillationen. Flera av lösningsmedlen 
är även starkt carcinogena vilket medför att de är olämpliga att arbeta med [31].  

Istället för kemiska lösningsmedel kan enzymer användas. I den processen 
försvagar enzymerna cellväggen hos algerna, medan vatten fungerar som 
lösningsmedel. Processen är dock dyr [41]. 

En möjlig metod att komma förbi lösningsmedelsproblemet är att använda 
produkten biodiesel som lösningsmedel genom att återinföra den i processen. 
Genom denna metod bidrar inte lösningsmedlet till någon förorening vilket 
eliminerar destillationsprocessen [31]. 

Kavitation  

Vid kavitation utnyttjas tryckskillnader vid kavitationskollapser, som leder till 
mikroskopiska shockvågor, som i sin tur gör att algernas cellmembran brister 
[31].  

Det finns ultraljudskavitation och hydrodynamisk kavitation. Vid 
ultraljudskavitation används ultraljud för att skapa kavitationsbubblor. När 
dessa bubblor kollapsar leder det till tryckskillnader, och algcellen lyserar5 
[31].  

Vid hydrodynamisk kavitation används ventiler [31]. Viss utveckling av 
ultraljudskavitation har gjorts med resultat som visar på en effektivitet på 93 ± 
1,4 % [42]. 

Andra metoder som kan användas är superkritisk extraktion, där koldioxid 
utsätts för tryck så att det övergår i en vätska. Vätskan kan sedan användas som 
lösningsmedel [31].  

Osmotisk shock är en metod som innebär att man tvingar cellens tryck att 
plötsligt sjunka, vilket kan leda till att den brister. Principen är den att salt eller 
något annat lämpligt substrat tillsätts lösningen som befinner sig runt algen. 
Algcellen kommer sträva efter att ha samma koncentration av salthalt inom 
cellen som utanför. När salthalten ökar utanför cellen så kommer vatten 
strömma ut ur den, vilket leder till att den lyserar [31].  

Sammanfattningsvis är den metod som lämpar sig bäst, om man inte ska 
fokusera på någon specifik alg, kavitation och då den hydrodynamiska metoden 
framför ultraljud då den är säkrare och kräver mindre energi. Dock som kan ses 
ovan är utvecklingen av ultraljud på frammarsch vilket gör att denna slutsats 
möjligen snart kan revideras.  

                                                 
5 Celldöd där cellmembranet brister, ofta genom osmotiska mekanismer. 
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Alternativa metoder 

Ett alternativ till ovanstående behandlingsformer är att använda sig av en 
termokemisk metod, där man upphettar lösningen med algerna till 200-350 °C 
under högt tryck (20-30MPa). Fördelen med denna metod är bland annat att 
man här kan ta tillvara på fler ämnen i algerna, så som proteiner och fibrer. 
Processen har även fördelen att den kan behandla blöta lösningar med ett 
vatteninnehåll över 60 % [31].  

4.3.4 Framställning av biodiesel ur algoljor 

Det finns idag vissa fordon som kan drivas direkt på oljan som framställs ifrån 
algerna, men för de flesta fordon är viskositeten alldeles för hög. För att kunna 
använda oljorna i ett mer kommersiellt syfte så måste de behandlas i ytterligare 
några steg [31].  

Oljan innehåller, innan den processats, fosfor i form av fosfolipider. Dessa 
lipider har hydrofila huvuden och hydrofoba svansar och kommer i oljan att 
bilda omvända miceller6. Om dessa inte tas bort kommer de att ansamlas och 
ställa till problem vid kommande processer. Fosforhalter över 10 mg/l är inte 
tillåtet i EN 14214 standarden, en internationell standard för bränslen. Se bilaga 
6. Metoden när fosfolipiderna tas bort heter degummering [31].   

Processen när fosfolipiderna tas bort är relativt simpel. Först tillsätts en svag 
syra eller ett salt till oljan vid ungefär 80°C. Detta leder till att fosfolipiderna 
koagulerar, och de kan renas bort med hjälp av centrifugering [31].  

Oljan innehåller även fria fettsyror som behöver neutraliseras. Görs inte detta 
finns risken för förtvålning7. Neutraliseringen kan ske genom olika metoder så 
som esterifiering, genom att använda en sur katalysator och metanol [31].  

Andra mindre vanliga metoder är att använda sig av ultrafiltrering eller 
destillation [31].  

Transesterifiering 

Transesterifiering är processen där en alkohol och en lipid bildar en ester och 
biprodukten glycerol. Glycerolen kan sedan användas till att göra tvål eller 
någon annan av ca 1600 produkter. Rent kemiskt innebär transesterifieringen 
att man tar en triglycerid, eller en komplex fettsyra, plockar bort glycerin och 
bildar en ester. Reaktionen, som visas i figur 8, är reversibel så alkoholen 
tillsätts för att pressa reaktionen till produktsidan.  

 

                                                 
6 Sfäriskt aggregat.  
7 Bildandet av tvål (ett salt) sker vid reaktion mellan en fettsyra och en bas till exempel NaOH. 
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Fig. 8 Reaktion mellan triglycerid, alkohol och en katalysator. 

Stökiometrin för reaktionen är 3:1, alkohol till lipid, men i praktiken används 
oftast 6:1 för att öka halten av produkten [43].  

Som alkohol används ofta metanol som blandas med natriumhydroxid för att 
bilda metoxid. Blandningen tillsätts till oljan, varvid skiktning sker med 
glycerol i botten och estern, biodieseln, kvar på toppen. Processen tar ungefär 
två timmar [43].  

En alternativ metod till transesterifiering är en superkritisk metod, dvs. att 
använda en vätska där fasgränsen mellan vätska och gas har försvunnit. 
Superkritisk metanol är ett exempel som används. Metanolen upphettas till 
200-350°C under trycket 35 MPa [43].  

Metoden har flertalet fördelar jämfört med katalytiska processer så som 
frånvaron av en katalysator. Det leder till att ingen förtvålning sker, mindre 
känslighet för vatten som annars kan vara ett problem och inga problem med 
efterbehandling av katalysatorn. Väldigt högt tryck och temperatur krävs för 
processen men med tanke på att processtiden är väldigt kort (ca. 4 min), vilket 
medför att mindre reaktionskärl krävs som minskar investeringskostnaderna, så 
kan processen vara ett lönsamt alternativ [43][44].  

Komplement 

Ett komplement till transesterifiering som visat sig bra är mikrovågsmetoden. 
Där används mikrovågor för att tillföra den temperatur som behövs vid 
transesterifieringen. Mikrovågorna har dokumenterats ge högre temperaturer än 
den befintliga processen, men förbrukar endast en fjärdedel av energin. En 
konverteringstakt på 6 l/min med ett 99 % utbyte har gjorts på labbnivå [45].  

Produktanalys 

När biodieseln lämnar processerna så finns risken att den är kontaminerad med 
både fri och bunden glycerol, triglycerider och alkohol. Kraven på biodieselns 
renhet är stor, så dessa biprodukter får inte finnas kvar [43]. 
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För att försäkra sig om att inga föroreningar förekommer i biodieseln finns ett 
antal olika analysmetoder att tillgå. Gaskromatografi (GC), High Precision 
Liquid Chromatography (HPLC), olika IR instrument och Thin Layer 
Chromatography/flamjonisation (TLC/FID) [43].  

Tidigare var HPLC den mest använda metoden men idag har en övergång skett 
till användandet av GC, då den är mycket enkel att använda och genererar ett 
mycket säkert resultat [43].  

Sammanfattningsvis så är de metoder som används för framställningen av 
biodieseln ganska gamla metoder, men de fungerar bra även idag. Dock är det 
dessa steg som står för en stor del av kostnaden. 

Det finns flertalet nya lösningar, men de appliceras inte i någon större 
omfattning ännu. Mikrovågor som ett komplement till transesterifiering är ett 
exempel som än så länge bara bedrivs på labb. 

4.4 Nya material eller annan teknisk utrustning 

Under denna rubrik kommer inga diskussioner föras angående olika algsorter, 
utan här ligger fokus på utrustningen till odlingen, skördning, utvinning av 
oljor och biodieselframställningens slutliga process. Denna del fungerar som en 
sammanfattning av föregående kapitel.   

4.4.1 Odlingen 

Med den utveckling som skett på materialfronten vad gäller de slutna systemen 
och de fördelar som dessa system har jämfört med de öppna, så kommer fokus 
att ligga mot de slutna systemen.  

De vanligaste slutna systemen är bioreaktorer gjorda av polyeten och de 
tubformade rören. Rören har en del nackdelar jämfört med polyetenpåsarna 
som till exempel att de är betydligt dyrare att tillverka och att de är svåra att 
rengöra. Rören tillverkas i plast eller glas, så ett utvecklingsområde är att 
maximera de materialen vad gäller ljusinsläpp. Fördelen med dem är att 
cirkulationen kan göras god genom att pumpa koldioxid genom dem, vilket 
medför en jämn näringshalt i lösningen.  



 Resultat och diskussion 

29 
 

Idén med polyetenpåsarna är relativt ny och det är inte så många företag som 
arbetar inom området. Problemet med dem har varit att hitta plaster som 
samtidigt som de är väldigt tunna och kan släppa igenom ljus ska ha en god 
hållbarhet så att de kan bära upp en stor volym alglösning. De flesta, om inte 
alla, bioreaktorer inom området tillverkas i low density polyethylene (LDPE). 
Denna plast har fördelen att den är billig och får ett bra ljusgenomsläpp, men 
den blir ganska skör. Solix har däremot gjort tester där de använt sig av high 
density polyethylene (HDPE) med väldigt goda resultat. Tester visade att efter 
sju dagar så innehöll bioreaktorer tillverkade av HDPE nästan identiskt lika 
mycket alger men med 1 % högre oljeinnehåll. Troligtvis blev oljeinnehållet 
högre på grund av att HDPE plasten släpper igenom lite mindre mängd ljus, 
vilket har gjort att fotoinhiberingen8 möjligen blivit lägre [46]. 

Polyetenpåsarna kan lätt hängas upp på ställningar vilket kräver en mindre 
landyta. De kan med fördel byggas i ett växthus som ger ett bra klimat och där 
ljus och värme kan tillföras utan problem.  

Systemet behöver en stadig tillförsel av koldioxid, vilket gör att det praktiskt att 
odla algerna vid en industri som genererar en del koldioxid så som kraftverk 
eller bryggerier. Båda dessa industrier har även värme som en biprodukt så en 
idé vore att förse algodlingen med denna värme. Det finns liknande lösningar 
vid tomatodlingar i Sverige, vad gäller tillförseln av värme.  

När det gäller de öppna systemen så är dessa mindre lönsamma. En möjlig 
lösning på en del av problemen vore att bygga in dem i växthus eller liknande. 
Det skulle då med större lönsamhet gå att odla algerna i vårt klimat, och 
problemet med kontaminering skulle minimeras. Det kräver fortfarande stora 
landområden, vilket blir ett mindre problem om de odlas vid havet med marina 
alger.  

Ytterligare en möjlighet vad gäller odling är som Tony Fagerberg [21] 
resonerar, att odla algerna till havs. Det skulle helt ta bort nackdelen med att 
algodlingen tar upp landområden som skulle kunna användas till andra grödor. 
Vattentillgången skulle bli ett mindre problem. Algerna bör då odlas i slutna 
bioreaktorer.  

4.4.2 Skördningen 

Vid skördningen är flockningen den metod som har stor potential, och speciellt 
autoflockningen. Autoflockning innebär att när koldioxidhalten i algsystemet 
störs så kan det leda till en spontan flockning. Även det är en metod som borde 
undersökas mer. Dessa flockningar kräver inga tillsatta kemikalier vilket 
medför en reningsbesparing samt en kostnadsminskning.  

                                                 
8 Mer ljusenergi absorberas än vad fotosyntesen kan ta om hand vilket kan leda till reducerad 
fotosynteskapacitet.  
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4.4.3 Framställning av oljor 

Vid framställningen av oljan så är idén att använda biodieseln som 
lösningsmedel mycket bra då behovet av olika kemiska lösningsmedel 
försvinner. Även användandet av enzymer är en bra metod men som dock är 
kostsam. Vid kavitation så har det visat sig att ultraljud har en väldigt hög 
effektivitet så även där finns det en framtida möjlighet.  

4.4.4 Framställning av biodiesel 

Vid biodieselframställningen har den superkritiska metoden stora fördelar 
gentemot transesterifieringen då till exempel processen tar en bråkdel av tiden 
jämfört med transesterifieringen. Processen kräver en hel del värme och tryck 
men i kombination med mikrovågsmetoden kan det sparas en hel del energi.  

4.5 Kostnader för alg-biodiesel 

Den ekonomiska kalkylering som följer under denna rubrik är till största del 
baserad på Christian Hultebergs beräkningar i rapporten Final report on 
Biodiesel production from microalgae – a feasibility study, som gjorts i 
samarbete med Lunds universitet [31].  

Det finns beräkningar och antaganden i denna rapport som avviker ifrån de i 
Hultebergs rapport för att passa bättre till de målsättningar författaren och 
uppdragsgivaren har.   

De metoder som tidigare har presenterats i rapporten som de troligen mest 
lönsamma och effektiva kommer inte alltid att användas i denna kostnadsanalys 
då det inte är praktiskt möjligt att räkna på dem, oftast beroende på att det finns 
för lite information att tillgå. 

Christian Hulteberg valde i sin rapport att studera slutna system och de 
ekonomiska beräkningarna är gjorda på Algae Links fotobioreaktorer. Han 
använder flockning och sedimentering som skördningsprocesser och kavitation 
med ultraljud som metod för att utvinna oljorna. I kalkyleringen används 
annuitetsmetoden för att räkna värdeminskningar på utrustning osv. Hulteberg 
har även baserat de ekonomiska siffrorna på att produktion sker i Afrika. Algen 
som användes i försöket var Nannochloropsis salina [31] 

Algae Links anläggning beräknas behöva ett landområde på 750 Ha. Hulteberg 
påstår att det landområdet går att bortse ifrån i de ekonomiska beräkningarna, 
då den utgiften ej är stor i förhållande till övriga. Kostnaden för landområdet 
kommer därför att lämnas utanför i denna rapport[31].  

Ytterligare några antaganden har gjorts som t.ex.  

• Algerna innehåller 40 % olja. 
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• Ingen förlust av algbiomassa förekommer då vattnet från 
sedimentationen återinförs till fotobioreaktorn. 

• Produktionen i fotobioreaktorn är 500 g/m3 och dag. 

• Produktion sker 335 dagar årligen. 

• Livslängden på anläggningen är 15 år. 

• Produktionen är förlagd till en koldioxidproducerande industri som 
förser anläggningen med koldioxid. 

När det gäller Algae Links anläggning har denna inte testats i full skala vilket 
gör att Hulteberg valt att lägga på en faktor 3 för att få en bättre spegling av en 
verklig produktionskostnad [31]. Det är svårt att förstå varifrån Hulteberg 
hämtat denna siffra.  

När det gäller produktionen av alger så har Hulteberg räknat på 500 g/m3 och 
dag. Algae Links räknar med en produktion på 100 ton i en anläggning på 
66 667m3. Detta ger en produktion på 1500 g/m3 och dag. Det är ett högst 
teoretiskt värde [31].   

4.5.1 Inköp av anläggning och kemikalier 

Till en början blir priset för inköp av anläggningen 336 miljoner euro, för en 
produktion på 746 ton alger per år. Till detta behövs det ett antal olika 
kemikalier och näringsämnen. Till flockningen behövs salpetersyra och 
kaliumhydroxid. Beräkningar görs på att 85 % av kemikalierna återanvänds i 
processen. Övriga kemikalier som behövs är kväve, kalium, kalcium, fosfor 
och järn. Även magnesium behövs i processen men algerna förutsätts få 
tillräckligt ifrån havsvattnet, som kommer tillföras dem. Kostnaderna för 
kemikalierna blir 84 500 euro per dag vilket blir 0,283 euro per kilo [31]. 

4.5.2 Kostnad för sedimentationsutrustning och flockning 

Vid kostnader för sedimentation av algerna så har uppgifter ifrån vattenrening 
används. Följande antaganden har tagits; 85 % av algerna separeras vid 
metoderna, 85 % av vattnet försvinner och de adderade flockningskemikalierna 
påverkar inte den flytande volymen.  
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När algerna ska genomgå sedimentationen och flockningen så innehåller alg-
lösningen väldigt små mängder alger. Enligt Hultebergs litteratur 0,4 kg/m3 och 
enligt Algae Link 1 kg/m3. Denna skillnad kan tyckas liten men kostnaderna för 
de två olika koncentrationerna blir vid skördningsprocesserna 26,9 miljoner 
euro för den lägre koncentrationen och 11,1 miljoner euro för den högre. Alltså 
bör det påpekas att detta steg i algutvinningen påverkar den totala kostnaden 
ganska markant. Energiåtgången vid processen är försumbar [31].   

Flockningskemikalier är inräknade i övriga kemikalier under föregående rubrik 
[31].  

4.5.3 Kostnad för kavitation 

När det gäller kavitation så finns det idag inte speciellt mycket litteratur eller 
forskning att tillgå. I denna rapport ligger inriktningen mot hydrodynamisk och 
ultraljudskavitation. Den hydrodynamiska kavitationen är en relativt ny metod, 
vilket gör det svårt att kostnadsbeskriva den. Därför har fokus placerats mot 
ultraljud.  

Ett tyskt företag marknadsför ultraljudsutrustning [47] och Hulteberg har i sin 
rapport redovisat kostnader för utrustning, som han fått vid personlig kontakt 
med personal på företaget [31].  

Ultraljudsutrustning för en anläggning som ska klara ett flöde på 200-750 l i 
timmen kostar 12 000 euro. Hulteberg har räknat på ett flöde av 1370 m3/h 
vilket kräver 2744 enheter med ett flöde på vardera 500 l/h. Detta ger en total 
kostnad på ungefär 33 miljoner euro för kavitationsutrustningen. Till detta 
behövs pumpar som kan leverera ett tryck på 2 bar. Inklusive pumpar blir 
kostnaden 33,1 miljoner euro. Utrustningen ger en årlig energikostnad på 
195 500 euro [31].  

Detta visar på att kavitationsutrustningen är mycket dyr. Den hydrodynamiska 
utrustningen är billigare men det är oklart hur mycket. En intressant framtida 
jämförelse vore att kalkylera på vad extraktion med biodieseln som 
lösningsmedel skulle kosta. Troligen är denna metod mycket billig [31].  

4.5.4 Kostnad för separation av vatten och olje-/algmixen 

Efter kavitationen ska vattnet och blandningen av algrester och oljor separeras. 
Den ekonomiska modellen är beräknad på en metod med sedimentation i tankar 
och centrifugering. Följande antaganden har gjorts [31]: 

• 85 % av det initiala vattnet i algblandningen tas bort i centrifugeringen. 

• Densiteten i blandningen är densamma som för vatten. 
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• 30 minuters sedimentation för separation mellan vatten och olja.  

• Efter sedimentationen innehåller oljefasen 50 % vatten som ska tas bort i 
centrifugering.   

Kostnaderna för processen visade slutligen att en investeringskostnad på 
2 020 000 euro för sedimentationstanken och 237 000 euro för centrifugen. 
Energikostnad för att driva sedimentationen är försumbar och för centrifugen är 
den 2 540 euro årligen [31].   

4.5.5 Kostnad för avlägsnandet av fosfolipider och fria fettsyror samt 
torkning 

Till en början behövs investering i en maskin för degummering. Hulteberg har 
haft kontakt med ett företag inom området i Göteborg och deras prisuppgift var 
1,3 miljoner euro för en lämplig maskin, exklusive installation, rör och tankar 
[31].  

När det gäller energikonsumtion så har följande antaganden gjorts [31]: 

• Fosfolipidinnehållet är 1 %. 

• Kostnaden för tankar är försumbar då den är mycket mindre än den för 
värmeväxlare, separatorer och vakuumtorkar.  

• Energiåtgången för mixer och pumpar är försumbar då energiåtgången 
för separatorer är mycket större.  

Utgifter för installation och rör har lagts på i kostnadsberäkningen [31].  

Kostnaden för energiåtgången kalkylerades till 27 110 euro årligen [31].  

Kostnaden för avlägsnandet av de fria fettsyrorna gav en investeringskostnad 
på 941 500 euro. Energiåtgången var försumbar [31].  

Spillvärmen ifrån intilliggande kraftverk ska delvis fungera som hjälpmedel till 
torkanläggningen. Investeringskostnad för denna utrustning är 5 980 000 euro. 
Energiåtgången är försumbar [31].  

4.5.6 Övriga kostnader 

Till processen tillkommer behovet av olika tankar som kultiveringstankar och 
förvaringstankar med en kostnad på ungefär 28,5 miljoner euro [31].  

Hulteberg beräknade lönekostnader utifrån afrikanska arbetare, vilket skulle bli 
en missvisning i denna rapport. Detta har räknats om efter svenska 
förhållanden.  
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En industriarbetare tjänar enligt IF metall 21 000 kr/månad [48]. Det ger en 
årskostnad på ungefär 360 000 kr inklusive semesterlön, arbetsgivaravgifter 
och försäkring för arbetsgivaren [49]. 30 anställda skulle behövas. Det ger en 
årlig kostnad på 10,8 miljoner Skr, vilket med en växlingskurs på 10,6 [50] ger 
ungefär 1 019 000 euro per år. Motsvarande lönekostnad i Afrika är 330 000 
euro [31].   

4.5.7 Summering kostnader  

 

Påläggsfaktor Kostnad inklusive påläggsfaktor  

Fotobioreaktorer 1,21 405 000 000 

Flockning + sedimentering 1,21 32 500 000 

Ultraljud 3,45 114 000 000 

Tankar + övrigt 1,21 36 740 000 

Centrifugering 1,21 287 000 

Degummering 3,45 4 480 000 

Borttag av FFA 1,21 1 140 000 

Torkning 1,21 7 220 000 

Total investeringskostnad 

 

603 000 000 € 

 

 

 

Investeringskostnad [milj. Euro] 603 

Driftskostnader [milj. Euro/år] 17 

Avskrivningar [milj. Euro/år] 79 

Total årlig kostnad [milj. Euro/år] 97 

Produktionskostnad [Euro/L] 0,87 

 

De olika påläggsfaktorerna är baserade på den så kallade Ulrich metoden, och 
hämtade ifrån boken Projekteringsmetodik [31].  

De faktorer som kommer påverka lönsamheten för produktion av alg-biodiesel 
i dessa beräkningar är främst [31]: 

• Produktionshastigheten av algerna i g/(m3*dag). 

• Koncentrationen av alger vid skördning, dvs. torrvikten alger i %. 

• Användningen av ekonomiska uppskattningar. 

• Livslängden på anläggningen. 

• Inkomst av biprodukter.  
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Vid framställningen av alg-biodiesel blir det flertalet olika biprodukter. En del 
av näringsämnena som tillsätts de olika stegen i processen kommer inte att 
kunna återanvändas direkt utan kommer att hamna i dessa restprodukter. En 
stor kostnadsbesparing finns att erhålla om dessa kan återanvändas [31]. 

Produktionskostnaden för den slutliga biodieseln blir 0,87 euro per liter vilket 
motsvarar ca. 9 kr per liter [50]. Hulteberg visade dock i sin rapport att priset 
på den färdiga biodieseln kan variera kraftigt beroende på ett flertal olika 
parametrar, så som koncentration av alger i blandningen då de ska 
centrifugeras. Hans beräkningar visade på ett literpris på mellan 0,38 euro och 
1,95 euro, med medelvärdet 0,87 euro. För att sätta detta i jämförelse med 
andra sorters biodiesel, så är literpriset för biodiesel utvunnit ifrån palmolja 
0,49 euro [31]. 

Det är lätt att se att investeringskostnaderna är de stora utgifterna, vilket medför 
att livslängden på anläggningen spelar stor roll. I detta exempel har endast en 
typ av fotobioreaktorer studerats vilket gör det svårt att jämföra de olika 
produkterna. Möjligen är det så att till exempel polyetenpåsarna leder till en 
mycket mindre investeringskostnad med en större lönsamhet som följd.  

Genom olika pilotanläggningar skulle det gå att kostnadsbestämma de olika 
metoderna mer effektivt, vilket är något som de flesta företag inom området 
arbetar med enligt vad Hulteberg erfarit vid kontakt med företagen [31].  

Valet av plats för anläggningen har inte så stor betydelse för kostnaderna på 
kort sikt, då löneskillnaderna i och för sig har en viss skillnad, men då transport 
av bränslet antagligen skulle väga upp en stor del av den kostnaden. Hulteberg 
baserade sina beräkningar på en produktion i Afrika, vilket ledde till en 
ungefärlig kostnadsbesparing på 700 000 euro årligen, jämfört med Sverige.  

I Hultebergs exempel hade han fördelen av att ljusmängden inte var något 
problem. Vid en produktion i Sverige skulle detta medföra extra kostnader då 
belysning troligen skulle vara ett krav. Detta kan dock lösas genom heterotrofa 
alger som kommer att återkomma under senare rubrik i rapporten. Även 
möjligheten att odla algerna i anknytning till något kraftverk och därigenom 
kunna använda deras koldioxid och värmeutsläpp skulle minska kostnaderna 
mycket, samtidigt som det minskar den negativa effekten av dessa utsläpp.  

4.6 Svenska problem och möjligheter i detalj 

Nedan kommer problemen och möjligheterna inom området att diskuteras mer i 
detalj. De olika punkter som lyfts fram är algerna och de olika processerna som 
leder till biodiesel, biprodukterna, samt olika områden där algerna kan 
användas till rening. 
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4.6.1 Algerna 

Till en början bör frågan ställas, vilket odlingssätt vill jag använda? Svaret på 
denna har blivit mer och mer självklar, vilket även syns på marknaden. Trenden 
har gått ifrån att uteslutande använda öppna system till att idag vara ganska 
inriktad på slutna bioreaktorer. Många företag på marknaden lanserar just sin 
ultimata lösning på algodling med slutna system.  

Men då följer problemställningen, vilken bioreaktor är den bästa och var ska 
utveckling och fokus ligga?  

Ett problem är att övergå ifrån en liten laboratorienivå till en storskalig 
anläggning. Ofta kollapsar algkolonier av olika anledningar när produktionen 
ska skalas upp på grund av bland annat kontaminering och för dålig cirkulation. 
En möjlighet att lösa detta kan vara användandet av polyetenpåsar så som 
Valcent gör med deras produkt Vertigro. Deras affärside är att bygga ihop 
anläggningen i sektioner för att minska risken för kollaps. Deras polyetenpåsar 
hängs upp på en galgliknande konstruktion som dina kläder i garderoben. Detta 
gör att anläggningen på ett mycket enkelt sätt kan expandera [38].  

Nästa problem är hur algerna ska få tillräckligt med ljus. Även här har Valcent 
en del att säga. De menar att eftersom deras bioreaktorer används vertikalt så 
kommer solens instrålande fotoner på ett mycket bättre sätt att träffa algerna. 
Kontaktytan mot solen blir större. Vid till exempel poolanläggningar så är det 
oftast bara det översta skiktet som får något ljus. Valcent menar även att det 
inte är något problem med att det är mörkt på natten, för då ska algerna 
genomgå respiration [38]. Detta beror dock på vilken sorts alg som används.  

När det gäller inflödet av ljus har alger en begränsad möjlighet att tillgodose sig 
ljus. Det är en begränsad våglängd av ljusets energi som alger kan ta tillvara. 
Enligt figur 9 har alger möjlighet att ta tillvara ungefär 43 % av den 
inkommande energin ifrån solen. Det röda fältet i figuren, mellan de vertikala 
linjerna, är den energi algerna kan tillgodogöra sig [51].  
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Fig.9 Solens totala spektrum där den röda delen är energin vid marknivå och 
den röda delen innanför de vertikala strecken är den energi algerna kan ta 
tillvara [51]. 

Av dessa 43 % är det någonstans runt 10 % av den energin som algerna 
använder i sin fotosyntes, och det kan istället vara så att ljuset har en 
inhiberande påverkan [4]. De flesta andra landlevande växter har bara 
möjlighet att ta tillvara 1 % av energin [3].  

En del forskning bedrivs på möjligheten att påverka algernas förmåga att 
utnyttja den inkommande energin mer effektivt. En genteknisk modifiering kan 
vara lösningen [4].  

Värme till algerna i vårt klimat är också ett problem. Många arter vill ha ett 
klimat över 20°C. Ett område att studera närmare är hur ekonomiskt lönsamt 
det vore med växthus samt möjligheten att få spillvärme ifrån olika industrier 
så som värmekraftverk. Där finns även fördelen med ett koldioxidutsläpp som 
enligt Valcent ökade deras algproduktion med upp till 20 % [38]. Det finns 
även flertalet olika belysningsmetoder, så som LED-belysning som 
Heliospectra marknadsför [40]. Kan deras produkt eller liknande produkter 
vara en lösning? 

När det gäller odling har omrörningen av algerna varit ett problem, och är till 
viss del så även idag. Det är viktigt för algerna med en bra cirkulation av 
näringsämnen och luft, och då främst koldioxid. Det bildas även mycket syre i 
processen som är giftigt för algerna i för stor mängd så det måste försvinna ur 
algblandningen. Det är en biprodukt som borde ha en potential för en andra 
marknad. Omrörningen löser sig ofta genom att luft cirkuleras genom 
reaktorerna men det kan vara stor variation beroende på olika typer av 
reaktorer.  
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Det finns någonstans runt 100 000 olika alger, varav 8 000 – 10 000 i nordiska 
vatten [52] [53]. En stor uppgift är därmed att hitta en alg som inte bara 
producerar mycket lipider väldigt fort utan även trivs under svenska 
förhållanden. Möjligheten med en heterotrof alg som kan växa utan solljus är 
en intressant tanke. Men då kommer problemet med varifrån den ska få energin 
om inte ifrån solen. Ett näringsmedium måste då tillsättas och är det lönsamt? 
Ställning bör även tas i fråga om genmodifierade alger. Det är en etiskt laddad 
fråga som man inte kan undgå att komma i kontakt med inom alg-biodiesel 
området.  

Oilgae skriver i sin rapport om en metod där man genom genmodifiering 
stänger av flödet av kol till kolhydrater med förhoppningen att kolet istället ska 
gynna produktion av lipider. Försök har gjorts där uttrycket för genen upp1 
minskats varvid syntesen av kolhydrater ifrån kol minskat och 
lipidproduktionen ökat [54].  

En viktig frågeställning är var i världen vi vill odla algerna. I denna rapport är 
utgångspunkten att algerna ska odlas i Sverige. Möjligen är det mer lönsamt att 
odla dem i ett varmare klimat som Afrika [31]. Kostnaden för arbetskraft där är 
mycket mindre och det skulle även kunna vara en bidragande faktor till att få 
en kontinent som Afrika på ekonomiska fötter, om nu exploateringen sker på 
humana villkor. Om nu odlingen läggs där så bör nog biodieseln fortfarande 
processas i Sverige, med tanke på den kunskapsfördel vi har jämfört med 
Afrika. Transporten av alger skulle kunna ske hit med båt driven av biodiesel.  

4.6.2 Skördning och framställning av oljor och biodiesel  

När det gäller skördning och utvinning av oljan ur algerna bör befintliga 
metoder undersökas närmare för att hitta förbättringspotential.  

Origin Oil är ett företag som påstår sig hittat en bra metod för att utvinna oljan 
ur algerna. Teknologin kallar de ”low cost oil extraction” och den innebär att 
algerna till en början utsätts för mikrovågor med en speciell frekvens och lågt 
wattantal. Detta försämrar algernas cellvägg och gör den mindre robust. Efter 
detta används nästa metod som företaget utvecklat, Quantum Fracturing, som 
innebär att algerna får passera genom ultraljud. Algcellerna kommer då att 
sprängas på ungefär samma sätt som glas går sönder av högfrekvent ljud. 
Origin Oil påstår att denna metod ska vara mycket billigare än de som idag 
finns på marknaden [55]. 
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4.6.3 Biprodukter 

En möjlighet finns i de biprodukter som bildas vid framställning alg-biodiesel. 
Glycerol är en 10 % biprodukt ifrån biodieselframställning [56] som har stor 
potential vad gäller vidare utveckling. Några intressanta produkter ifrån 
glycerol är: 

• Vätgasproduktion [56]. 

• Glycerinacetat som bränsletillsats [57]. 

• Komposttillsats. 

• Komponent till blodförtunnande medicin. 

• Citronsyra produktion. 

• Som ett bindemedel i kosmetika. 

• Som ett fuktmedel till torkad tobak [56]. 

• Kan konverteras till propylenglykol [58], akrolein, etanol [59] och 
komponenter till epoxiämnen [60].  

• Antifrysmedel. 

• Näringsmedium i rötkammare vid vattenrening. 

• Som ett kosttillskott för kroppsbyggare då de vill öka NO2 upptaget i 
musklerna för att få dem att svälla.  

• Ingrediens vid framställning av nitroglycerin. 

• Tillverkning av tvål [56]. 

Egentligen är biodieselframställning ifrån alger bara en del av produkterna som 
går att hämta ifrån algbiomassan. Flödesschemat i figur 10 visar detta.  
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Fig.10 Flödesschema algbiomassans många produkter (Oilgae report) 

Som kan ses utgår all produktion ur algbiomassan. Ur denna kan mer eller 
mindre alla idag kända biobränslen tillverkas, där denna rapport valt att 
fokusera mot den högra vägen och biodieseln.  

När det gäller produktion av etanol ifrån biomassa så finns det två vägar att gå, 
som kan ses i figur 10. Antingen går algbiomassan genom fermentering9 eller 
så förgasas den varvid syntetisk gas bildas och ur denna kan etanolen återigen 
bildas genom fermentering [54]. 

Även metangas kan bildas ur syntesgasen. Metan är den största komponenten i 
biogas som används till bränsle [54]. Reaktionen då metangasen bildas heter 
methanation och kan beskrivas med formeln:  

   

                                                 
9 En jäsningsprocess som kan leda till bildandet av alkoholer så som etanol och andra produkter.  
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Den syntetiska gasen är alltså en produkt ur algbiomassan som kan användas 
till flertalet olika produkter i sin tur. Det område som studerats inom bränslen 
är möjligheten att framställa vätgas ur den syntetiska gasen. Gasen innehåller 
bland annat kolmonoxid och vätgas. Det finns processer utvecklade för att 
separera denna vätgas ifrån kolmonoxiden, bland annat biokemiska processer. 
Vätgasen kan sedan användas till fordonsbränsle [54]. 

Ur syntesgasen kan flertalet andra produkter utvinnas så som nafta, även kallat 
råbensin, och kerosin, mer känt som fotogen. Fotogen är även den produkt som 
kan användas för framställning av jetbränsle [54].  

Universitetet i Colorado har blivit belönade med en miljon dollar av The 
Department of Energy för deras sol – termiska reaktor som kan tillverka 
syntetisk gas ifrån alger [54].  

Metanol är nästa produkt som kan framställas ur den syntetiska gasen. Metanol 
i sin tur kan användas till produkter så som etylen10, ättiksyra, formaldehyd, 
metylacetat11 och DME [54].  

DME står för dimetyleter och är ett gasformigt bränsle. Idag har det inte så stor 
marknad men beräknas få det i framtiden. Volvo har sett möjligheten i bränslet 
och utvecklat en motor som ska kunna drivas på det. DME fungerar inte som 
flexi – fuel utan motorn måste byggas om [61].  

Biomassa som inte kan användas till någon av ovan nämnda produkter har visat 
sig fungera bra till bland annat fiskmat och som gödning till växter [54].  

Nästa produkt som kan framställas ur algbiomassa är bioplaster. Jämfört med 
vanlig plast, som tillverkas ifrån petroleumprodukter, så är bioplasten helt och 
hållet tillverkad av förnyelsebar biomassa. Stärkelse ansvarar för 50 % av 
bioplastframställningen, men nya källor så som PHB12 som är en slags 
polyester framställd ifrån bakterier, börjar också bli aktuella för bioplaster [62].  

Ett projekt vid namn BIOPAL har studerat möjligheterna att använda alger till 
bioplaster. Försöken har slagit väl ut och produkter så som olika förpackningar 
till industrin, biofilter mot föroreningar och lantbruksprodukter har tillverkats 
[62].  

Användningen av bioplaster uppgår idag till 245 000 ton, och förväntas stiga 
med 17 % årligen under en femårsperiod enligt analysföretaget BCC Research. 
Främst ligger ökningen i användandet av komposterbara plastpåsar, men än så 
länge är utvecklingen av dessa i ett tidigt skede och de är ännu ej ekonomiskt 
lönsamma [63].   

                                                 
10 Heter också eten. Används ofta vid framställning av plaster. Över 40 % av alla organiska produkter 
framställs ifrån eten (wikipedia).  
11 Lösningsmedel.  
12 Poly-3-hydroxybutyrat. 
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Maria Gröndahl har utvecklat en bioplast av cellulosa som har förmågan att 
stoppa syre, vilket är en viktig uppgift vid livsmedelshantering. Produkten heter 
Xylophane och är utvecklad tillsammans med Chalmers tekniska högskola 
[64].  

4.6.4 CO2- rening med alger 

År 2012 uppskattar man att världen kommer att ha ca 7000 kolkraftverk som 
pumpar ut 9 miljarder ton koldioxid årligen [65]. Denna koldioxid behöver 
världen ett sätt att ta tillvara på.   

Att rena koldioxid ifrån koldioxidgenererande anläggningar så som 
kolkraftverk är idag möjligt men kostsamt. Det uppskattas idag kosta ca 700 – 
2000 kr/ton. Kostnaden för att rena bort koldioxid uppskattas ansvara för 10 % 
av kostnaden för att framställa el [3].  

Ett effektivare och billigare sätt att ta tillvara på koldioxiden är genom växter, 
och speciellt alger. Alger har ungefär 30 % bättre förmåga att absorbera 
koldioxid än andra fotosyntetiserande plantor. Vid försök har koldioxidhalter 
ifrån kolkraftverk, med en så hög halt som 12 – 13 %, exponerats för alger. 
Dessa halter hade algerna inga som helst problem att ta tillvara [3].    

Greenshift, ett amerikanskt företag, har utvecklat en bioreaktor som tar tillvara 
på koldioxid genom algerna [66].  

Principen är den att gaser, innehållande koldioxid och kvävedioxid, leds in till 
bioreaktorer. Bioreaktorerna är konstruerade så att algerna är inneslutna i något 
som liknar låga byggnader. På taken till dessa byggnader finns solceller som 
fångar in ljus. Greenshift använder sig av fotosyntetiserande alger. Solcellerna 
fångar in ljuset och filtrerar bort ultraviolett ljus och leder det synliga ljuset 
genom fiberoptik ner till algerna. Koldioxiden leds in till husen, varvid algerna 
tar tillvara på koldioxiden. Även värmen ifrån kraftverket används till 
alganläggningen [66]. 

Algerna kommer genom fotosyntesen att generera syre. Detta syre kan antingen 
släppas ut till atmosfären eller ledas in till kraftverket på nytt. Kraftverket 
använder syre till förbränning vilket därmed gör det lämpligt att återanvända 
[66]. 

Algerna växer på vertikalt hängande polyesterlakan. Näringsämnen och vatten 
tillförs varje lakan. Skördningen av algerna sker genom att öka vattentillförseln 
till lakanen. Algerna kommer då släppa ifrån lakanen och rinna ner med vattnet 
till en uppsamlingsbrunn. Därefter kan oljan utvinnas ur algerna och slutligen 
kan biodieselproduktion ske [66][67].  
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Vid kontakt med Jönköping Energi, som driver kraftvärmeverket på Torsvik 
[68] och Göteborg Energi [69] fann de intresse i idén med koldioxidfällor av 
alger och ett möjligt framtida arbete var dem inte främmande.   

Tekniken har även använts till att utveckla en produkt kallad Greenbox, se figur 
11. Denna box innehåller alger och placeras i anknytning till avgassystemet på 
bilen, varvid avgaserna kommer vandra igenom boxen. Algerna binder 
koldioxiden och minskar utsläppen med 95 % sägs det [70].  

 

Fig.11 Produkten Greenbox 

Andra industrier som skulle kunna dra nytta av koldioxidrening är järn- och 
stål- industrier [54]. 

En intressant tanke för att göra alg-biodieseln än mer lönsam är att sälja 
utsläppsrätter. Ett ton koldioxid (som ej släpps ut) har ett värde mellan 25 – 45 
kr i USA [3].  

4.6.5 Alger till vattenrening  

Nästa användningsområde för alger är till vattenrening. Alger behöver ett antal 
olika näringsämnen för att växa. Många anläggningar som släpper ut spillvatten 
innehåller just dessa olika näringsämnen vilket öppnar upp för möjligheten att 
odla alger vid dessa anläggningar.  

Detta har Algaewheel kommit på, och de har utvecklat ett system bestående av 
hjul där algerna odlas. Systemet har fördelen att det på ett väldigt smidigt sätt 
kan skörda algerna [71].  
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Algblandningen som är kvar vid skördning behandlas termiskt, varvid oljor 
skiljs ifrån blandningen. Oljorna används sedan till biodiesel. Övrigt innehåll i 
blandningen används till att producera elektricitet och till att framställa 
gödningsmedel. Koldioxiden som bildas vid den termiska processen leds 
tillbaka till algerna som använder den till sin fotosyntes [71].  

Anläggningen har även ekonomiska fördelar jämfört med vanliga 
vattenreningsanläggningar. Algaewheels anläggning förbrukar endast 30 % av 
den energi som vanliga anläggningar gör, samt att livslängden på anläggningen 
är uppskattad till trettio år, vilket även det är 30 % mer än en vanlig anläggning 
[71].  

Ett företag som arbetar med vattenrening genom alger i Sverige är Clear Water 
Energy Nordic AB [72]. De bildades hösten 2008, och de vänder sig främst till 
kommuner och industrier som behöver hjälp med vattenrening. Deras system är 
utvecklat för rening av kväve, fosfor, BOD13 och tungmetaller [72].  

4.7 Vilken alg är den rätta? 

Till en början är det några övergripande faktorer som bestämmer vilken alg 
som är den rätta. Generellt gäller att algen ska [31]: 

• Ge en hög lipidhalt. 

• Ge en hög tillväxt. 

• Inte vara för känslig mot pH – förändringar eller 
temperaturförändringar.  

• Tåla en skiftande salthalt om en marin alg väljs. 

Vi skiljer mellan makroalger och mikroalger. Makroalger, eller sjögräs som de 
också kallas, kan bli upp till 60 meter långa och växer oftast väldigt fort. I 
denna rapport lämnas makroalgerna utanför, då de inte anses ha lika stor 
potential vad gäller utvinnandet av biodiesel [53].  

Alger använder vanligtvis solen som en energikälla, genom fotosyntes, vilket 
gör att den kan växa. Dessa organismer kallas fototrofa och algerna därmed 
fototrofa alger. De delas även in efter vad deras kolkälla består av. Antingen är 
den koldioxid eller så är den en organisk förening. De alger som använder 
koldioxid som sin kolkälla kallas autotrofa medan de som använder organiska 
kolkällor kallas heterotrofa [73].   

Problemet hittills har varit att hitta en alg som samtidigt som den växer fort 
producerar mycket lipider. Bara för att man lyckas få algen att växa otroligt 
snabbt, så säger inte det att innehållet av lipider ökar i samma takt [4].  

                                                 
13 Anger hur mycket biologisk nedbrytbar substans som finns i vatten.  
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Det råder helt klart delad mening om vilka alger som idag är de bästa för 
biodiesel-produktion. Vid kontakt med UTEX, The Culture Collection of Algae 
[74] blev jag rekommenderad ett antal alger, se bilaga 7. Dessa var de 
vanligaste använda till biodiesel idag enligt dem.  

Annan litteratur understryker UTEX antagande, och bland annat har rapporten 
Micro- and Macro-algae: utility for industrial applications av Anders S 
Carlsson et al och Biodiesel production from microalgae av Christian 
Hulteberg et al studerats [31][53]. I de rapporterna har de konstaterat att 
Phaeodactylum tricornutum, Chlorella protothecoides, Botryococcus braunii 
och Nannochloropsis salina var de mest intressanta.  

4.7.1 Phaeodactylum tricornutum 

Denna sötvattensalg anses ha en stor potential vad gäller utvinnandet av 
biodiesel av flertalet anledningar. Till en början är det en kiselalg och en av två 
kiselalger som har hela sitt genom14 utrett.  

Forskare har intresserat sig för bland annat hur den odlas bäst vad gäller 
temperaturförhållanden, hur man får en maximal produktivitet och hur algen är 
uppbyggd [31][53].  

Nackdelen med algen är att den är känslig vad gäller de förhållanden den växer 
i. Den är temperaturkänslig och trivs bäst mellan 21,5 - 23°C. I olika 
pilotanläggningar har man sett att den dödliga temperaturen för algen är över 
35°C. Den påverkas ganska drastiskt av förändringar av koncentration av 
näringsämnen så som kväve och andra oorganiska ämnen. Det har visats sig att 
under de villkor som algen växer bäst producerar den minst mängd lipider. 
Algen är en sötvattensalg och påverkas därmed av salthalten i vattnet. 
Näringsämnen inverkar på pH, vilket är en faktor som också kan påverka algen 
relativt lätt [31].  

För att få maximal tillväxt vill algen ha ett pH på 7,7. Genom att hela tiden 
förse den med koldioxid så kommer rätt pH att erhållas. Det måste även vara en 
strikt kontroll av tillförsel av näringsämnen samt att inte syremättnaden i 
algblandningen får överstiga 350 %. När dessa parametrar uppfylldes var 
produktiviteten alger 1,4 g/l och dag [31].  

Intressant gällande Phaeodactylum tricornutum är att den kan växa mixotroft, 
det vill säga som en blandning mellan fototroft och heterotroft med till exempel 
glycerol som kolkälla och urea som kvävekälla. Intressant är att kolkällan i 
detta fall är en biprodukt ifrån just alg-biodiesel produktion [31]. 

                                                 
14 Den fullständiga DNA-sekvensen i en organisms olika kromosomer.  
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Den mixotrofa tillväxten var upp till nio gånger större än vid en fototrof sådan. 
Dock var det under laboratorieförhållanden. Vid en utomhusanläggning 
konstaterades att under mixotrofa förhållanden växte algen upp till 1,87 g/l och 
dag vilket är fyra gånger bättre än under fototrofa förhållanden. 
Biomassakoncentrationen under dessa förhållanden kunde vara så stor som upp 
till tio gånger den fototrofa biomassan. Dock ökade även de fria fettsyrorna 
väldigt mycket vilket gör att framställningen av biodieseln fortfarande inte 
nödvändigtvis behöver bli billigare än vid en fototrof tillväxt [31]. 

4.7.2 Chlorella protothecoides 

Chlorella protothecoides är en alg som kan växa både heterotroft och fototroft 
[31]. Det är en sötvattensalg [74]. Även för denna alg är den heterotrofa 
tillväxten påtagligt större. En lipidproduktion som är fyra gånger större hos den 
heterotrofa jämfört med den fototrofa har visats. En fördel med denna alg är att 
den har ett högt värmevärde, 41MJ/kg, jämfört med många andra alger när den 
har processats till biodiesel. Detta värde ligger på ungefär samma nivå som 
vanlig diesel. Ett problem med biobränslen är annars att värmevärdet ligger 
lägre än petroleumbaserade produkter, vilket är en nackdel när till exempel 
motorer ska starta vid låga temperaturer [31].   

Han Xu et al. använde i sitt försök hydrolysat, ett slags hydrolyserat kollagen15, 
ifrån vete istället för glukos för att minska kostnaderna för den organiska 
kolkällan som heterotrofa alger behöver. Resultatet visade att celldensiteten 
ökade markant under dessa heterotrofa växtförhållanden och algerna nådde en 
koncentration på 15,5 g/l efter 183 h. Ett lipidinnehåll på hela 55,2 % erhölls 
vid heterotrofa förhållanden [75].   

4.7.3 Botryococcus braunii 

Botryococcus braunii är en kolonibildande grön sötvattensalg som är tacksam 
för biodieselproduktion tack vara sin höga lipidproduktion. Kolonierna den 
bildar är mellan 0,05-0,2 mm i diameter, och varierar mycket i storlek beroende 
på yttre omständigheter så som ljus [31] [74]. 

Botryococcus braunii kräver inte speciellt mycket kväve och fosfor, vilket 
drastiskt minskar kostnaderna för näringstillskott [31].  

Algen återfinns i alla delar av världen, undantaget Antarktis. Den delas in i tre 
grupper efter dess kolväteproduktion. Klasserna är A och B, vilka återfinns på 
både kallare och varmare breddgrader, och klassen L som endast finns i 
tropiska klimat [31]. 

                                                 
15 Fiberprotein som är vanligt i däggdjur. Ofta består däggdjur av 1/3 kollagen.  
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A-klassen producerar kolväten mellan C23-C33 och de är alkadiener16 [31]. B-
klassen har kolväten mellan C30-C37. L-klassen har kolväten i klassen 
tetraterpener med molekylfomel C40H64 [76]. Bensin har C4-C12 [77].  

A-klassen har visat på kolväteinnehåll upp till 61 %, B-klassen 30-40 % och L-
klassen maximalt 8 % [31].  

Innehållet av kolväten följer exponentiellt tillväxten av algen, till skillnad mot 
många andra alger som påvisar hög kolväte- och lipidtillväxt vid till exempel 
kvävesvält. Formeln ρ = 0,406 * µ, där ρ är produktionen av kolväten och µ är 
tillväxten av algen, beskriver den exponentiella tillväxten [31].  

Som för de flesta andra alger så är Botryococcus braunii känslig för 
förändringar i halten koldioxid, ljus, näringsämnen, temperatur och vatten. 
Försök har visat att 1 % ökning av koldioxidhalten gav en fördubblingstid av 
algerna på 2,7 dagar istället för 7 dagar. Kolväteproduktionen ökade fem 
gånger vid samma ökning av koldioxid [31].  

Botryococcus braunii trivs med ljusintensiteter mellan 40-90 W/m2 och den 
klarar intensiteter mellan 15-180 W/m2. Det finns forskning som visar på att 
algen inte påverkades vad gäller tillväxt eller lipidinnehåll vid 300 W/m2. Den 
ultimata temperaturen för algen är 25°C [31].  

Forskning ifrån Australien visar på liknande ultimata förhållanden. I deras 
försök användes Botryococcus braunii ifrån Kina. Algen kallas China strain 1. 
De konstaterade att en ultimat fotoperiod är 12 h mörker, 12 h ljus för en 
maximal algtillväxt. Den optimala temperaturen var 23°C, och under denna 
temperatur skedde den bästa tillväxten och lipidproduktionen. 
Temperaturtoleransen var mellan 20 och 30°C. Den bästa ljusintensiteten var 
mellan 30-60 W/m2. De konstaterade att Botryococcus braunii hade bäst 
tillväxt och lipidproduktion vid en salthalt av 0,15 M NaCl [78].  

Botryococcus braunii kan delas in i två olika grupper efter dess förmåga att 
växa i saltvatten. Dessa är halofila och halotoleranta. De halofila kräver salt för 
sin tillväxt medan de halotoleranta tolererar salt men inte kräver det. Det har 
visats att algen generellt trivs bäst vid lägre salthalter. Det maximala 
kolväteinnehållet erhölls mellan 50-70 mM medan den maximala biomassan 
återfanns vid 23-30 mM. Algen är inte speciellt känslig för pH men trivs bäst 
vid pH 6 [31]. 

För maximal tillväxt kräver den tillgång på näringsämnena kaliumdivätefosfat, 
kaliumnitrat, magnesiumsulfat och järncitrat. Vid försök har de ultimata 
koncentrationerna 0,0195; 0,05; 0,2 och 0,0185 g/l för respektive ämne 
konstaterats. De koncentrationerna genererade en biomassa på 0,65 g/l och ett 
kolväteinnehåll på 50,6 %. Intressant är att dessa näringsämnen ofta 
förekommer i spillvatten ifrån olika industrier och liknande [31].  
                                                 
16 De har två dubbelbindningar inom samma molekyl 
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Oilgaes rapport beskriver hur de genom krackning ur Botryococcus braunii 
lyckades få ett destillat innehållande 67 % bensinfraktion, 15 % 
flygfotogenfraktion, 15 % dieselfraktion och 3 % övriga oljor [54].    

4.7.4 Nannochloropsis salina 

Nannochloropsis salina är den marina alg som Algae Link har använt i sina 
försök. Det är en av anledningarna till att Hulteberg använder den algen i sin 
studie [31].  

Nannochloropsis salina är en gulgrön, encellig alg som har en ellipsoid17 form 
med en längd på 3,3 µm och en vidd på 1,9 µm. Algen är inte så 
temperaturkänslig, och växer mellan 17-32°C med en optimal temperatur vid 
28°C. Den är inte heller pH – känslig, utan växer mellan pH 5-10,5. För att 
hålla kulturen ren ifrån t.ex. kiselalger så kan urea användas som kvävekälla. 
Detta eliminerar förekomsten av kiselalger [31].  

4.7.5 Coccolithophorider 

Coccolithophorider är en grupp alger som visat sig intressanta för upptag av 
koldioxid. Denna grupp är speciell då den är uppbyggd av 
kalciumkarbonatplattor (se figur 12) med okänd funktion. De är sfäriskt 
formade och har en diameter mellan 15-100 µm. Kalciumkarbonatplattorna har 
en diameter mellan 2-25 µm [79].  

 

 

 

 

Fig.12 Mikroskopisk  
bild på Coccolithus  
pelagicus. 

Fig.13 Satellitbild på algblomning ifrån algen           
Emiliana huxleyi. 

Coccolithophorider är nästan huvudsakligen marina alger och orsakar ibland 
kraftig algblomning, se figur 13 [79]. 

                                                 
17 Buktig yta av andra graden med oftast tre axlar. 
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Det som gör algen attraktiv för användning till upptag av koldioxid är att den 
innehåller kalciumkarbonat. Kalciumkarbonatet (CaCO3) gör att algen får 
förmågan att fixera koldioxid, då kalciumkarbonat bland annat är uppbyggt av 
koldioxid [79]. 

Dessa alger har även visat sig innehålla stora mängder lipider, 40-60 % av den 
totala vikten. De alger i gruppen som visat sig speciellt intressanta är 
Pleurochrysis carterae, Pleurochrysis sp., Gephyrocapsa oceanica och 
Emiliana huxleyi. Samtliga av dessa alger tålde en hög temperatur och växte 
bra upp till 28°C. Pleurochrysis sp. har dock en förmåga att klumpa sig, vilket 
inte gör den lämplig för storskalig odling [79]. 

I Navid Reza Moheimani doktorandrapport undersökte han ett stort antal olika 
faktorer vad gäller Coccolithophorider, och han konstaterade att slutna system 
var mest lämpade, och då speciellt de plattformade fotoreaktorerna [79]. 

Den högsta produktiviteten gav Pleurochrysis carterae med en total torrvikt på 
0,54g/l och dag, lipidtillväxt på 0,12g/l och dag och en CaCO3-tillväxt på 
0,06g/l och dag. Emiliana huxleyi gav i försöket en lipidhalt på 33 % och en 
CaCO3-halt på 10 %, båda av torrvikt [79]. 

För att hålla kulturen ren från kontaminering hölls pH vid 11. Detta var ett 
effektivt sätt att hålla kulturen vid liv. Vid pH under 8,5 började snart 
produktiviteten falla och kulturen kollapsade [79]. 

Navid Reza Moheimani höll kolonier igång upp till 13 månader, och använde i 
sina försök både öppna och slutna system. Han gjorde även kostnadskalkyler 
beräknade på ett öppet raceway system på 63 Ha med algen Pleurochrysis 
carterae. Han beräknade kostanden för biomassan till mellan 41-80 kr/kg 
beroende på odlingsalternativ [79]. Detta var dock 2005 och författaren har 
konverterat ifrån australienska dollar till svenska kronor så troligen är 
växlingskursen inte den samma idag.  

4.7.6 Allmänt om algerna  

Det finns flertalet olika faktorer som kommer att påverka de flesta alger på ett 
eller annat sätt, och som gäller de allra flesta arter. Till en början är ljuset den 
faktor som har störst påverkan på algerna. Det ljus en alg kan absorbera och 
använda i sin fotosyntes beror av många faktorer, inkluderat dess position i en 
bioreaktor, densiteten av kulturen och pigmentet i dess cell. Men lika allvarliga 
effekter som för lite ljus får för algerna är de som uppstår vid för mycket ljus. 
Begreppet fotoinhibering används för att definiera en ljus – inducerad 
depression av fotosyntesen. Detta kan vara förorsakat av en för stor exponering 
av ljuskvanta vilket resulterar i en nedsatt fotosyntes [80].  
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Alger producerar under fotosyntes syre som är en viktig produkt att ha i åtanke. 
Syre kan ha samma effekt i algodlingar som ljus, det vill säga att det är en 
inhiberande faktor. I slutna system är därför omrörning och utförsel av syret en 
viktig åtgärd. Vad gäller temperatur så är toleransen väldigt spridd mellan olika 
algsorter. Vissa alger har optimala temperaturer som kan variera 10°C medan 
andra kan dö vid bara någon enstaka grads skillnad. När algerna växer 
genererar de stora mängder värme som gör att temperaturen kan uppgå till 
55°C. Med tanke på många algers temperaturkänslighet så är det viktigt att bli 
av med denna överskottsvärme. Till denna rapport har endast ett fåtal metoder 
för att bli av med denna värme hittats. Vattenkylning är en metod som föreslås, 
men troligen är den kostsam. Dock har tester med vattenkylning fått ner 
temperaturen till 26 - 29°C från 55°C [80].    

Vad gäller salthalt och näringsämnen är det väldigt specifika förhållanden för 
olika algsorter, men generellt är kväve, fosfor och kol viktiga tillsatser till 
alger, men även mangan och olika katjoner så som Mg2+, Ca2+ och K+ spelar en 
viktig roll för att erhålla en maximal tillväxt [80].   

4.7.7 Mixotrofa alger 

De mixotrofa algerna förekommer inte vanligen i litteraturen och speciellt inte 
inom biodieselområdet. Dock så har mixotrofa algerna ett antal olika fördelar 
jämfört med de fototrofa.  

Dels så har vi i Sverige inte ultimata ljusförhållanden för att odla fototrofa 
alger, då vi stora delar av året har relativt mörkt. De fototrofa algerna kräver en 
stor exponering mot omgivningen för att ljuset ska kunna nå dem. Vid 
mixotrofa odlingar minskar behovet av denna ljustillgång då algerna helt 
enkelt, i brist på ljus, tar sin energi ifrån någon organisk förening. 

Det som gör dessa mixotrofa alger än mer intressanta är att det har visats i 
forskning att de vid tillsats av en organisk kolkälla ökar sin tillväxt. M.C. 
Cerón Garcia et al visar i sin rapport att Phaeodactylum tricornutum har goda 
förutsättningar för att anpassa sig till mixotrof tillväxt [81].  

I rapporten använder de Phaeodactylum tricornutum UTEX-640 och studerar 
dess växtlighet vid tillsats av olika näringsmedium. De studerar även hur algen 
påverkas av olika koncentrationer av de olika näringsämnena. Näringsämnena 
de använde var acetat (0,005-0,1M), stärkelse (0,5-5 g/l), mjölksyra (0,005-
0,1M), glycin (0,005-0,02M), glukos (0,5-5 g/l) och glycerol (0,005-0,1M) 
[81].  

• Acetat är antingen ett salt eller en ester av ättiksyra.  

• Stärkelse är den vanligaste kolhydraten i föda och består av 
molekylkedjor av glukos.  
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• Mjölksyra är en karboxylsyra som vanligen används till framställning av 
ensilage och som konserveringsmedel i livsmedel.  

• Glycin är en av de 20 aminosyrorna som bygger upp proteiner. Det är 
även en smakförstärkare i livsmedel.  

• Glukos, också kallat druvsocker, är den absolut viktigaste 
monosackariden i allt levande.  

• Glycerol, också kallat propantriol, är en alkohol och ingår i alla fetter i 
form av estrar [82].  

I försöket användes även glycerol (0,1M) tillsammans med urea (0,1M) och 
salpeter som kvävekälla. Det försöket visade att en mixotrof tillväxt kunde 
erhållas även under en hög cellkoncentration i kulturen. Den bästa tillväxten 
skedde med urea och glycerol och den maximala biomassan och EPA18 blev 
1,52 g/l och dag respektive 43,13 mg/l och dag. Se figur 14 [81].  

EPA – innehållet som erhölls vid den mixotrofa tillväxten var 13 gånger högre 
än vid deras fototrofa kontrollodling [81]. 

   

Fig.14 EPA innehåll för olika koncentrationer av organiska näringsämnen 
[81]. 

                                                 
18 En omega-3 fettsyra lämplig till biodiesel. 
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Andreas Brutemark är doktorand i akvatisk ekologi vid högskolan i Kalmar, 
och har skrivit en avhandling om algblomning. Sedan 2006 arbetar han i ett 
projekt som heter Fröken alg på högskolan i Kalmar [83].  

Vid kontakt med Andreas Brutemark berättar han att de arbetar med en alg, 
Prymnesium parvum, som enligt honom är väldigt bra på att livnära sig på olika 
kolkällor. Vid frågan om algen behöver någon omställningsfas, så säger han att 
man mer eller mindre inte kan tala om någon omställningsfas då algen tar till 
sig den kolkälla den erbjuds, nästintill omedelbart. Han säger att beroende på 
om algen behöver fotosyntesen till energikälla eller till byggmaterial, så 
kommer det påverka hur den nyttjar fotosyntesen. Fotosyntesen kan ge energi 
och/eller kol till cellerna, och vissa gör båda [83].   

Ruijuan Kang et al har undersökt förhållandet mellan den organiska och den 
oorganiska kolkällan hos den mixotrofa algen Synechococcus sp.[84].  

I sitt försök tillsatte han bland annat glukos och luft med 1 % förhöjd CO2 – 
halt. De konstaterade att en samverkan mellan organiska och oorganiska 
kolkällor existerar i mixotrofa odlingar. Den fotosyntetiska graden var ca 62 % 
högre för den mixotrofa jämfört med den fototrofa odlingen (klorofyll a) [84].   

4.8 Svenska intressenter för alg-biodiesel 

Sverige har idag många industrier som vid sin produktion får koldioxid som 
restprodukt. Kraftvärmeverk och oljeraffinaderier är exempel på sådana. 
Kraftvärmeverken ligger i Sverige relativt lågt vad gäller produktion av 
fjärrvärme jämfört med övriga länder inom EU. Sverige producerar 30 % av 
fjärrvärmen ifrån kraftvärmeverk, vilket kan jämföras med 80 % i övriga EU-
länder [85].  

4.8.1 Oljebolag 

Oljejätten Shell är ett företag som sett möjligheterna i att bilda joint venture- 
bolag19 och gjort så med HR Biopetroleum för att bedriva forskning mot 
biodiesel av alger. Bolaget de bildat heter Cellana och projektet drivs på 
Hawaii [19]. 

Vid kontakt med Preem [86] fann de alg-biodiesel-projektet mycket spännande, 
och de ville gärna driva en dialog. De berättar att de tidigare diskuterat 
användandet av alger som en bioresurs. Preem har även varit i kontakt med 
forskare på Göteborgs universitet och med Chalmers [86].   

                                                 
19 Ett samarbete där företag går ihop och bildar ett nytt bolag för att utveckla projekt.  
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Det framkommer även att de själva har gjort en sammanställning över området 
med alger och biodiesel. Detta dokument får författaren ta del av. I deras 
sammanställning konstateras att de har resurser som lämpar sig bra för 
algområdet. De har stor tillgång på koldioxid, kväveoxid, har spillvärme, 
ammoniak som restprodukt, gott om ledig mark till en alganläggning och ett 
befintligt raffinaderi som kan vara till nytta vid till exempel förgasning [86].  

I sammanställningen konstateras det att för att komma igång är första steget att 
skapa en samarbetsorganisation med olika intressenter [86].   

Preem äger två raffinaderier på västkusten, ett i Lysekil och ett i Göteborg. 
Dessa drivs som ett raffinaderi kallat Preemraff. Raffinaderiet i Lysekil är 
Skandinaviens största och ett av Europas modernaste, med möjlighet att 
raffinera 11,4 miljoner ton råolja och oljekomponenter per år [87].   

4.8.2 Energibolag 

Kraftvärmeverk drivs i regel av olika energibolag. Kraftvärmeverket på 
Torsvik i Jönköping är en modern anläggning som byggdes 2006. Det är 
Jönköpings kommuns största enskilda investering hittills och kostade 1,15 
miljarder kronor. Anläggningen producerar fjärrvärme och el till 18 000 hushåll 
varje år genom att det i anläggningen eldas 20 ton avfall varje timme [88].  

Jönköping Energi intresserade sig fort för projektet, och har visat intresse för 
ett framtida samarbete. Vid deras förbränning bildas bland annat stora mängder 
koldioxid och värme vilket de idag inte har någon användning av. Speciellt på 
sommaren släpper de ut stora mängder spillvärme [68]. Koldioxiden ifrån deras 
värmekraftverk skulle vara en bra källa till algodling. Även värme är en 
komponent som behövs, och vintertid i relativt stor mängd. Algerna bildar som 
produkt syrgas vilket skulle kunna cirkuleras in i förbränningsanläggningen 
igen. Även kväveoxider kan algerna ta tillvara.  

Även Göteborg Energi [69] har visat intresse för projektet och likaså Fortum 
[89]. Förhoppningsvis kan ett framtida samarbete utvecklas även med dem.  

4.8.3 Kärnkraftverk 

Enligt en bloggartikel ifrån sjökapten, fil kand. och författare Stefan Torssell, 
så är verkningsgraden 30-35 % i ett kärnkraftverk. Den mesta överblivna 
energin blir spillvärme. Vid Östersjön och Nordsjön släpps det årligen ut 20 
miljarder m3 kylvatten ifrån de 18 kärnkraftsaggregat som ligger där [90]. Detta 
vatten är relativt varmt och skulle fungera ypperligt som värmekälla till alger 
[90]. 
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Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, visade intresse för idén vid kontakt. De 
nackdelar de såg var att kärnkraftverken är belagda med diverse olika 
restriktioner, vilket skulle göra inkopplingen av en alganläggning svårare än 
vid till exempel ett kraftvärmeverk [91].  

På OKG skulle de snart påbörja ett större projekt kallat PLUS, vilket gjorde att 
de var tvungna att avvakta med ingång i flera projekt [91].   

4.8.4 Flyg 

Flyg är en industri som drabbas hårt i debatten om koldioxidutsläpp. Flyget i 
USA står för 12 % av koldioxidutsläppen, vilket naturligtvis gör att industrin 
får sämre och sämre rykte [92].  

Fler inom branschen har därför börjat leta alternativa bränslen och metoder, 
och inte så förvånande har blickarna vänts mot alg-biodiesel.  

Bland annat Boeing har tillsammans med National Renewable Energy Labs och 
universitet bildat Algal Biomass Organization (ABO), ett icke vinstdrivande 
bolag som ska arbeta med alg-biodiesel. Till denna organisation har flera stora 
flygbolag anslutit sig [16]. 

I januari 2009 genomfördes den första flygningen med ett biobränsle. Det var 
flygbolaget Continental Airlines som blev det första flygbolaget att flyga med 
ett delvis förnyelsebart bränsle. Flygplanet var en Boeing 737-800, vars ena 
motor flög på en blandning av biodiesel ifrån Jatropha20 och alger. Planet flög i 
en timme och fyrtiofem minuter, och hade inga passagerare. Det var ett test 
flygbolaget ville göra för att försäkra sig om att tekniken skulle fungera. Dock 
behövde flygplanet inte modifieras för att kunna flyga på bränslet [93]. 

Problemet Continental Airlines ser är att ta fram de stora mängder biobränsle 
som de behöver till ett fördelaktigt pris [93].  

När jag introducerar ämnet för Luftfartsverket fann de intresse i det. De 
intresserad sig för möjligheten att köra deras olika fordon på flygplatsen på alg-
biodiesel, som ett första steg. Vad gäller flygplan ser de en marknad i det 
också, men belyser svårigheter som kan finnas i att få alg-biodiesel godkänt 
som bränsle [94].  

Forskning pågår för att ta fram jetbränsle, JP-8, som idag används av U.S. 
Airforce och NATO. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
har gett 6,7 miljoner dollar till utveckling av JP-8 [54]. 

                                                 
20 Växt som på svenska även kallas purgerbusken. Ur dess frön kan olja till biodiesel produceras. 
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Solazyme hävdar att de har producerat jetbränsle som har klarat elva av de mest 
krävande testerna för att bli godkänt enligt standarden ASTM D1655 (Jet A) 
[54].    

4.9 Effektiviseringar 

I rapportens målsättning ingår att ifall de punkter som hittills är genomgångna, 
pekar mot att det finns en marknad för biodiesel utifrån alger så ska ytterligare 
punkter tillkomma. Utefter den studie, som hittills har gjorts, syns en stor 
potential inom området.  

Vad finns då att göra för att effektivisera alg-biodieseln och för att pressa det 
slutliga priset?  

4.9.1 Bioreaktorer och material 

Den stora kostnaden som pekades ut i Hultebergs rapport var bioreaktorn. 
Slutna bioreaktorer användes, utformade som rör. Dessa har stora fördelar 
jämfört med öppna system, men i denna studie har det framkommit andra 
bioreaktorer som uppskattas vara betydligt mer lönsamma. Under tidigare 
rubriker nämns olika sorters bioreaktorer byggda i polyeten, en typ av plast, 
som en potentiell konkurrent. Dessa skulle helt klart få ner 
produktionskostnaden avsevärt, samt att det skulle innebära en besparing vad 
gäller yta. Dessa bioreaktorer står med fördel vertikalt vilket skulle kräva 
betydligt mindre plats än rören. 

Problemen är idag att hitta plaster som samtidigt som de är hållbara, släpper 
igenom tillräckligt mycket ljus till algerna.  

4.9.2 Algerna 

En del energi har lagts mot genmodifiering av alger. Dock har ingen litteratur 
hittats som visar på att detta skulle vara mer lönsamt idag. Många alger har 
redan i naturligt skede en väldigt hög tillväxt och högt lipidinnehåll. Möjligen 
skulle en genetisk modifikation kunna få algerna mindre känsliga mot till 
exempel temperatur och andra yttre faktorer.  

Möjligheten att odla mixotrofa alger har lyfts fram i rapporten, och det är ett 
område som verkar ha undgått många inom området. Att i vårt klimat kunna 
nyttja mixotrof tillväxt med en billig energikälla vore mycket gynnsamt. Därför 
borde fokus ligga mot att hitta en bra mixotrof alg som snabbt kan ställa om 
mellan att använda solljus och koldioxid till att leva i mörker med något 
näringsmedium.  
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En intressant lösning vore att algen samtidigt som den använder något 
näringsmedium som glycerol, kunde ta tillvara på koldioxid. Att sedan använda 
syrgasen som algerna bildar och tillföra den till exempel i ett kraftvärmeverk 
skulle möjligen leda till ytterligare bättre förbränning.  

Under tillverkandet av biodiesel bildas glycerol som en biprodukt. På så vis 
skulle biprodukten glycerol kunna recirkuleras in i processen.  

Istället för kraftvärmeverk kan oljeraffinaderier användas som källa till 
koldioxid och värme då även de har dessa restprodukter.  

Nästa steg i processen som står för en stor del av kostnaderna är skördningen 
av algerna och framställningen av biodiesel. På detta område finns det en hel 
del potentiell utrustning framtagen som inte riktigt har slagit igenom ännu. 
Olika labbtester visar på att till exempel ultraljudskavitation är en bra metod för 
att framställa oljor, men det finns inga studier som har undersökt hur det skulle 
fungera kostnadsmässigt. Alltså finns det många möjligheter till effektivisering.  

4.9.3 Restprodukter  

En stor kostnadsbesparing finns att göra i de restprodukter som bildas. Dels 
genom att använda glycerolen som ett näringsmedium till mixotrofa alger, men 
även genom att sälja dessa biprodukter vidare. Ett område som glycerol kan 
användas till är vätgasproduktion, alltså ett annat drivmedel med stor potential 
[56]. 

Den biomassa som blir kvar efter att oljan har pressats ur algerna innehåller 
mycket kolhydrater, proteiner och lipider som inte går att använda för 
framställning av biodiesel. Dessa produkter fungerar bra som till exempel foder 
till kreatur och för tillverkning av metangas via anaeroba bakterier [31].  

Biomassan som blir kvar kan även fungera som ett bränsle till kraftvärmeverk, 
alltså kan en biprodukt återigen komma in i processen, vilket leder till 
minskade kostnader.  

Algerna kräver en hel del näringsämnen för sin tillväxt. Kan dessa filtreras ut 
ifrån den kvarvarande biomassan i slutet av processen så finns möjligheten att 
återanvända dessa.   

Att använda den biomassan som inte går att använda för framställning av 
biodiesel till andra produkter, så som vätgasproduktion, syntesgas, etanol och 
metanol innebär det stora kostnadsbesparingar i form av intäkter. Säkerligen 
finns det potential i alla dessa bränsleprodukter. Även att framställa bioplast ur 
algbiomassa är en möjlig lösning.  
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4.10 Var finns det utrymme för forskning och en 
marknad – outforskad mark 

När dagens företag inom området studeras syns det oftast att det de fokuserar 
på är att hitta den speciella algen. Det är ingen hemlighet att det är en del i ett 
vinnande koncept att ta fram en alg som producerar väldigt mycket lipider, som 
sedan genererar stora mängder biodiesel. Dock är det bara en del i pusslet.  

Till en början ska även denna rapport belysa algutvecklingen, men ur en annan 
synvinkel.  

4.10.1 Algerna som växer i mörker  

Det som nästan alla forskare har gemensamt inom området är att de endast 
intresserat sig för fototrofa alger, det vill säga de som använder solljus som 
energikälla och koldioxid som kolkälla. Frågan är då om de helt enkelt bortsåg 
ifrån heterotrofa alger och mixotrofa alger för att de drog slutsatsen att de inte 
kunde vara lönsamma till biodieselproduktion, eller om de helt enkelt inte 
tänkte på dem.  

Naturligtvis har de fototrofa algerna många fördelar vilket gör att de troligen är 
mer lönsamma i varma, solrika klimat så som Australien och Afrika. Dock är 
denna rapport inriktad på en svensk produktion och därför har de mixotrofa 
algerna blivit mycket intressanta.  

För att odla alger i Sverige som kan konkurrera med andra varmare länder 
måste problemet med ljusförhållandet lösas. Visserligen finns det fototrofa 
alger som påvisats växa mycket bra även med de mörka timmar som natten 
medför. Det är en naturlig del i deras miljö, men i Sverige har vi dessvärre stora 
delar av året ljusförhållanden som är miserabla för algodling. Lösningen på 
problemet är tvåfaldigt.  

Ett alternativ är att belysa algerna, så att deras fotosyntes kan fungera ordentligt 
och en stadig tillväxt upprätthålls. Problemet är då att hitta en ljuskälla som är 
billig. Tidigare i rapporten diskuteras LED – lampor [40] som en möjlig 
lösning, och är effektiviteten så bra som nämnts kan det vara ett mycket bra 
alternativ. Forskning bör fortsätta för att hitta eller utveckla en ljuskälla som är 
ultimat för algerna. Vid vanligt dagsljus använder algerna någonstans runt 10 
% av ljuset [4], så möjligen behöver ljustillförseln inte bli speciellt dyr.  

Den kanske mest intressanta delen i hela rapporten är möjligheterna med de 
mixotrofa algerna. Att vid de mörka årstiderna i Sverige kunna använda en alg 
som helt enkelt ställer om sig till vintertid samtidigt som den vid tillförsel av 
näringsämnen kan öka sin lipidproduktion med 13 gånger är en lockande tanke.  
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Inom detta område bör forskning initialt ligga mot att studera lönsamhet vid 
tillsats av näringsmedium. Visar det på att det går att hitta näringsmedium som 
är relativt billiga, i förhållande till den biodiesel som går att producera är 
problemet med odling i svenska förhållanden till stor del löst. Möjligen är 
glycerol detta näringsmedium.  

När det gäller de mixotrofa algerna bör även olika odlingssätt studeras. De 
slutna systemen med plastpåsar har tidigare lyfts fram och de är i denna rapport 
fortfarande den lösning som har mest potential. Problemen med påsarna har 
varit att de haft svårt att stå emot klimat över tid, men vid odling i mörker 
skulle detta lätt lösas genom att odla algerna i någon form av slutna rum eller 
liknande där den yttre miljön inte påverkar bioreaktorerna. Ska algerna odlas 
med både växlande solljus och mörker kan de enkelt användas i en anläggning 
som medför att bioreaktorerna kan flyttas ut och exponeras för solljus när det är 
aktuellt, eller ha öppningsbara tak. Finner man det lönsamt att odla dem hela 
året i mörker så behövs inte de tunna påsarna över huvudtaget och priset skulle 
sjunka drastiskt då bioreaktorerna blir överflödiga.  

Mycket lite forskning finns vad gäller hur algerna reagerar på en tillsats av 
koldioxid. Det som dock finns publicerat tyder på att algerna reagerar med en 
ökad tillväxt, som kan vara så hög som 20 % [38]. Fördelarna är naturligtvis 
också att algerna renar bort koldioxiden istället för att den släpps ut till 
atmosfären.  

4.10.2 Lansera idéer till industrin och ta tillvara på biprodukter 

För att göra alg-biodiesel till en marknad är jag övertygad om att rätt riktning 
att gå är att lansera koncept och olika lösningar för industrier. Till exempel 
Shell har förstått detta, och de har bildat ett joint venture-projekt med HR 
Biopetroleum där deras kunskap och gemensamma ekonomi kan driva projektet 
på ett mer lönsamt vis. Shell besitter kunskap inom raffinaderier och de har 
produkter ifrån sin process som lämpar sig ypperligt för alg-biodiesel-
produktion. Shell har även inflytande på bränslemarknaden i och med sin 
storlek.  

För att göra alg-biodieseln mer lönsam än den är idag så bör ett bättre 
användande av biprodukterna ske. Att hitta alger som samtidigt som de växer 
och bildar lipider, även bildar vätgas som kan användas till fordonsbränsle är 
skillnader som kan göra stor förändring på det slutliga priset. Ur biomassan kan 
syntesgas bildas som i sin tur öppnar upp för mängder av produkter i sin tur.  

I framtiden är det säkerligen ett av de idag olika bränslena som kommer slå 
igenom. Ifall en beredskap tas, och man ser möjligheten i att framställa till 
exempel vätgas, biodiesel och metanol så har man en god gardering oavsett 
vilket bränsle som får bäst framfart.  
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AlgoDyne Ethanol Inc. är ett företag som gjort precis så. Det är ett amerikanskt 
företag som säger sig producera etanol genom att fermentera alger, metanol 
genom en anaerob21 nedbrytning, biodiesel genom att extrahera lipider, ett 
slags kol genom att förkolna biomassa och slutligen ett djurfoder med högt 
proteininnehåll [95].  

I Sverige finns idag egentligen ingen konkurrens, då inga svenska företag 
storskaligt har tagit något initiativ inom området. Låt säga att SP tar detta steget 
och lanserar alg-biodieseln på en svensk marknad, skaffar intressenter inom 
flyget, kraftvärmeverken, kärnkraften och raffinaderierna för att sedan bygga 
detta vidare ut till fler intressenter så är det ett stort steg i rätt riktning.  

Dr Mark Edwards inleder sin rapport med att belysa ett stort problemområde 
inom algindustrin idag. Han skriver att ett stort problem är att olika företag 
inom området håller så hårt på sin information, så att ett utbyte av kunskap 
nästintill inte existerar. Detta medför att nya företag inte kan dra nytta av gamla 
misstag utan begår dem igen [1].   

Han påpekar vikten av samarbete och nätverk för att alg-biodieseln ska slå 
igenom. Idag ser han även svårigheten i att hitta kompetent personal inom 
området. Alg-biodieseln är så pass ny att få människor har den kunskap som 
behövs, och i USA ser han även en nackdel i en allmän dålig information om 
alger. Få laboratorier i USA har idag utrustning för att bedriva forskning på 
alger [1].   

Jag uppfattar hela alg-biodieselområdet som en ny potentiell marknad. Enligt 
en undersökning av BCC Research förväntas användningen av biobränslena 
öka med 12,3 % mellan 2007 och 2017 globalt [54].  

                                                 
21 Utan syre. 
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5 Slutsats  
I rapporten lyfts ett flertal olika områden fram där det finns stora möjligheter 
för framtida forskning och utveckling för svenska förhållanden. En 
önskemodell för en svensk industri har tagits fram, som illustreras i figur 15. 
 

5.1 Önskemodellen 

 
 
Fig. 15 Flödesschema för produktion av biodiesel ifrån alger. 
 
Modellen har som avsikt att sammanfatta olika angreppspunkter inom området 
för att skapa en framtida diskussion. Den fastslår inte att detta är den enda väg 
att gå.  
 
Nedan kommer en sammanfattning att ske av de FoU – områden som ses som 
mest lönsamma för svenska förhållanden utifrån flödesschemat.  
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• Odling – odlingen av alger sker med fördel i slutna system, och de 
bioreaktorer som anses ha störst potential till framtida utveckling är 
polyetenpåsar, främst ur en kostnadsekonomisk synvinkel. Algerna som 
bör satsas på är de mixotrofa. De har många fördelar jämfört med de 
fototrofa i svenska klimat, och de visar på en bra tillväxt under tillförsel 
av koldioxid och näringsmedium. Ett ultimat scenario vore att använda 
biprodukten glycerol som näringsmedium. Att samtidigt utnyttja att 
algerna behöver kväve och fosfor genom att tillföra vatten ifrån 
övergödningsområden eller reningsverk kan vara en bra lösning. 
 

• Skördning – vid skördning av algerna lyfts två områden fram – flotation 
med löst syre eller att störa koldioxidflödet vilket kommer att leda till 
autoflockning. Båda dessa metoder har fördelen att de ämnen som 
behövs för processen kan tillföras ifrån något steg i det egna kretsloppet. 
Syre producerar algerna vid sin fotosyntes och koldioxid kan hämtas 
ifrån till exempel ett kraftvärmeverk.  

 
• Utvinna olja ur algerna – den metod som har störst potential är att 

använda produkten biodiesel som extraktionsmedel för att utvinna olja. 
Även här skulle inte något ytterligare ämne behöva tillföras, vilket 
skulle leda till en kostnadsbesparing både då inga ytterligare inköp av 
ämnen krävs, och då inte något tillsatt ämne behöver separeras ifrån den 
slutliga biodieseln.   

 
• Framställa biodieseln – transesterifiering är den metod som är 

vanligast och antagligen den som är lättast att använda. Nackdelen är att 
den kräver ganska hög temperatur, men att kombinera den med 
mikrovågor är troligen en bra lösning. Produkten glycerol kan användas 
till en mängd olika produkter. Mest intressant är att den går att använda 
som näringsmedium till de mixotrofa algerna.  

 
• Restprodukter – den algbiomassa som inte används till biodieseln kan 

användas till flertalet andra olika produkter så som att producera 
djurfoder i olika utföranden, framställa bioplast, använda biomassan 
som föda till tredje världen och framställningen av andra biobränslen. 
Möjligheten finns även att använda biomassa som bränsle till kraftverk 
så som kraftvärmeverk och till framställning av biogas. 

 
• Kraftvärmeverk – ett av de mer intressanta områdena i rapporten är 

kraftvärmeverks medverkan i kretsloppet. Att använda alger till 
koldioxidrening för kraftvärmeverk och sedan ta tillvara på värmen och 
koldioxiden som kraftverket släpper ut är en stor möjlighet. Koldioxiden 
kan inte bara användas som kolkälla för algerna utan även till 
skördningsprocessen.  
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Fördelarna som lyfts fram i denna rapport vad gäller biprodukter och 
kombinationer med andra sorters industrier kan vara de faktorer som tidigare 
saknats då slutsatser har dragits att alg-biodiesel inte kan konkurrera med 
vanlig diesel.  
 
Syftet med rapporten var att studera huruvida det är möjligt att få det 
ekonomiskt lönsamt att odla alger för att framställa biodiesel ur ett svenskt 
perspektiv. Denna fråga besvaras inte direkt i rapporten. För att kunna göra det 
krävs mer underlag för kalkylering vad gäller priser på olika utrustningar och 
framförallt data om produktion i svenska klimat, som idag inte existerar alls. 
Det krävs definitivt mer forskning på området.  
 
Vad gäller punkterna i målsättningen så besvaras de ganska grundligt i 
rapporten, och slutligen öppnar rapporten upp för ett framtida arbete för 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
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 utexNumber genus species Fresh or saltwater 

572. Botryococcus braunii FW 

572 Botryococcus braunii FW 

2441 Botryococcus braunii FW 

2629 Botryococcus sudeticus FW 

25 Chlorella protothecoides FW 

26 Chlorella vulgaris FW 

259 Chlorella vulgaris FW 

2219 Chlorella minutissima FW 

2714 Chlorella vulgaris FW 

200 Dunaliella salina SW 

999 Dunaliella tertiolecta SW 

1644 Dunaliella salina SW 

1983 Dunaliella parva SW 

2538 Dunaliella bardawil SW 

2505 Haematococcus pluvialis FW 

1998 Nannochloris oculata FW 

2164 Nannochloropsis oculata SW 

1185 Neochloris oleoabundans FW 

640 Phaeodactylum tricornutum FW 

646 Phaeodactylum tricornutum SW 

417 Scenedesmus dimorphus FW 

746 Scenedesmus dimorphus FW 

1237 Scenedesmus dimorphus FW 

232 Tetraselmis chuii SW 

2286 Tetraselmis suecica FW 
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