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Abstract 
 
This study shows that culturing microscopic algae for the purpose of fixing carbon 
dioxide from the industry and subsequently producing biofuels from the algae is 
possible in Sweden in spite of low temperatures and uneven yearly light distribution. 
Flue gas can be used in combination with available waste heat and waste water 
preferably containing mineral nutrients for cultivation of algae in greenhouses or 
(semi)closed systems. The sunlight supply is enough during a cloudy summer but 
artificial light addition is necessary during winter due not as much to intensity as to the 
number of light hours. There is good methane potential from C. vulgaris in batch 
digestion tests. Technical methods and equipment for cultivation exist internationally 
but need improvements and cultures need optimised growth and mixing conditions. 
Further testing and research of combined systems both at the laboratory and in 
pilot/future full scale is necessary. Development of materials, equipment and processing 
techniques to produce large amounts of algae are required to make culturing 
energetically, economically and environmentally profitable for the main purposes of the 
culture. 
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Sammanfattning  
Mikroskopiska alger växer mycket fort, kan skördas ofta och klarar sin tillväxt med 
koldioxid, solljus och viss övrig näringstillförsel. Alger har den stora fördelen att de inte 
kräver produktiv odlingsmark för att odlas. Kombinationen med algodling genom 
utnyttjande av koldioxid från industrin samt biobränsleproduktion har blivit mycket 
intressant i samband med klimatdebatt och behov av nya biobränslen. 
Syftet med vårt projekt var att titta närmare på hur mikroskopiska alger kan användas i 
svenskt klimat och få en viss överblick över användning av alger för energisyfte och 
dess potential för svenska förhållanden samt få resultat från laboratorieförsök. 
Information och resultat från projektet ska nå ut till så många intressenter som möjligt 
för att öppna upp för framtida forskning, utveckling och industriverksamhet inom 
området. Arbetet har utgjorts av litteraturstudier, konferensbesök, personliga kontakter, 
företagsbesök, laboratorietester och analyser samt energianalyser. 
 
Resultatet visar att alger fixerar koldioxid effektivt och kan växa bra i hög koldioxidhalt 
och rökgaser om temperatur och pH kontrolleras. Uppvärmning med spillvärme till ca 
15-25°C är nödvändigt utom möjligen mitt i sommaren. Vi behöver tillsätta ljus den 
mörka delen av året för att i första hand öka antalet ljustimmar, i andra hand för att öka 
ljusintensiteten. Laboratorieresultaten visar att man med uppvärmning och extra 
belysning eller tillsats av organisk näring t ex via avloppsvatten vintertid kan få en 
torrviktsproduktion på 0,1 g/l och dag (~36 kg/m3 reaktor/år) eller mer med rätt art och 
bra omrörning och därmed skulle kunna odla året runt. Optimeringsmöjligheterna är 
många. Typ av odlingskärl, material och skördningsmetod behöver man titta närmare på 
men många förordar fotobioreaktorer. Val av odlingsmetod beror även på algart. Val av 
art beror i sin tur på syftet med odlingen. Lipidinnehållet i cellerna kan öka vid odling i 
rökgaser och i våra försök var triglyceridhalten högre i ”svältfas” än i tillväxtfas. 
Biogaspotentialen verkar stor om man använder rätt art. Energianalysen visade att man 
måste minimera energikostnader vid algodling. Processer och biobränsletyp att satsa på 
bör utvecklas i ett industrisamarbete och anpassas till lokala förhållanden, partners och 
närhet till resurser. Lönsamheten är tveksam i nuläget men förbättringar sker på många 
områden. 
 
Studien ger en översiktlig sammanställning av relevant litteratur inom området 
mikroskopiska alger som fixerare av koldioxid i kombination med biobränsle-
produktion. En sådan som är fokuserad på svenska förhållanden har oss veterligen inte 
funnits tidigare. Laboratoriestudier har utförts med artificiellt solljus på ett nytt sätt som 
bättre simulerar verkligheten och många nyttiga erfarenheter om möjligheter och 
problem som kan inträffa i pilotskala har därför erhållits redan på laboratorienivå. 
Informationen kan användas av industrin som utgångspunkt för vidare diskussioner på 
till att börja med lokal/regional nivå om, och i så fall vilka, specifika system för 
algodling och tänkta produkter/resultat som är intressanta på respektive plats. Studien 
ger också idéer och en bra grund för kommande forskningsprojekt. Målet med projektet 
var att undersöka algers potential som koldioxidsänka och energikälla i Sverige och 
svaret är att potentialen finns men det behövs fortsatt forskning och optimering av 
systemen för att tekniken ska bli kostnadseffektiv. 
 
Nyckelord: mikroskopiska alger, koldioxid, rökgas, biobränsle, Sverige. 
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Executive Summary  
 

Introduction 

Microscopic algae grow very fast, can be harvested often and can grow with carbon 
dioxide, sun light and nutrient addition. Algae have the great advantage of not 
demanding food productive land to be grown. The combination of culturing microalgae 
using carbon dioxide from the industry and simultaneously producing biofuels has 
become very interesting due to the ongoing climate discussion and a need for new 
biofuels. 
 
The aim with this project was to look closer into how microscopic algae can be used in 
the Swedish climate. The main idea is that we should be able to take care of waste heat 
and carbon dioxide from the industry to further close the natural carbon cycle. At the 
same time the algae can give the raw material for production of biofuels. 
 
A literature study constituted part 1 of the project and aimed at getting an overview of 
the use of algae in biofuels purposes and their potential for a Swedish situation. Part 2 
was focussed on laboratory tests. The work consisted of literature studies, conference 
and industry visits, personal contacts, laboratory tests and energy balance calculations. 
Information and results from the project is planned to reach as many interested parties 
as possible to open up for future research, development and industry in the area.  
 

Methods 

In the laboratory testing we wanted to simulate algae culturing in actual Swedish light 
conditions. We set the average light testing conditions to the following:  
 
Sunny summer: 300 W/m2 with a 20 h/4 h light/dark cycle   
Cloudy summer: 100 W/m2 with a 20 h/4 h light/dark cycle 
Winter: 10 W/m2 with a 5 h/19 h light/dark cycle 
 
Two species of microscopic freshwater algae were tested – Chlorella vulgaris (Utex no 
259) and Botryococcus braunii (Utex no 572). Both species exist in nature in Sweden 
and are reproducing. They were after initial tests grown in media without added organic 
nutrients. Mainly a Bristol medium was used for Chlorella and a BG-11 medium for 
Botryococcus. Pure pre-cultures were grown in flasks in the laboratory at room 
temperature with a 16 h/8 h light/dark cycle with or without shaking and supply of 
air/CO2 and were recultured occasionally. Aquaria culturing was also performed. 
 
A number of industrial data from cleaned waste treatment effluents was collected and an 
average simulated flue gas was decided to consist of 10 % CO2, 0,8 ppm SO2 and 57 
ppm NO. Gas was mixed from different gas tubes with air to achieve the proposed 
composition.  
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For the main tests a SUNTEST XXL+ weather-o-meter equipment from Atlas Testing 
Technology GmbH in Germany was used. This chamber simulates actual sunlight in a 
realistic way by using a xenon arc lamp. The chamber was set to keep 25°C and a glass 
plate in front of the lamp simulated growth in a greenhouse and also filtered the 
majority of the UV light.  
 
Two rectangular bioreactors for the algae tests were fabricated to fit the weather-o-
meter equipment. The height was 5 cm, the width 12 cm and the length 55 cm. The 
reactors were supplied with entrances and exits for tubings to supply gas and cooling 
water. The top of the reactors were covered with a layer of low density polyethylene to 
simulate growth in plastic bags. In order to simulate cloudy conditions an off-white 
sheet layer was used on top of the plastic. The reactors were cleaned in UV light and 
with 70 % ethanol before each test to minimize the risk of contamination. A total gas 
flow of 2,6 l/min was used for high carbon dioxide tests and 3,5 l/min for flue gas tests. 
The necessary cooling water was set on timer to fit with turning on and off the lamp.  
 
During the tests, subsamples were taken for cell counting in a counting chamber and 
biomass determination using filtering, drying at 100°C and weighing. Samples were 
stored in a – 20°C freezer for lipids analysis. Chemical analysis was performed at the 
end of each test. The amount of CO2 used by the algae was determined both by 
measuring the cell carbon content and by measuring the gas concentration in the in- and 
outflow of the reactors. Lipids were determined by transesterification to glycerol and 
FAME and measured by GC/MS.  
 
The methane potential was determined in anaerobic batch tests in thermophilic 
conditions at 55°C. An inoculum from a nearby biogas plant was used together with 
algae biomass and distilled water to get a 2:1 relation in VS between the inoculum and 
the algae substrate. Developed methane gas was determined with a gas chromatograph. 
 
An energy analysis model was prepared using the bioreactor conditions in the weather-
o-meter tests and costs for algae production was mainly investigated in the literature 
study. 
 

Laboratory tests 

In order to start tests with high carbon dioxide levels and flue gas a number of 
preparatory tests were performed in order to adjust the equipment and algae growth. 
Firstly we needed to seal the plastic to the edge of the reactors with rubber lining and 
install a cooling system due to rapid heating inside the bioreactors from the heat of the 
“sun”. This was accomplished with PTFE tubings and circulating cooled water. 
Bacterial contamination was avoided by changing to organic-free culturing media and 
careful cleaning of the reactors. Chlorella vulgaris growth was tested in 10 % CO2. 
Since the light intensity during sunny summer conditions was too high for testing in this 
system we concentrated on cloudy summer conditions and winter. 
 
Three tests were performed with 10 % CO2 supply: 
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Test 1K: Cloudy summer was tested with C. vulgaris in 2,5 l Bristol media per reactor.  
Test 2K: As in 1K but in winter conditions. 
Test 3K: As in 1K but with B. braunii and BG-11 media.  
 
After adjusting the weather-o-meter to a gas supply of simulated flue gas three tests 
were performed with flue gas: 
 
Test 1R: Cloudy summer was tested with C. vulgaris in 2,5 l Bristol media per reactor. 
Test 2R: As in 1R but with one reactor containing algae and the other with media only. 
Test 3R: As in 2R but in winter conditions with extra light to 10 W/m2 with a 16 h/8 h 
light/dark cycle.  
 

Results 

The results from the literature study showed that algae work fine in carbon dioxide 
fixation and can grow well in flue gas unless sulphur- and heavy metal concentrations 
are too high. The gas must be cooled. The lipid content in the cells can increase when 
grown in flue gas. We need to add light and heat during the dark cold period of the year, 
for example in green houses. The type of reactors to use, materials and harvesting 
methods need to be looked at in more detail but most prefer photobioreactors. The 
choice of methods depends on the choice of algal species, which in turn depends on the 
purpose of the culture. The processes and type of biofuel to focus on has to be 
developed together with cooperating industries and be adapted to local situations, 
partners and closeness to resources. The economy is uncertain at present but 
development is continuously ongoing in many aspects. 
 
The study gives an overview of relevant literature in the area of microscopic algae for 
combined carbon dioxide fixation and biofuels production. Such a study focused on the 
Swedish climate situation has not been made before to our knowledge. The information 
can be used by the industry as a starting point for further discussion at the local/regional 
level if, and in that case what, specific systems for algae culturing and products that 
would be interesting at the respective sites. The study gives ideas and a base for further 
research. 
 
The laboratory studies showed that C. vulgaris grew up to a concentration of 1,2 g/l and 
approximately 109 cells/ml during a two-week period in cloudy summer conditions and 
10 % CO2. During winter conditions the production was at least 100 times lower. B. 
braunii grew poorly. The evaporation from the bioreactors was approximately 0,1 l per 
day and reactor in summer conditions.   
 
In artificial flue gas C. vulgaris grew up to about 2 g/l at the end of the tests. The 
biomass measurements during the tests were underestimated 4-5 times due to 
difficulties in mixing because of gas measurements. There was no clear difference in 
growth between cloudy summer and winter + artificial light conditions.  
 
The carbon content in the algae ranged from 42 to 55 %, the hydrogen content from 6 to 
8 % and the nitrogen content from 2 to 9 %. The fixation of carbon dioxide based on the 
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carbon content ranged from 1,57 to 2,02 g CO2/g dry weight of algae. The majority of 
the carbon consisted of organic carbon. The ash weight was low ranging from 6 to 15 % 
and the heat value ranged from 17 to 25 MJ/kg. No evidence of evaporation of volatile 
solids during drying of biomass was observed.  
 
C. vulgaris sequestered carbon dioxide to on average 8 % in our system. 5 % and 17 % 
of the SO2 appeared to be used by the algae in the two experiments, as well as 3 % NO 
in one test.  There was a large variation in uptake between different measurements. 
There was a clear green visual effect on growth when precultures were supplied with 
extra CO2 from pure gas or flue gas for 10 min/day. 
 
The lipids content showed that the amount of triglycerides in C. vulgaris was higher in 
the beginning and end of the tests. Whether this depends on nitrogen starvation remains 
to investigate. The amount per million cells ranged from near 3500 µM down to near 
zero during one test. At the end of the test when the amount of lipids rose again a 
content of 32 % per g dry biomass was calculated. In B. braunii samples it was difficult 
to find any triglycerides probably due to that these algae may contain other kinds of 
lipids. 
 
The methane potential study showed a methane production of 0,5 Ndm3 methane/g VS 
of C. vulgaris after 50 days of digestion at thermophilic conditions. B. braunii showed 
low values which were not evaluated further. 
  
Some contamination of bacteria and unicellular zooplankton was observed during 
testing.  

A summary of test growth rates showed that a production rate of approximately 0,1 g/l 
and day during summer was reached. This is quite normal for C. vulgaris grown at 
photoautotrophic conditions. It corresponds to a production of 180 kg TS/ha and day, 
which when recalculated to year round production corresponds to 66 tons/ha 
sequestering 123 tons of CO2 in a processing system of 3 dm deep cultures covering 50 
% of the area. A doubling of the growth rate would in this example mean reaching the 
120-150 ton/ha and year production rates mentioned in the literature for bioreactors. 

The energy calculations showed that with a 0,1 g/l per day growth rate and 30 % lipids 
content, the energy production in case A (methane production only) was 229 MWh and 
case B (oil extraction and methane production from the remaining algae waste) 
produced 160 MWh from methane and 186 MWh from oil. With increased growth rate 
to 0,3 g/l this production was tripled. It was concluded that in order to get a positive 
energy balance a large effort has to be taken to reduce energy demands for transport and 
pumping, heating, oil extraction etc. 
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Conclusions 

The following was concluded concerning the potential for algae culturing in Sweden: 

• Algae effectively fixates about 1,5-2 tons of carbon dioxide per ton dry weight 
of algae produced. The percentage of carbon dioxide that can be fixed from an 
industrial outlet depends much on how the culturing system and flows are built. 

• Algae have the potential to grow well in flue gas if the levels of sulphur oxides 
and heavy metals are not too high. Temperature and pH must be regulated. The 
level of lipid content in the cells was higher when the growth rate was lower. 

• Culturing algae during a cloudy Swedish summer works well. We need to add 
light or organic nutrients during winter. 

• We need to warm the cultures with excess heat from the industry most parts of 
the year. 

• There are thermophilic algae that can survive in high concentrations of carbon 
dioxide, however these are probably not the best choice for Swedish cultures. 
We should concentrate on algae occurring naturally in Sweden. 

• Green house or closed system cultivation is preferable. 

• Harvesting methods have to be investigated further. 

• The availability of infrastructure, excess heat, local resources such as water and 
nutrients and other local interests and needs will influence in which direction a 
certain culturing system is heading. 

• The energy balance shows the need for improvements and optimization of 
energy costs. 

• The profitability is uncertain at the moment but may be increased in the future 
due to a number of reasons including the climate focus and peak oil. 

 
 
Key words: Microscopic algae, carbon dioxide, flue gas, biofuels, Sweden.  
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1 Inledning  
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Detta projekt har möjliggjorts genom insatser av ett stort antal personer och vi vill rikta 
tack till följande medverkande: 
 
Referensgrupp för Värmeforsk i detta arbete har varit: 
 
Tage Sundblom och Magnus Rydstrand, Holmen Paper AB 
Henrik Bristav, Umeå Energi AB 
Karl Sandstedt, Göteborg Energi AB 
Martin Petersen och Mattias Moell, Vattenfall Research and Development 
 
Tre examensarbetare har bidragit med laborativt arbete [47, 50, 57]. I övrigt har vi fått 
jättefin hjälp i projektet av särskilt följande personal på SP i arbete med väderometer, 
gasmätning och kemiska analyser: Bo-Lennart Andersson, Kjell-Åke Andersson, Karine 
Arrhenius, Lena Bengtsson, Mathias Johansson, Rauno Pyykkö och Niklas Strömberg, 
samt tack till Magnus Palm för support och att vi fick ockupera väderometern ett helt år. 
Metangaspotential undersöktes på Högskolan i Borås.  
 
Stort tack till alla de personer som delat med sig av kunskap, mycket arbete och 
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intresse även för en fortsättning.  
 

1.2 Bakgrund 

Mikroskopiska alger har många intressanta egenskaper. Många arter växer mycket fort 
och kan skördas ofta. De klarar sin tillväxt med koldioxid som huvudsaklig kolkälla, 
solljus som energikälla och med viss näringstillförsel av fosfor, kväve och mineraler. 
Alger har den stora fördelen att de inte kräver produktiv odlingsmark för att odlas. Detta 
är ett problem för andra odlade biobränslen, t ex raps, som konkurrerar om arealer för 
livsmedelsproduktion. Vissa algarter kan med rätt förutsättningar producera höga halter 
lipider för bland annat biodieselproduktion.  
Nu pågår en intensiv klimatdebatt om koldioxidens betydelse för den globala 
uppvärmningen. Vi har en i längden ohållbar förbrukning av fossila bränslen och 
oljepriser som är mycket högre än för något årtionde sedan. Med detta som bakgrund 
har mikroskopiska alger som både koldioxidsänka/fixerare och biobränslekälla börjat 
dra till sig stort förnyat intresse världen över. Nya biobränslen och substrat behövs inför 
framtiden. Koldioxidminskning har kommit alltmer i fokus som primärt mål i 
klimatarbetet. Det som förut enbart var en kostnad inom algodling ses numera också 
som en miljövinst [1]. Kombinationen utnyttjande av koldioxid från industrin samt 
biobränsleproduktion från alger blir därför mycket intressant. 
 

1.3 Beskrivning av forskningsområdet 

Ordet koldioxidsänka ska användas ifall de mikroskopiska alger som fixerar koldioxid 
samlas upp och grävs ner under mycket lång tid (många hundra år). Ett gränsfall är när 
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alger används i produkter som håller under något kortare tid. Exempel på detta är 
bioplast, biokompositer [2] och gödsel. I annat fall är koldioxidfixering ett mer korrekt 
ord då kolets kretslopp blir koldioxidneutralt och kort när koldioxiden frigörs igen som 
bränsle. Används alger som energi istället för fossilt bränsle bidrar de dock till att 
minska vårt beroende av fossila bränslen [1], vilket på sikt minskar koldioxidutsläppen.  
Tidigare utfördes mycket omfattande forskning om biodiesel från alger framför allt i 
USA under 1970-90-talen [1]. Detta lades på is på grund av dålig lönsamhet då 
oljepriset sjönk igen efter oljekrisen på 70-talet. Man gick istället över till 
etanolforskning. Biodieselforskningen finansierades av USA:s energidepartement DOE 
(Department of Energy). Den fokuserades efter hand på produktion av alger med höga 
halter lipider. Odlingen skedde i öppna dammar med tillförsel av koldioxid från 
kolkraftverk. Ett stort antal alger testades för lipidproduktion och erfarenheterna är nu 
mycket värdefulla. Ett mindre antal av de algarter och stammar som visades ha stor 
potential för lipidproduktion används idag på skilda anläggningar. Världen runt och 
även i Europa ökar aktiviteterna på området då alltfler upptäcker algers stora potential 
på en mängd olika områden som kan kombineras. Det finns pilotanläggningar och större 
anläggningar på ett antal platser utomlands, dock är det tveksamt om något ännu kallas 
riktigt storskaligt. 
  
I Sverige och Norden i övrigt är dock verksamheten som helhet ännu i sin linda. Fokus 
har legat på andra energityper och det finns funderingar på om vårt klimat är lämpligt 
för denna typ av verksamhet. Under våren 2009 utfördes därför ett examensarbete på SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [3] med syfte att få en överblick över området vad 
gäller alger som energikälla i vår typ av klimat. Arbetet fokuserades även här på 
biodiesel. Under arbetet framkom dels att det är mycket intressant att koppla 
koldioxidutsläpp från industrin till algodlingar, dels att det finns många fler potentiella 
industrimöjligheter med alger än bara biodieselproduktion som kan vara intressanta. 
Svensk industri var mycket intresserad av området av olika skäl.  
 
Några svenska exempel på algforskning nämns i Fredins examensarbete. Här nämns 
ytterligare några: 
Vid Umeå universitet (numera SLU) har Francesco Gentili [4] i samarbete med Umeå 
Energi AB och det lokala avloppsreningsverket Umeva AB utfört de första 
experimenten i Sverige vad gäller kombinerad fixering av koldioxid och användande av 
avloppsvatten för algodling. 
  
Vid Umeå Plant Science Center forskar man om fotosyntes, liksom i Uppsala [2] där 
vätgasproduktion med hjälp av fotosyntes studeras. Ett nytt algbatteri har blivit mycket 
uppmärksammat nyligen [5]. Flera studier har även gjorts om att utnyttja alger för 
rening av avloppsvatten [6, 7].  
 
I ett tidigare Värmeforskprojekt T06-614 [8] studerades bioenergikombinat. Där nämns 
biodiesel från alger som en möjlig teknik. Andra Värmeforsk-projekt, bl a ett kallat 
SYS08-802 ”Optimering och teknisk/ekonomisk utvärdering av biogasproduktion från 
bioslam från massa-/pappersbruk”, har studerats på Linköpings universitet och 
Scandinavian Biogas i samarbete med teknikföretaget Pöyry. I projektet har 
sötvattensalgers samrötning med bioslam från pappers- och massabruk undersökts [9, 
60]. De tänker sig en framtida lokal odling där man utnyttjar koldioxid från 
massabrukens pannor eller från en framtida biogasanläggning. Algerna odlas i varmt 
avloppsvatten där algerna sedan skördas och kan omvandlas till biogas. 



VÄRMEFORSK 
   
 

3 

  
Ett antal examensarbeten pågår också på flera högskolor (KTH, Stockholm; Chalmers 
Tekniska högskola, Göteborg, m fl) med inriktning på algers möjligheter.  
 

1.4 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

Syftet med vårt projekt har varit att titta närmare på hur mikroskopiska alger kan 
användas i svenskt klimat. Grundidén är att vi ska kunna ta tillvara på både 
spillvärme/fjärrvärmeretur och koldioxid från industrin för att i högre grad sluta kolets 
kretslopp. Samtidigt ska algerna som odlas ge råvara till biobränsleframställning. 
Hypotesen är att detta ska fungera rent tekniskt och vara ekonomiskt, energi- och 
klimatmässigt bra för svenska förhållanden. Algers tillväxt begränsas framför allt av 
tillgång på kol, ljus och värme. De huvudsakliga frågeställningarna för Sveriges del är 
om ljusmängden och värmen räcker till samt om det är lönsamt rent ekonomiskt att 
utnyttja dessa organismer.  
 
En litteraturstudie utgjorde steg 1 i projektet och syftade till att få en viss överblick över 
användande av alger för energisyfte och dess potential för svenska förhållanden. Studien 
tittade mer i detalj på vad som fanns gjort tidigare och hur kunskapen på bästa sätt kan 
utnyttjas i Sverige. En sådan sammanställning saknades oss veterligen. Fokus i projektet 
har lagts på sötvattensalger då de kan odlas över hela landet. Följande frågeställningar 
skulle börja besvaras i steg 1 och därefter fortsätta i steg 2 och 3: 
 

• Hur fungerar algerna som koldioxidsänka/fixerare? Hur stor andel koldioxid kan 
tas tillvara på detta sätt?  

• Hur påverkar rökgasernas sammansättning och temperatur tillväxten och 
lipidinnehållet? 

• Hur fungerar odlingen med tanke på svenska ljusförhållanden? Vi har mycket 
ljus på sommaren men lite på vintern.  

• Hur fungerar det med tanke på temperaturen - tempererat på sommaren och kallt 
på vintern? Ska vi ha växthus?  

• Vilken algtyp ska vi välja? Finns det termofila alger som kan ta tillvara mycket 
värme?  

• Vilken typ av slutna bioreaktorsystem skulle passa i Sverige? Påsar? Vilket 
material ska användas? 

• Hur ska skördningen och processandet gå till på effektivaste sätt? 
• Vilka processer är mest intressanta att kombinera? Koldioxidsänka? Biogas? 

Biodiesel? Förgasning? Förbränning? Ta vara på spillvärme? 
• Blir det ekonomiskt lönsamt? 

 
Kontakter med personer och företag som idag odlar alger eller arbetar inom området 
kompletterar litteraturstudien. Litteraturstudien låg till grund för planering av 
laboratorieförsök med alger. Bland annat behövde vi välja vilka arter vi skulle testa. 
Laboratorieförsöken syftade till att ge ytterligare svar på frågorna ovan samt 
demonstrera funktion inför framtida demonstrations/pilotförsök i samarbete med 
industrin. Steg 2 och 3 i projektet utgjordes av laboratorieförsök med alger som odlades 
på ett nytt sätt i en så kallad väderometer som simulerar solljus på ett realistiskt sätt, 
kemiska analyser och enklare energianalys för det uppsatta systemet. Dessa utfördes 
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med studier av ljus, koldioxidupptag, och rökgasutnyttjande. Mätning av biomassa och 
lipider utfördes och potential för biogasproduktion beräknades. 
 

1.5 Mål och målgrupp 

Svensk industri i form av energibolag, kärnkraftverk och Luftfartsverket visade stort 
intresse för ämnet under tidigare examensarbete [3]. Ytterligare intressenter har dykt 
upp såsom kommuner, pappersbruk, cementindustri och annan industri med 
koldioxidutsläpp. Många behöver klimatanpassa sina verksamheter och minska 
mängden växthusgaser, de är också inne i strategiplanering för framtida satsningar 
vilket gör projektet mycket aktuellt. Flexibla, effektiva och uthålliga energisystem är 
viktiga för framtiden. Information och resultat från projektet ska nå ut till så många 
intressenter som möjligt för att öppna upp för framtida forskning, utveckling och 
industriverksamhet inom området.  
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2 Utförande 

2.1 Litteratursökning  

Den genomlästa litteraturen har sökts i databaser såsom Science Direct i huvudsak via 
biblioteket på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och till en mindre del på 
Internet. Varje delområde i sig såsom upptag av gaser, fotosyntes, kemi, utrustning, 
algbiologi, ekonomi osv är naturligtvis egna expertområden och det finns enorma 
mängder litteratur, dock få med vårt klimatperspektiv i fokus. Litteraturen har 
begränsats till vissa relevanta artiklar, review-artiklar och några större 
sammanställningar. Resultaten sammanställs i denna rapport. 
  

2.2 Konferensbesök  

Konferensen ”Next Generation Biofuels Markets”, organiserad av GreenPower 
Conferences i Amsterdam den 28-30 september 2009, besöktes under den tredje dagen 
benämnd ”Algae Fuels Forum Day - Optimising Algae for Next Generation Biofuels”. 
Syftet var att få en europeisk överblick över vad som händer inom området samt att 
knyta kontakter med andra aktörer. Konferensen [10] stöddes av Algal Biomass 
Association [11], en icke vinstdrivande organisation som stöder utveckling av algodling 
för bränsleindustrin. 
  

2.3 Kontakter med personer och företag inom området 

Ett antal kontakter har tagits under denna studie. Många kontakter har också erhållits 
genom uppmärksamhet för projektet i massmedia. Kontakterna har skett genom 
företagsbesök hos företagen eller på SP, besök på högskola, nätverk, e-post och 
telefonkontakter med företag. 
 

2.4 Bestämning av provningsförhållanden för laboratorieförsök 

2.4.1 Ljusmängd 
I Sverige varierar ljusmängden stort mellan årstider, väder och även breddgrader och det 
är viktigt att utnyttja solljuset maximalt för att hålla odlingskostnaderna nere. 
Breddgraderna spänner från latitud 54°37´48´´N i Smygehuk till latitud 69°03´36´´N 
vid Treriksröset med ett avstånd på 1 572 km [48]. Ljus i dessa sammanhang räknas 
oftast i Watt/m2 eller i µmol fotoner per kvadratmeter och sekund. 1 W m-2 = 4,5 µmol 
m-2 s-1 [12]. Data togs fram från SMHI under perioden 1961-1990 på antal soltimmar i 
Sverige i juni och december i hela landet. SMHI [49] definierar solsken som 
solstrålning överstigande 120 W/m2. Antal soltimmar i juni varierar mellan 180 och 320 
h/månad och i december mellan 0 och 60 h/månad. Medelinstrålningen varierar mellan 
140 och 200 kWh/m2 beroende på plats för juni och mellan 0 och 20 kWh/m2 för 
december. Baserat på data från SMHI [49] på antal soltimmar och ljusintensitet 
beräknades medelstrålningen i W/m2. Den ligger då på 100 W/m2 för juni och 25 W/m2 
i december [47].  
 
Försöken begränsades till simulering av juni och december i Sverige. Då variationen 
över landet inte var större än 60 respektive 20 kWh/m2 valdes data från endast en plats, 
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Umeå (lat 63°50´N long 20°15´E) för de valda månaderna, då dessa var lätta att få tag i. 
Ljusintensiteten mäts där som synligt ljus från 400 nm och uppåt med pyranometer i 
W/m2. Medelvärden på strålning under juni respektive december då solen är över 
horisonten 20 h/dygn resp 5 h/dygn samlades in för de tre åren 2001, 2005 och 2009. 
Dagar i juni med strålning överstigande respektive understigande 120 W/m2, dvs soliga 
och molniga dagar, låg medelvärdet på 294 respektive 76 W/m2.  Per definition fanns 
inga soliga dagar i december. Medelvärdet för alla vinterdagar låg på 9 W/m2 [47].   
 
De beräknade siffrorna avrundades och följande värden användes i försöken:  
Solig sommar: 300 W/m2 och 20 h ljus/4 h mörker 
Molnig sommar: 100 W/m2 och 20 h ljus/4 h mörker 
Vinter: 10 W/m2 och 5 h ljus/19 h mörker 

2.4.2 Algarter 
Tre arter av mikroskopiska sötvattensalger valdes utifrån resultaten i litteraturstudien 
och rekommendationer från leverantören: grönalgen Botryococcus braunii (Utex no 
572, sågspånsalg på svenska [29] för sin förmåga att växa i 10 % CO2 och potential till 
hög lipidproduktion i rökgasmiljö, grönalgen Chlorella vulgaris (Utex no 259) för sin 
snabba tillväxt och potential i lipidproduktion speciellt under kvävesvält [47], förmåga 
att växa i låg ljusintensitet, hög koldioxidhalt och mixotrofi, samt en sötvattenlevande 
stam av Phaeodactylum tricornutum (Utex no 640) för mixotrofi, bra lipidproduktion 
och mycket hög biomassaproduktion. Chlorella används på flera håll i världen för 
massproduktion främst av hälsokost och fiskfoder [47]. Arterna köptes in som 
renkulturer på snedagarrör från UTEX, Austin, Texas [51] och ympades om till 
förkulturer på laboratoriet. Det finns ingen komplett sammanställning av svenska 
sötvattensarter (se 3.1.5) men en tid in i projektet lades en stor del av de svenska arterna 
in i databasen Dyntaxa i SLU:s artdatabank [55] med möjlighet till sökning art för art. 
Sökning på de tre valda arterna visade att B. braunii och C. vulgaris finns 
reproducerande i Sverige, medan P. tricornutum inte verkar göra det. Den arten uteslöts 
därför så småningom dels av denna anledning och dels för att den var svårodlad utan 
jordextrakt med organiskt innehåll, vilket blev besvärligt då vi planerade mätning av 
koldioxidupptag från tillsatt gas. 

2.4.3 Odlingsmedier 
B. braunii odlades i BG-11-medium med spårmetaller. C. vulgaris testades i både BG-
11 och Bristol-medium motsvarande ATCC-medium 847 med och utan proteos-pepton-
tillsats. Vi beslutade oss för odling i Bristol utan proteos för huvudförsöken. P. 
tricornutum testades i Modified Bold 3N och därefter jordextraktmedium, BG 11 och 
Bristol med och utan proteos [51]. Arten övergavs (se 2.5.2). De första förkulturerna 
odlades i inköpt odlingsmedium, därefter tillverkades lösningarna på plats, undantaget 
jordextraktmediet. Alla medier autoklaverades i 20 min vid 121°C. Spårmetaller 
blandades separat.  

2.4.4 Gaser 

Data på rökgaser samlades in från ett antal olika avfallsindustrier och sammanställdes 
enligt tabell 1. Några värden (Avfall 1-3) erhölls från SP Energiteknik, källa anges inte 
på grund av kundsekretess. Övriga värden erhölls via direktkontakt med företagen. 
Medelvärde beräknades för halterna koldioxid, SO2 och NOX som de viktigaste 
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beståndsdelarna i rökgas för våra försök. Undantag gjordes för ett datavärde som låg 
precis utanför gällande gränsvärden för utsläpp. Gränsvärde erhölls från Renova AB 
[52] och för maxhalt för alger se kap. 3.1.2. 

Tabell 1. Sammanställning av rökgasdata från olika avfallsindustrier. 

Table 1. Summary of flue gas data from different waste industries. 

Källa CO2
 (vol %) SO2 (mg/Nm3)* NOx (mg/Nm3)* 

Avfall 1  10 1-2 100 
Avfall 2  10 51 136 
Avfall 3  10 1 49 
Vattenfall AB, Värme 
Uppsala (renad gas), 
2009 

6,9 0,26 14,35 

Umeå Energi - 3,1 33,7 
Renova, Göteborg, 
2008 

10,1 2,3 55,2 

Medelvärde 9,4 1,6 (exkl Avfall 2) 64,7 
Industriellt 
gränsvärde 

- 50 200 

Maxvärde för alger - 300-400 ppm, 50 
ppm är OK 

150 ppm OK 

Förslag till 
provblandning 

10 % =100 000 
ppm 

2 mg/Nm3 (= 0,76 
ppm) 

70 mg/Nm3 ( = ca 57 
ppm), som NO 

*mg/Nm3 på torr gas normerad till 11 % O2 (ntg).  -  = no data 
 
Utifrån insamlade data bestämdes att laboratorieförsök i väderometer skulle köras med 
10 % koldioxid som hög koldioxidhalt samt i rökgasblandningen. De artificiella 
rökgaserna innehöll även 0,8 ppm SO2 och 57 ppm NO (den allra största delen av NOx 
består av NO).  

2.4.5 Temperatur 
Förkulturer odlades i rumstemperatur medan temperaturen i väderometern sattes till 
25°C. Denna temperatur är lämplig för de arter vi valde ut och då det i stort sett är ett 
måste med uppvärmda odlingar för massproduktion i Sverige (se kap 3.1.4) behövde vi 
inte simulera utomhustemperaturen. 
 

2.5 Utrustning 

2.5.1 Förkulturer 
Förkulturer odlades i sterila 100-1000 ml glasflaskor i rumstemperatur (ca 20°C) med 
lock löst påsatta för lufttillförsel. Sterilt flytande odlingsmedium (se 2.4.3) tillsattes och 
därefter ympades en viss volym (ca 5 % av slutvolymen) från föregående odling över 
till nya flaskor med ca 1-3 månaders mellanrum. Med större ymp erhölls snabbare 
tillväxt. Huvudsyftet var att hålla algodlingarna gående för att erhålla algbiomassa i 
tillräcklig mängd för start av försök i väderometer samt för metodutveckling och 
undvikande av alltför stor kontamination. Ljuskällan bestod av ett antal 18 W 
växtljuslysrör (OSRAM L 18 W/77) med en dygnscykel på 16 h ljus och 8 h mörker. 



VÄRMEFORSK 
__________________________________________________________________________________________________________ 

8 

Vissa odlingar utfördes utan extra tillförsel av luft eller gas med omblandning på sakta 
skak eller daglig manuell omskakning, vilket ökar tillväxthastigheten, medan några 
tillsattes luft från tryckluftsuttag med hjälp av teflonslangar avtorkade med 70 % etanol 
som fördes genom gummikorkar. In- och utkommande luft hölls ren med hjälp av 0,2 
µm sterila cellulosa-acetat-filter på slangarna (figur 1). För att skynda på odlingarna 
bubblades dessa även med 10 % CO2 ca 10 min per dag i perioder. Flaskorna skakades 
manuellt då bubbling inte var tillräckligt. 
 

 

Figur 1. Algodling i förkulturer bubblade med luft. 

Figure 1. Algae precultures bubbled with air. 

2.5.2 Akvarier 
Algerna odlades även i ett mindre 54 l akvarium per art för att erhålla större mängder 
alger för vissa analyser och försök (figur 2). Dessa stod i rumstemperatur och sattes till 
25°C med hjälp av 50 W Eheim akvarievärmare, torkades ur noga med 70 % etanol före 
start av odling och bubblades med Eheim akvariepump utan filter och en extra slang 
tryckluft per akvarium. Ljus erhölls från 15 W Narva dagsljuslysrör för akvarier med en 
ljus/mörkercykel på 16 h/8 h. B. braunii odlades i BG 11, C. vulgaris i Bristol och 
försök gjordes med P. tricornutum i BG-11, vilket inte lyckades. I detta akvarium växte 
istället upp en filamentbildande grönalg med okänt ursprung. 40-50 l medium användes 
och blandades till av osterilt avjonat vatten och stamlösningar av nödvändiga 
ingredienser. pH vid start var i Bristol ca 5,5 och i BG 11 ca 6, uppmätt med Merck 
Acalit och Neutralit pH-papper. Akvarierna ympades med 200-700 ml förkultur och 
renheten på odlingarna kontrollerades med mikroskopering i ett Leitz Dialux 20 
ljusmikroskop vid 400 x förstoring. 
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Figur 2. Algodling i akvarium.  

Figure 2. Algae culture in aquarium. 

 

2.5.3 Väderometer 
Till odlingsförsöken med gaser användes en så kallad väderometer av modell 
SUNTEST XXL+ (figur 3) från ATLAS Material Testing Technology GmbH, 
Tyskland, som simulerar solljus med hjälp av en xenonbågelampa. Ljuset ställs in med 
hjälp av sensorer som mäter irradiansen i kammaren. Våglängderna är mycket lika 
riktigt solljus till skillnad från vanliga växtlampor och genom att sätta glas framför 
lampan kunde vi simulera odling i ett växthus. Glaset filtrerar bort UVB och UVC 
medan UVA och synligt ljus når proverna. Vid 300 W/m2 bestod 40 W/m2 av UVA-ljus 
och vid 100 W/m2 var 3 W/m2 UVA-ljus. Ljusmätning utfördes med en 
spektroradiometer (Optronic Laboratories Inc) för att uppnå rätt värden innan 
provningarna startade. Så låg intensitet som 100 W/m2 kunde inte ställas in med 
väderometern, utan då ställdes värdet till 300 W/m2 och odlingarna (se 2.5.4) täcktes 
därför med ett lager beigefärgat lakan vilket gav önskad intensitet. Nya bitar användes 
för varje försök. För vinterljus användes två fluorescerande växtljuslysrör. 
Väderometern rengjordes med 70 % etanol mellan varje försök. Temperaturen i 
kammaren ställdes in på 25°C med en PT-100-givare och temperaturen i en reaktor 
loggades med en likadan givare och värdena lagrades kontinuerligt.  
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Figur 3. Väderometer med bioreaktorer.  

Figure 3. Weather-o-meter with bioreactors. 

 

2.5.4 Bioreaktorer 
Väderometern satte begränsningar för hur vi kunde utforma bioreaktorer för 
odlingsförsöken. Maximal höjd var 5 cm för att inte ljusspridningen och mätning i 
väderometern skulle påverkas. Två rektangulära reaktorer tillverkades därför i denna 
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höjd på SP:s verkstad för att möjliggöra dubbelprov och utnyttja så stor yta som möjligt. 
De gjordes med botten och sidor i rostfritt stål med en inre bredd på 12 cm och längd 55 
cm. Reaktorerna försågs med fyra in/utgångar av gastät PTFE för att kunna tillföra gas. 
En utgång gjordes i ovankant för uttag av gas. Reaktorernas överkant hade en utvikning 
på ca 1,7 cm för att möjliggöra fästning av ett överliggande plastskikt bestående av 0,2 
mm film av lågdensitetspolyeten med process-stabilisatorer. Plastens syfte var att 
simulera odling i plastpåsar i växthus och byttes mellan varje försök. Plasten testades 
med en Perkin Elmer Lambda 9 UV-VIS-NIR-spektrometer försedd med en 
integrerande sfär enligt SP-metod 1435 och jämfördes med en liknande plast utan 
stabilisatorer. Transmittansspektra upptogs mellan 200 och 1000 nm. Den integrerande 
sfärens funktion är att samla upp all transmitterad strålning, även den del av strålningen 
som sprids av provet. Transmittansen låg på ca 85-90 % i de synliga våglängderna i 
båda fall och den med stabilisator valdes ut. Vid mätning visades att plasten filtrerade 
en del ljus så att vid inställning 300 W/m2 nådde 268 plus 30 W/m2 av synligt + UVA-
ljus själva odlingen, medan vid 100 W/m2 nådde 65 plus 3 W/m2 av synligt + UVA-ljus 
fram till algerna. Omrörning av odlingarna planerades ske manuellt vid provtagning 
samt med hjälp av gasbubbling. Plasten fästes till reaktorkanterna med mjukt svart 
gummilist om mätning av gas inte behövdes. Vid försök med rökgas lades en stålram 
ovanpå plast och ev. lakansskikt, som tätats med grå gummilist och allt hölls ihop av 
starka klämmor. Gummilisterna testades i enkla lakningsförsök i avjonat vatten i 80°C 
värme övernatt före odling för val av list med minimal påverkan (ingen synlig 
urlakning). Vid varje försöksstart som involverade gasmätning kontrollerades 
reaktorernas gastäthet med såpvatten på utsidan och därefter med mätning av gas in och 
ut (se 2.5.5). Före och mellan varje försök rengjordes bioreaktorerna med 70 % etanol 
och de fick även stå 30-120 min i UVC-ljus i en sterilbänk för att minimera 
kontamination. Reaktorerna visas i figur 4. Reaktorn ytterst närmast luckan benämndes 
nr 1 och den inre nr 2. 
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Figur 4. Bioreaktorer, den yttersta simulerande molnigt väder.  

Figure 4. Bioreactors, the outermost simulating cloudy weather. 

2.5.5 Gaser och flöde 
Gaser beställdes i separata gastuber från Air Liquide Gas AB. Koldioxid beställdes som 
100 % CO2, SO2 i 200 ppm och NO i 1000 ppm och dessa mixades på plats till rätt 
koncentration. För att erhålla 10 % CO2 späddes 100 % CO2 med 3 bars tryckluft med 
en Signal Series 850 Gas Blender. Denna hade ett maximalt gasflöde på 2,636 l/min 
genom 2 kanaler som fördelades till de två bioreaktorerna för att förse odlingarna med 
mycket gas och så mycket omrörning som möjligt. Slangar av PTFE med 4 mm inre 
diameter användes och gasen spreds i reaktorerna med hjälp av små hål jämnt 
utplacerade längs slangarna. Två slangar fanns per reaktor med stopp i form av en skruv 
i ena änden av varje slang. Flödet mättes med en flödesmätare av märke Gilian 
Gilibrator-2. Inkommande gas försågs med sterilfilter. För blandning av rökgas 
användes 4 kanaler med ett totalflöde på knappt 3500 ml/min. 
 
För mätning av in- respektive utgående gas från reaktorerna i rökgasförsöken användes 
flera instrument. NO mättes med en CLD 700 EL ht Chemiluminescence Analyzer med 
detektionsområde 0-1000 ppm och temperaturområde 10-40°C. Gasblandningen mixas 
med internt producerad ozon i analysatorn, vilket utlöser en reaktion där 20 % av NO 
exciteras. När det faller tillbaka emitteras elektromagnetisk strålning mellan 600 and 
3000 nm, vilket ger en signal som detekteras på fotoelektrisk väg.  
 
För mätning av SO2 användes en 43C SO2 Analyzer (Thermo Environmental Instrument 
USA EPA). Mätprincipen bygger på UV-spektroskopi. SO2 exciteras av UV-ljus med 
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våglängd 190-230 nm och emitterar fluorescens. Ljusenergin mäts direkt i volt. 
Utgående SO2 från reaktorerna fångades med Airsorb kemfilter med 
kaliumpermanganat som aktiv beståndsdel för att undvika korrosion i rummet. 

För mätning av koldioxidflöde användes en infraröd sensor (dual wavelength Sable 
system CA-1) som mäter upp till 15 %.  

2.5.6 Kylning 
Då det visade sig att belysningen höjde temperaturen i bioreaktorerna alltför mycket 
installerades ett kylsystem bestående av PTFE-slangar med avjoniserat vatten som gick 
in i varje reaktor. Slangarna kopplades till en immersionskylare med timer så att 
kylningen kunde regleras beroende på ljusintensitet och ljus/mörkercykel. Vid 300 
W/m2 sattes kylvattnet till 12°C med påslag en timme före lampan tändes och avslag när 
lampan släcktes vilket gav en stabil temperatur på 25°C i bioreaktorerna (variationer på 
upp till 10 grader vid start/stopp).  
 

2.6 Metoder 

2.6.1 Cellräkning 
Antal celler per ml räknades med hjälp av en Bürker räknekammare och ett 
ljusmikroskop med 400 x förstoring. Antal celler räknades i 25 rutor per prov. 

2.6.2 Bestämning av mängd biomassa 
Biomassa bestämdes gravimetriskt. Whatmann GF/C glasfiberfilter med 1,2 µm 
porstorlek och 55 mm diameter förvarades i konstantrum vid 23 ± 2°C och 50 ± 5 % 
relativ fuktighet och förvägdes på en Sartorius AC210P våg. 20-30 ml algsuspension 
filtrerades och tvättades med avjoniserat vatten minst en gång. Filtren torkades i 100°C 
över natt och förvarades sedan i konstantrum och vägdes vid konstant vikt med 3 
decimaler.  

2.6.3 Kemiska analyser av biomassa  
Kemiska analyser på algerna utfördes vid väderometer-försökens avslut och vid 
biogasförsökets start. Prover för analys koncentrerades med centrifug Jouan B4i vid 
5000 rpm 4 min och tvättades med avjonat vatten 2 ggr för att undvika salter från 
odlingsmediet. Kol, väte och kväve bestämdes enligt CEN/TS 15104, total fukt enligt 
SS-EN 14774-3 och aska enligt SS-EN 14775 (vilket gav TS och VS), TOC enligt SS-
EN 13137, fosfor med ICP-OES efter mikrovågsuppslutning av prov i syra och 
värmevärde enligt SS-EN 14918, likvärdig med ISO 1928. Densitet bestämdes enligt 
ASTM D4052 vid 25°C med en PAAR digital densitometer.  pH i odlingarna mättes 
oftast enkelt med pH-papper (Merck Acilit och Neutralit) och i vissa noggrannare fall 
med pH-meter Orion Model 520A.  

2.6.4 Beräkning av koldioxidupptag 
Beräkning av koldioxidupptag baserades på det uppmätta innehållet av kol i cellerna. Vi 
antog att inget kol härrörde från organiskt kol då odlingsmedierna inte innehöll detta. 
Eventuellt bidrag från cellerna själva och kontaminanter som bakterier antogs vara 
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minimalt eller gå jämnt ut vad gäller intag/avgivning. I rökgasförsök mätte vi även 
skillnad i in- och utgående CO2-halt enligt 2.6.5. 

2.6.5 Bestämning av rökgasupptag 
Upptag av rökgasinnehåll gjordes genom att, efter inledande läcktest av bioreaktorerna, 
jämföra mängd inkommande och utgående gas från bioreaktorerna enligt 2.5.5.  

2.6.6 Lipidbestämning 
En metod för lipidbestämning i levande C. vulgaris testades. Metoden går ut på att på 
ett optimalt sätt färga levande celler med nilrött [53]. Nilrött tillverkades genom att först 
blanda nilröttpulver (Sigma) med 100 % dimetylsulfoxid (DMSO) för att lösa upp 
färgen och därefter späda med avjoniserat vatten till en koncentration av 0,5 µg/ml 25 % 
DMSO. Istället för att använda Varian 96-brunnars mikrotiterplattor och 
spektrofluorometer som beskrivs i metoden använde vi en TLC-utrustning, CAMAG 
TLC Scanner 3, för fluorescensmätning. En droppe prov kunde inte analyseras direkt 
pga dess rundade form utan provet sattes till ett Munktell filterpapper 00H (80 g/m2) 
som torkades i rumstemperatur före analys. Som standard användes triolein mixat med 
DMSO för att åstadkomma lipidlösningar i 6 olika koncentrationer: 20; 17; 14; 11; 8; 5; 
2 µg/ml. En stamlösning lipider bestående av 0,002 g triolein i 100 ml 25 % DMSO 
(20,0 µg/ml) användes som bas. Även majsolja testades i mycket högre koncentrationer.  
 
För mätning av lipider på infrysta celler användes andra metoder. Metodutveckling 
utfördes på alger från förkulturerna. För kvantifiering av triglycerider behöver man 
transesterifiera dem till glycerol och metylestrar av fettsyror (FAME) då direkt 
kvantifiering är svårt. Vid mätning av lipidinnehåll i celler från de utförda försöken togs 
prover som frysts in i -20°C under försökens gång. 1 ml av varje algprov 
centrifugerades för att få bort odlingsmediet och återlöstes i destillerat vatten. Cellerna 
lyserades genom sonikering under 2x1 min med 10 sek mellanrum. Provet extraherades 
med 400 µl hexan. Från den organiska fasen i extraktionen togs 300 µl och indunstades. 
Referensprover av linolja spädd i kloroform och en standardkurva från ca 1 mM ner till 
1 µM glycerol förbereddes i metanol. Metanolys i sur metanol (50 µl, 4 mM HCl i 
metanol med 1 mM glukos som internstandard) utfördes vid 60°C i 16 h. Därefter 
indunstades proven, återlöstes i 25 µl metanol som torkades bort i ugn vid 105°C. 
Proverna och standarderna silylerades med 50 µl silyleringsreagens (Tri-Sil reagens) vid 
60°C, 60 min. Reagensblandningen späddes med 100 µl diklormetan och analyserades 
med GC/MS. Detta gav en kvantifiering av glycerol med molförhållande 1:1 med 
triglycerider som justerades för eventuell ofullständig transesterifiering. 
Koncentrationen triglycerider normaliserades mot antal celler.  
 

2.6.7 Bestämning av metangaspotential 
Metangaspotentialen hos producerad algbiomassa bestämdes genom anaeroba 
batchrötningsförsök. Dessa utfördes vid termofila förhållanden (55°C) enligt Hansen et 
al. [54]. Ympen i form av rötslam hämtades från en storskalig kommunal termofil 
rötningsanläggning för hushållsavfall (Sobacken, Borås Energi och Miljö AB, Borås). 
Data om ympen fick vi därifrån. Serumflaskor i glas med totalvolym 118 ml, förseglade 
med butylgummikorkar och aluminumringar, användes som provkärl. Flaskorna fylldes 
med vardera 0,15 g algbiomassa torkad vid 105°C, 5 ml destillerat vatten och 20 ml 
ymp. Detta gav ett förhållande 2:1 med dubbla mängden VS från ympen jämfört med 
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från substratet (algerna) vilket anses optimalt. Algbiomassan togs från de två akvarierna 
(2.5.2) genom centrifugering, filtrering med pappersfilter och tvätt med avjonat vatten. 
Blanker som innehöll 5 ml avjonat vatten från filtrering med samma typ av pappersfilter 
undersöktes också. Alla försök utfördes som trippelprov. Efter tillsats av reaktionsmix 
bubblades flaskorna med 80 % N2 och 20 % CO2 i 3 min för att få anaeroba 
förhållanden. Inkubering utfördes vid 55°C under 50 dagar. Flaskorna skakades och 
flyttades runt i inkubatorn en gång per dag.  
 
Metan analyserades med en gaskromatograf (Auto System, Perkin Elmer, USA) 
utrutsad med en packad kolonn (Perkin Elmer, 6’ x 1.8” OD, 80/100, Mesh, USA) och 
en termisk konduktivitetssensor (Perkin Elmer, USA) med en injektionstemperatur på 
150°C. Bärargasen var kvävgas med flödeshastighet 20 ml/min vid 60°C. En 250 µl 
trycktät gasspruta (VICI, Precision Sampling Inc., USA) användes för gasprovtagning.  
 
Gasprover på 0,25 ml togs ut regelbundet (dag 3, 7, 11, 14, 20, 27, 41 och 49) från 
flaskornas gasfas med en trycktät spruta och mättes direkt med gaskromatograf (GC). 
Överskott på gas släpptes ut genom en kanyl efter varje analys för att undvika övertryck 
högre än 2 bar i flaskorna. Gasprov från gasfasen togs därefter ut igen efter 
övertrycksutjämningen och mättes med GC.  
 
Vi antog ideala gasblandningar och beräknade metaninnehållet i gasfasen med hjälp av 
den allmänna gaslagen för ideala gaser (p*V=n*R*T) och data från GC-mätningarna 
utan att mäta det aktuella trycket i flaskorna [54]. En gas med känd sammansättning 
användes som standard vid varje mättillfälle. Alla metanvolymer presenteras vid 
standardtryck och atmosfär (1 atm, 0°C). 

2.6.8 Energianalys 
En enklare energimodell framställdes (bilaga B) där vi som indata angav de 
grundförutsättningar som rådde vid väderometerförsöken och skissade på en 
batchodling som ett slutet system med odling i växthus i en process utan recirkulation i 
två varianter, sommar respektive vinter, med två olika arter och tillförsel av 
koldioxid/rökgas för att öka tillväxten, se figur 5 för en översikt. Kylning och 
ventilation av reaktorn utelämnades. Följande bakgrundsdata användes:  
 
För rökgas: Specifik värmekapacitet 1,01 kJ/kg, °C och densitet 1,28 kg/Nm3 antogs 
samma som för luft, flöde sattes till 1,675 l/min och vi antog baserat på våra resultat att 
92 % av gaserna inte deltog i reaktionerna. 
 
För algodlingen: Specifik värmekapacitet 4,18 kJ/kg, °C och densitet 998 kg/Nm3 
antogs samma som för vatten. Temperatur: 25 °C. 
 
För metangasproduktion: Densitet 0,71 kg/Nm3 och värmevärde 49,6 MJ/kg.  
 
För väderometern: Ljuseffekt 100 W/m2 för molnig sommar, 300 W/m2 för solig 
sommar, 10 W/m2 för vinter. Belyst yta 0,066 m2, volym 2,5 l/reaktor, 
ångbildningsentalpi för vatten vid 25°C: 2 443 kJ/kg.  
 
För växthuset: En grov uppskattning baserades på U-värdet i mark (0,09 W/m2 K med 
0,5 m isolering) och U-värdet i dåligt isolerande glas (3 W/m2 K). Vi antog samma area 
för markyta som för glasyta och räknade på en 3 dm djup odling täckande hela ytan och 
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samma utetemperatur som marktemperatur.  Medeltemperaturen under sommaren har 
satts till 13°C vilket gäller för Göteborg april - oktober enligt SMHI:s statistik [49].  
 
Värmevärden: olja 42,9 MJ/kg, metan 49,6 MJ/kg (9,81 kWh/Nm3). Referenstemperatur 
för alla entalpier är 0°C. 
 
Drifttider: 80 % tillgänglighet, total drifttid 292 dygn/år = 7000 h/år varav 5000 h på 
sommaren (ca 7 mån) och 2000 h (knappt 3 mån) på vintern. Vi antog att rökgaserna 
håller 50°C då en del energi dessförinnan använts för andra ändamål, t ex fjärrvärme, 
och därefter kylts ner med värmeväxlare och gått till odlingen. 
 
Följande värden kunde ändras i modellen: Algart (C. vulgaris eller B. braunii); 
algkoncentration i g TS/l och tillväxthastighet i g TS/l och dygn; temperatur på 
rökgasen; årstid; flöde på avdunstad vattenånga; temperatur och odlingsvolym i 
bioreaktorerna, U-värde för växthus, medeltemperatur utomhus; effekt på pumpar och 
fläktar; effekt för transport, ihopsamling av och oljeutvinning ur våt biomassa; andel 
torrsubstans, askhalt samt andel olja av torrsubstansen.  
 
 

 
 
Figur 5. Algodlingsmodellen som använts vid energianalyserna. 
 
Figure 5. The model of the algae culturing system used for the energy analyses. 
 
 
Vi valde två alternativa behandlingsmetoder för våt biomassa:  
 

a) Den våta biomassan rötas till biogas.  
b) Den våta biomassan behandlas i en oljeprocess där olja utvinns ur algerna. Den 

resterande våta biomassan rötas till biogas. 
 

Båda alternativen kräver arbete i någon form, WA resp WB (fig 5). För övriga 
bakgrundsdata se bilaga A. 

 

2.6.9 Kostnadsberäkning 
Under projekttidens gång framkom det att det är mycket svårt att säga något generellt 
om kostnader utan man behöver räkna på varje tänkt industriellt system för sig beroende 
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på syfte och utformning. Förutom resultat från litteraturstudien (kap 3.1.8) har vi därför 
till största delen beaktat detta i samband med energianalysen.  
 

2.7 Laboratorieförsök 

2.7.1 Injustering av utrustning för väderometer-försök med 
koldioxid 

Ett antal inledande och nödvändiga försök gjordes i väderometern för att testa 
utrustningen [47]. Dessa benämns ”test xF”. 
 
I test 1F användes 2,5 l Bristol med tillsatt proteos-pepton (1 g/l) per reaktor för snabb 
tillväxt av C. vulgaris. 40 ml ymp togs från en förkultur och ljuset sattes till 300 W/m2. 
Utan kylning steg temperaturen raskt till 50°C i rektorerna. 
I test 2F installerades kylsystemet (se 2.6.6).  
 
Test 3F utfördes som 1F med både alger och kylning under 6 dygns konstant ljus. 
Temperaturen höll sig inom rimliga värden runt ca 27°C och det fungerade bra med 
plasten. Algerna växte inte till men däremot mycket bakterier, vilket inte helt oväntat 
visade att kontamination är ett reellt problem vid tillsats av organisk näring. 
 
Därefter följde test 4F där den ena reaktorn fylldes med Bristol + proteos-pepton och 
den andra med oorganisk Bristol. Reaktorerna var rengjorda med etanol som i 
föregående tester. 150 ml ymp från en förkultur med proteos-tillsats (vid denna tidpunkt 
fanns ännu ingen odling i enbart Bristol) sattes till vardera 2,5 l medium. För att 
undvika den höga ljusintensiteten som vi misstänkte påverkade algtillväxten sattes en 
växtlampa med 16 h ljus/8 h mörker likt förkulturerna in. Efter 3 dygn syntes tydlig 
bakterietillväxt i proteosmediet men betydligt mindre i Bristol. I fortsättningen 
användes Bristol och ymp som renodlats från proteos. Algerna hann inte växa mycket 
under dessa dagar men såg välmående ut. 
 
I test 5F förbättrades rengöringen av reaktorerna genom att även belysa dem UVC-ljus i 
2 timmar och därefter hålla dem täckta av Al-folie före teststart. Inkommande luft 
filtrerades och i en reaktor tillsattes 100 mg/ml ampicilllin (SIGMA). I övrigt utfördes 
testet som test nr 4F. Algtillväxten var tydlig och bakterietillväxten lägre än i test 4F. 
Ingen tydlig skillnad kunde ses mellan reaktorerna och ampicillin uteslöts. I en förkultur 
testades om algerna klarade 10 % CO2-bubbling, vilket gick fint. 
 
Efter slutsatser att C. vulgaris växte bra i reaktorerna med 10 % CO2 och i Bristol utan 
proteos och att väl rengjorda reaktorer skulle användas, utfördes test 6F i soliga 
sommarförhållanden med ljus/mörkercykel 16/8, 300 W/m2 och kylsystemet 
timerinställt (se 2.6.6). Temperaturen höll sig inom 22-30°C. 100 ml algsuspension i 
Bristol tillsattes per reaktor. Efter 3 dygn syntes ingen tillväxt, 150 ml ny ymp tillsattes 
och efter ytterligare 3 dygn kunde konstateras att ljuset var för starkt, då algerna hade 
växt till under kylslangarna men inte på andra ställen i reaktorerna.  
 
I det sista förtestet 7F ställdes förhållandena in på molnig sommar, dvs med lakan som 
övertäckning, med samma ljuscykel och övrigt upplägg som ovan. Efter 6 dagar syntes 
tydlig tillväxt. Algerna blandades om manuellt då de gärna lade sig på botten och 
kanterna. Algerna täppte till hålen i gasslangarna så dessa rengjordes också. 100 ml 
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alger togs ut från varje reaktor för analys av biomassa och cellantal och plasten hade 
vissa problem att återfästa till gummipackningen pga fukt. Analyser gjordes fram till 
dag 13. Då låg algbiomassan på nästan 0,7 g TS/l. 

2.7.2 Försök med hög koldioxidhalt 
Tre försök utfördes med 10 % CO2 i luft som inkommande gas. Dessa benämns ”test 
xK”. 
 
I test 1K simulerades molnig sommar med 100 W/m2 och en ljus/mörkelcykel på 20 h/4 
h. 150 ml C. vulgaris förkultur ympades till vardera 2,5 l Bristol till 6,5x106 celler/ml i 
startkoncentration. Biomassa mättes dag 4-7 och 10-13. 50 ml alger frystes in vid varje 
tillfälle från varje reaktor för kommande lipidanalyser. Färskt odlingsmedium tillsattes i 
samma takt som prover togs ut.  
 
I test 2K simulerades vinter med två 18 W växtlampor till 9,6 W/m2 och 5 h ljus/19 h 
mörker, i övrigt som ovan men med startkoncentration 6,4x106 celler/ml. Biomassa 
mättes dag 13.  

I test 3K odlades B. braunii under molniga sommarförhållanden enligt ovan med 20 h 
ljus/4 h mörker under 34 dagar. 2,5 l BG-11 medium med pH 6 ympades med 150 ml 
förkultur av Botryococcus braunii. 10 % CO2 med ca 2 600 ml/min fördelades på de två 
reaktorerna. Startkoncentrationen var 0,5x106 celler/ml. Biomassan blandades för hand 
en gång per dag och fylldes vid behov på med nytt medium pga avdunstning. Från dag 
12 togs prov ut för cellräkning och från dag 16 för biomassabestämning. Som tillägg 
testades odling av B. braunii i 32°C i värmeskåp på laboratoriet. 

2.7.3 Injustering av utrustning för väderometer-försök med rökgas 
Efter de inledande testen återstod anpassning med att få bioreaktorerna gastäta samt 
installation för gasblandning och mätning av dessa. Detta utfördes som beskrivs i kap. 
2.5.5. Vi bortsåg från eventuell gasdiffusion genom själva plasten. 

2.7.4 Försök med rökgas 
Försök med rökgasupptag gjordes enbart med C. vulgaris då B. braunii visat sig växa 
väldigt långsamt (test 3K i kap 2.8.2). Försöken benämns ”test xR”. 
 
I test 1R simulerades molnig sommar under 17 dygn. pH vid start var 6,5. 2400 ml 
Bristol per reaktor inokulerades med 100 ml förkultur av C. vulgaris med 
startkoncentration 2,5 x107 respektive 2,6 x107 celler/ml. pH mättes vid 6 tillfällen med 
pH-papper. 
 
Test 2R simulerade också molnig sommar under 3 veckor men nu med en reaktor som 
innehöll enbart odlingsmedium som referens för gasmätning. Reaktor 1 fylldes med 
2400 ml Bristol media och 100 ml förkultur av C. vulgaris och reaktor 2 med 2500 ml 
Bristol media. pH var 7 i båda. Innehåll av in- och utgående gas mättes vid fyra 
tillfällen. 
 
Test 3R simulerade vinter med extra belysning under 17 dygn och hade liksom i test 2R 
en reaktor som kontroll. 10 W/m2 och en 16:8 h ljus/mörkerperiod simulerades med 2 st 
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18 W fluorescerande lampor. Rökgas bubblades igenom som tidigare och gas in och ut 
mättes vid 3 tillfällen.  

2.7.5 Rötningsförsök 
Metangaspotentialen hos torkad biomassa från både Chlorella vulgaris och 
Botryococcus braunii undersöktes. Se 2.6.7 för metodbeskrivning. 
 

2.7.6 Effekt av gasbubbling 
I mindre försök användes 250 ml glasflaskor för att på ett enkelt sätt se om bubbling av 
olika gaser påverkade tillväxten så mycket att det syntes visuellt. 250 ml sterila 
glasflaskor användes. Dessa inokulerades som dubbelprov med Bristol respektive BG 
11 samt de två algarterna och fick stå i rumstemperatur med växtbelysning (2.5.1). 
Flaskor bubblades under 10 min/dag med luft, 10 % CO2 eller rökgas. Biomassa och pH 
mättes efter 14 dagar [50].  
 

2.7.7 Test av avgivande av flyktiga ämnen vid torkning 
Ett snabbt test utfördes för att få indikationer på om det försvinner enbart vatten eller 
även några flyktiga fettsyror vid torkning av alger som anges i litteraturen [12]. Vi 
använde generellt 100°C som torktemperatur för biomassabestämning. Ett antal 1000 ml 
glasflaskor vägdes på analysvåg Sartorius CP224S med 4 decimaler, därefter tillsattes 
20 µl flytande algprov i dubbelprov från förkulturer och flaskorna vägdes igen. De 
förseglades med kork av PTFE/silikon och Al-ring och ställdes i ugn (CX series 
GC/TCD-metod) i 50 resp. 100°C i minst 30 min så att provet förångades helt. Som 
kontroller användes filtrerat odlingsmedium, torr N2, luft samt avjonat vatten. Efter 
inkubering sköljdes varje flaska 5 min och 50 µl från gasfasen analyserades i en 
gaskromatograf Varian 450-GC med en TCD-detektor med avseende på vatten. 
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3 Resultatredovisning  
 
Då litteraturstudien utfördes som steg 1 i projektet redovisas resultaten av denna före 
resultaten av laboratorieförsök och energianalys nedan. Eventuella tillägg till steg 1 
finns i kapitel 4-6. 
 

3.1 Resultat från litteraturstudien 

3.1.1 Koldioxid för algodling 
Alger behöver liksom alla organismer en kolkälla för att bygga upp sina celler. Alger är 
till största delen fotoautotrofa organismer – det vill säga att de lever på ljus som 
energikälla och koldioxid som oorganisk kolkälla (se även punkt 3.1.5). Det är detta 
man i första hand vill utnyttja i algodlingar. Alger är effektiva koldioxidfixerare som 
med rätt förutsättningar kan producera mycket biomassa på kort tid. Ca 50 % av 
algernas torrsubstans utgörs av fixerad koldioxid [12]. Behovet av kol kan ses i deras 
generella molekylformel som är C106H181O45N16P [7]. Sifforna varierar något beroende 
på art men mycket grovt räknat krävs generellt 2 ton koldioxid för att producera 1 ton 
mikroskopiska alger. En noggrannare beräkning säger att om algerna i genomsnitt 
innehåller 45 % kol behövs 1,65 kg koldioxid per kilo producerade alger [13].  
  
Om algproduktion i stor skala ska kunna hållas på en hög tillväxtnivå krävs att det finns 
gott om koldioxid och dessutom i högre halter än i vanlig luft. Alger är på detta sätt 
unika då de klarar av att leva i, utnyttja och tillväxa snabbt i höga koldioxidhalter, vilket 
inte högre växter gör. Tillgång på koldioxid nämns t o m som en begränsande faktor [1] 
och odling bör därför ske nära en industri. Om i detta fall 1,8 ton koldioxid går åt för att 
producera 1 ton alger och 0,9 ton CO2 per MWh produceras från ett kolkraftverk så blir 
skörden av algbiomassa ca 0,3-1 ton per hektar och dag beroende på odlingsteknik och 
art [14]. 
  
Ono & Cuello [15] har sammanställt ett knappt 30-tal artiklar och rapporter där algers 
förmåga att växa i höga koldioxidhalter har undersökts. Även Oilgae [14] sammanställer 
rapporter om algers förmåga att klara höga koldioxidhalter. Det finns alger som klarar 
koldioxidhalter på allt mellan luftens normala halt på numera ca 0,036 % [15] till 
extrema 100 %, både bland sötvattens- och marina alger (se även punkt 3.1.5). Alltför 
höga halter CO2 påverkar dock pH och tillväxten hos många arter [14]. 
Om man t ex använder alger för rening av avloppsvatten så kan det vara en fördel att ha 
en koldioxidhalt på 1-5 % för att få en snabb algproduktion [7]. I många odlingar 
används just 5 % koldioxid. Med hög koldioxidhalt kan vissa alger producera mer 
högvärdiga biomolekyler [2]. 
 
pH har mycket stor betydelse för hur effektiv koldioxidfixeringen är [14]. 
Buffertsystemet CO2-H2CO3-HCO3

--CO3
2- är det viktigaste buffertsystemet i sötvatten 

och det bästa sättet att reglera pH i större odlingar [12]. Ju mer CO2 som finns i vattnet 
desto lägre blir pH. När koldioxid tas upp under tillväxt av alger höjs pH och kan nå 
ända till pH 11 om inte koldioxid tillsätts. pH-reglering är en utmaning vid industriell 
odling av alger. Tillsats av små bubblor med lagom hastighet kan öka upptaget till 70 % 
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[12]. Upptag av koldioxid från gas har också visats vara signifikant bättre än upptag 
från kolsyrat vatten [15].  
  
Hur stor andel av ett kraftverks koldioxidutsläpp som kan tas tillvara av alger varierar 
stort. Mellan 1 och 90 % anges i olika fall [14] beroende på förhållanden. Flöde och 
koncentration av koldioxid, antal alger i tillväxt, tillväxthastighet, art och odlingens 
storlek spelar avgörande roller. Bilanovic et al [16] ser stora möjligheter att fånga 
koldioxid med hjälp av alger. Deras försök visar att mellan knappt 10 och drygt 40 % av 
koldioxiden som ges till algerna kan tas tillvara.  
 
Vid försöket i Umeå (se punkt 1.3) har tester utförts i laboratorieskala i 23°C samt i en 
prototyp bestående av en serie akvarier med kontinuerlig lysrörsbelysning. Olika alger, 
både köpta (Chlorella sp., Tetraselmis suecica och Nannochloris sp.) och oidentifierade 
från naturen, testades. Man använde rökgaser med ca 11 % CO2 i akvarierna. 
Koldioxidupptaget var 0,2-0,6g/l/dag med en biomassaproduktion på 0,1-0,3 g/l/dygn. 
Värmevärdet i algerna låg på drygt 20 MJ/kg TS och de hade låg askhalt. Resultaten gav 
vid handen att algodling bedömdes ha en hög potential för framtida 
biobränsleproduktion. Problemen ligger i outvecklad teknik, skördeteknik och hög 
odlingskostnad [4]. 
 

3.1.2 Rökgaser och näringsämnen 
Alger behöver inte ha helt ren koldioxid utan klarar ganska orena gasblandningar. Att 
använda rökgaser direkt för odling är intressant särskilt eftersom rökgas innehåller 
kväve som algerna behöver. Rökgasrening till ren koldioxid behövs då inte heller i lika 
stor utsträckning. 
 
En typisk sammansättning på rökgas från ett kolkraftverk är 82 % N2, 12 % CO2, 5,5 % 
O2, 400 ppm SO2, 120 ppm NOx och 50 mg/m3 sot/aska [14].  
  
Ono & Cuello [17] sammanfattar några försök med rökgaser utförda under 90-talet med 
både modellgas och riktig rökgas. Arter av det marina släktet Nannochloropsis klarade 
100 ppm NO. Med 1000 ppm NO och 15 % CO2 kunde Dunaliella tertiolecta ta bort 
mellan 51 och 96 % NO. Tetraselmis sp. klarade 185 ppm SOx och 125 ppm NOx med 
14,1 % CO2. 
Nagase et al [18] tittade på marina mikroalgers upptag av kvävemonoxid (NO) i 
rökgaser. De konstaterade att gasen tas upp direkt i cellen innan den omvandlas och att 
en del återfinns i cellens proteiner. NO togs bort stabilt över en 15-dagars period. Ett 
algsystem för att ta bort NO från rökgas och producera biomassa är därför fullt möjligt.  
 
En undersökning visar att tillväxten i rökgas var den samma som i en kontrollgas 
innehållande samma koldioxidhalt men utan NOx och SOx. Förhållandena var 1000 
delar CO2 per del SOx. Här dras slutsatsen att rökgas för algodling generellt inte är 
något större problem [1]. Chae et al [19] såg ingen signifikant negativ effekt på odling 
av Euglena i rökgaser med NOx och SOx. Det gav dock en sänkning i pH. Yoo et al 
[20] såg att mängden lipider i cellerna ökade med 1,9 (Scenedesmus) resp 3.7 ggr (B. 
braunii) med rökgaser jämfört med 10 % CO2 enbart.  
 
Oilgae [14] anger att rökgaser normalt innehåller ca 10-15 % CO2 och att NOx och SOx 
kan användas som näring. 2-5 % rökgas kan ges direkt till en fotobioreaktor. De anger 
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att halten svaveldioxider inte får nå 400 ppm såvida inte pH justeras. Utan pH-justering 
går pH vid denna halt snabbt ner till 4 vilket oftast påverkar tillväxten ordentligt, såvida 
man inte odlar alger som trivs i lågt pH. SOx-halten 50 ppm är OK men 300 ppm  
fungerar inte [14]. Kväveoxider har också betydelse för pH, en rapport anger att 150 
ppm är OK. Höga halter NO i kombination med hög syrehalt bildar NO2 som kan bli 
näring för algerna. Dock får syrehalten inte vara för hög för då går algernas processer 
”baklänges”. Denna process kallas fotorespiration [12] och är den del av det normala 
växtlivet [21]. I denna process förbrukas syre och koldioxid återbildas. 
  
Påverkan av sot och aska är dåligt undersökt. Halten tungmetaller måste tas i beaktande 
då alger passivt tar upp dessa. Förekomst i biomassan kan vara ett problem om man vill 
ha en ren produkt [22]. Tungmetaller kan även hindra algers tillväxt [7]. 
 
Kvävet från NOx i rökgaser räcker inte till för algodling. Kväve måste även komma från 
annat håll i form av ammonium, nitrat eller urea.  Fosfor behövs också i större mängd 
liksom svavel, kalium, kalcium och magnesium. Mikronäringsämnen måste tillföras 
(mangan, molybden, koppar, järn, zink, bor, klorid, nickel, i vissa fall även natrium, 
kisel, kobolt, jod, vanadin och selen [7]. Detta kan göras med hjälp av avloppsvatten 
och tillsats av extra mikronäring [7] vilket skulle ge fina synergieffekter med t ex 
fosforrening. Inköp av kemikalier minskar annars lönsamheten snabbt [10](2009). En 
annan idé är att använda slam eller rötrest från biogasanläggningar [9]. Kraftverkens 
egna avloppsvatten bör dock kanske i vissa fall inte användas på grund av förekomst av 
tungmetaller som gör vattnet olämpligt för bra tillväxt. [7, 22].  
 

3.1.3 Ljus 
Fotosyntesen är en fantastisk process där i princip ljus + koldioxid + vatten ger socker 
och syrgas. Detta är ett stort forskningsområde i sig som inte gås igenom närmare här. 
Dock bör vissa saker nämnas. Fotosyntesen fungerar inom ett visst våglängdsområde 
som kallas PAR (photosyntetically active radiation). Detta område ligger i det visuella 
området med våglängder mellan 400 och 750 nm. Fotosyntesens effektivitet benämns 
som PCE (photoconversion efficiency) och ligger på maximalt 9 % om man räknar med 
att 20 % av den upptagna koldioxiden försvinner igen genom respiration. Viktiga 
faktorer för effektiviteten är inkommande ljusmängd och tillförsel av gas, då koldioxid 
kan hindra den motsatt verkande fotorespirationen (vilken minskar effektiviteten) [23].  
 
Jacob-Lopes et al [24] visade på ett mycket tydligt samband mellan produktion av 
algbiomassa och koldioxidfixering beroende på ljusmängden per dygn. 22 h ljus eller 
mer gav mest biomassa och därmed också upptag av CO2. Mängden ljus per tidpunkt 
har också betydelse. Biomassan kan även bli så stor så att ljuset inte når ner i odlingen 
ordentligt och därmed minskar tillväxten. 
 
För nordiska förhållanden är ljustillgången ett bekymmer. Vid latitud 50° N är ljuset 
jämförbart med höst/vår-ljus vid ekvatorn räknat som cal cm-2 d-1 [12]. Vi har mycket 
ljus mitt i sommaren men lite på vintern, det vill säga att tillgången är ojämnt spridd 
över året. Dock är ljusmängden totalt per år densamma som på annat håll och tvärtom 
kan ljusmängden vara för stor på sommaren [25]. Vid mycket hög ljusinstrålning mitt på 
dagen sker fotoinhibering. Detta betyder enkelt beskrivet att fotosyntesens effektivitet 
minskar då ljuset går över en viss nivå. Alger kan också växa långsamt på grund av 
fotoinhibering vid hög ljusintensitet då temperaturen samtidigt är låg. Ljuset är därför 
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den viktigaste parametern att optimera för odling i Sverige [7] med skuggning och/eller 
lämplig artificiell belysning. Problem med fotoinhibering är kanske dock mindre vid 
våra breddgrader än närmare ekvatorn. Alger kan producera mer ljusfångande klorofyll 
vid låg ljusintensitet [12]. 
 
Förutsatt att vi vill odla alger som fotosyntetiserar behöver algernas ljusbehov utredas 
noga. Biomassaproduktion beror på ljustillgång och geografisk placering [26]. 
Beräkningar av möjlig biomassaproduktion och lipidproduktion bör göras lokalt.  
 
Många alger producerar mer polysackarider vid hög ljusintensitet medan 
lipidproduktionen istället kan öka vid låg ljusintensitet [12]. Med mycket ljus under hela 
dygnet bildas till exempel mer socker och stärkelse medan med kortare ljusperiod bildas 
mer aminosyror hos vissa arter [24]. 
 
Mikroskopiska alger kräver mindre ljusmängd än andra växter [17]. Vissa klarar till 
exempel maximalt 200 µmol sec-1/m-2. Hur ljuset ska användas optimalt är komplicerat. 
På platser med hög ljusintensitet är den ljusmängd i µmol m-2 s-1 som träffar algerna ca 
10 ggr högre än vad de kan använda. Fotoinhiberade alger får skador som måste 
motverkas med hjälp av skuggning, blinkande ljus, hög celltäthet eller intensiv 
omrörning [12]. Har man en hög ljusintensitet är omrörning mycket viktigt då cellerna 
inte klarar detta ljus hela tiden utan måste in i den ”mörka delen” av odlingen ibland. 
Viktigt är att cellerna i en odling inte heller bör stanna för länge i den mörka delen av en 
fotobioreaktor. En snabb ljus/mörker-cykel >1 Hz anses viktig [23].  
 
Det finns fotoreaktorsystem med plattor som riktas efter solens placering [12]. Dessa 
har inte så stor effekt jämfört med fasta plattor om man befinner sig vid ekvatorn, men 
på högre latituder kan de ha större betydelse. En produktionsökning på 35 % har visats i 
ett försök där man använde större vinkling på vintern än på sommaren [12].  
 
Ett företag, CK Environmental [27], har testat bioreaktorer som anges kunna användas i 
klimat med låg ljusintensitet [22]. Reaktorer måste vara utformade så att ljuset sprids 
över ytan så effektivt som möjligt [23]. De bör rengöras minst 1 gång per år och det kan 
med fördel göras under den mörka årstiden [26].  
 
Nordisk Innovationsfond har rapporterat ett intressant projekt där möjligheter till 
algodling i Norden undersöktes [13]. Test har skett i pilotskala under 6 månader i Berlin 
med förhållanden liknande de i Norden. Fokus har legat på algarter, biomassa och 
produkter men inte bränsle. De anger att man måste använda avloppsvatten och att 
artificiellt ljus kan bli dyrt, men att öppna dammar ändå är orealistiskt. De förordar 
stängda fotobioreaktorer av IGV GmbH uppsatta i växthus med kombinationen solljus + 
artificiellt ljus och näring för att optimera nordiska förhållanden. Kombinationen 
naturligt + artificiellt ljus ger betydligt högre produktion över året, som då också kan 
ske 24 h/dygn året runt.  
 

3.1.4 Temperatur  
Temperaturen har stor betydelse för algers tillväxt. Odling i någon form av slutet system 
som t ex fotobioreaktorer är nödvändigt för vårt klimat om inte odlingen ska begränsas 
till några veckor på sommaren [10]. Fotobioreaktorer maximerar även fixeringen av 
koldioxid [2].  
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Vi kan ha en viss fördel av att vårt klimat inte är alltför varmt. De flesta alger trivs bäst i 
mellan 15-25 (30)° C och kallas mesofila [7]. På varmare soligare breddgrader behövs 
en stor del av året generellt kylning av odlingar i reaktorer. Detta sker med hjälp av 
värmeväxlare eller besprutning med kallt vatten, vilket är en dyr process [26].  
 
En typ av odling som är ett mellanting mellan öppna dammar och slutna bioreaktorer är 
”öppen” odling i växthus med skuggning/lampor. Detta har aldrig prövats i samband 
med CO2-avskiljning [17]. Växthus över fotoreaktorerna för värmens skull ökar 
kostnaden och kan bli det lilla extra som får verksamheten olönsam [23]. Det är dock en 
rekommenderad lösning för nordiskt klimat [7]. 
 
De flesta alger klarar inte av de höga temperaturer som rökgaser har utan gasen måste 
kylas ner till lagom temperatur. Nedkylning anses mest ekonomiskt genom direkt 
nerkylning i kyltorn eller mekanisk kylning istället för värmeväxlare [22].  
För att minska kostnader för eventuell nerkylning finns det möjlighet att välja en 
termofil alg. Med en termofil alg menas en alg som kan växa i 42-100°C. Det finns 
några sådana exempel. Rökgas från kraftvärmeindustrier har en temperatur runt 120°C 
[17]. Få undersökningar är gjorda men dessa författare anger att man arbetar med alger i 
spannet 25-100°C. Cyanidium caldarium är termofil och kan växa med 100 % CO2. 
Synecococcus elongatus klarar 60 % CO2 och 60°C, dock är det långt ifrån samma sak 
som optimala tillväxtförhållanden. De flesta alger som undersökts har dock varit vanliga 
mesofila alger.  
 
Förhållandet ljus-temperatur är viktigt. I en undersökning visades att för varje 
temperatur fanns en specifik ljusintensitet då den fotosyntetiska hastigheten var som 
störst [12]. Den optimala ljusintensiteten ökar med temperaturen. Om man tänker sig 
odling i låg ljusintensitet så kanske en sänkning av temperaturen lönar sig, vilket skulle 
kunna vara en fördel i vårt klimat. Man bör också komma ihåg att algerna i sig 
producerar en del värme när de växer [7].  
Vid temperaturer över eller under det optimala kan cellvolymen öka. Man har inte sett 
några bevis på att mängden totala lipider ändras men dock deras sammansättning [12].  
 

3.1.5 Val av alger för odling 
Idag används ca 15 arter av mikroskopiska alger kommersiellt världen över [28], vilket 
är en mycket liten del av de antal arter som finns. För att inte riskera utsläpp av 
främmande arter bör vi använda oss av sådana som redan finns i svenska vattendrag. 
Man beräknar att det totalt finns ca 4 500 algarter i Sverige varav 358 arter har svenska 
namn. En fullständig översikt över alla arter finns inte [29].  
  
Val av art är avgörande för tillväxtresultatet. Vi behöver alger som är tåliga för 
processvariationer, klarar höga koldioxidhalter och genom att vara snabbväxande ger 
mycket råvara till biobränsle. Det finns inga exakt givna svar på frågan om vilken alg 
som ska väljas och ingen som kan svara direkt på frågan ”vilken ska jag använda?” Val 
av alg beror på de lokala förhållanden med närliggande industrier som råder där 
odlingen ska ske och vilken slutprodukt man tänker sig. Man bör också veta att av vissa 
släkten är en del arter marina, en del lever i sötvatten och det finns även olika stammar 
av samma art som beter sig olika. 
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Man kan dock utgå ifrån tidigare arbeten för att börja välja art, då det i litteraturen finns 
en del gjort på koldioxidupptag i höga halter respektive till exempel lipidproduktion. 
Kombinationen är dock sällan undersökt [20].  
Yoo et al [20] undersökte några arter kända för att kunna växa i hög CO2-halt, 
Botryococcus braunii, Chlorella vulgaris och Scenedesmus sp. Algerna odlades i 10 % 
CO2 eller rökgas med 5,5 % CO2 i 25° C med ett konstant ljus av 150 µmol m-2 s-1. De 
kom fram till att Scenedesmus var bäst om man vill ha hög andel biomassa och 
Botryococcus om man vill ha hög lipidhalt. En del Scenedesmus-arter finns i Sverige. 
De kan ge ett tjockt sediment som kan vara ett bekymmer vid skördning [22]. 
Botryococcus finns i svenska sötvatten och kallas sågspånsalg på svenska [29]. Den 
växer dock långsamt och en del odlas bäst i brackvatten [22]. Grönalgen Chlorella 
vulgaris anges klara låga ljusförhållanden [25]. Chlorella vulgaris är en snabbväxande 
art som finns över hela jorden men är dock svårskördad liksom många andra grönalger 
då den är liten [7].  
 
En intressant variant för svensk del är att odla mixotrofa alger, dvs alger som kan växa 
med både tillgång till koldioxid + ljus och en organisk kolkälla samtidigt. Chlorella och 
Scenedesmus är mixotrofa alger [7]. I flera fall får man en högre maximal 
tillväxthastighet jämfört med både enbart fotoautotrofa alger (som använder enbart 
koldioxid och ljus) och enbart heterotrof odling (inget ljus utan både kol och tillförd 
energi kommer från en organisk kolförening). Organiska ämnen som testats är fruktos, 
glukos, acetat, metanol, maltos, mannos, galaktos, etanol, laktat, glutamat, jästextrakt 
och aminosyror. Det finns även alger som kan växa på glycerol som är en biprodukt från 
biodieselproduktion. Bland de sötvattensalger som klarar glycerol nämns Euglena 
gracilis [12]. Den växer vid mycket lågt pH.  
 
Ett antal arter som anges av UTEX som vanliga vid biodieselproduktion finns angivna i 
[3]. Där finns också en lista på alger som DOE testade i The Aquatic Species Program 
[1]. Dessa upprepas inte här. Nedan i tabell 2 finns en ej helt komplett sammanställning 
av vanliga sötvattensarter som testats för koldioxidfixering och/eller 
biobränsleproduktion.  
Man bör när man tittar på tabellen vara medveten om att vilka värden man får på t ex 
biomassa eller lipidinnehåll beror i stor grad på odlingssätt och att värdena mellan 
arterna därmed inte heller är direkt jämförbara då de inte kommer från samma försök. 
Man bör också vara medveten om att det oftast inte är möjligt att både få riktigt hög 
tillväxt, dvs högt koldioxidupptag, och högt lipidinnehåll samtidigt. Den kan dock ge en 
liten fingervisning om vilken alg som kan vara intressant i olika applikationer.  
Ordet ”bra” i tabellen anger att det är en art som beskrivits som bra för lipidproduktion 
[3]. Siffrorna anger värden som alger testats i, ej alltid optimum. 

Tabell 2. Algarter i sötvatten. Sammanställning från ref.listan + Internet.* marin stam.  

Table 2. Freshwater algae species. Summary from reference list and Internet. * marine strain. 
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3.1.6 Odlingsmetoder 
Det finns ett antal möjliga odlingsmetoder:  

• I öppna dammar 
• I täckta dammar (t ex i växthus)  
• I fotobioreaktorer utomhus 
• I fotobioreaktorer i växthus med eller utan tillsats av artificiellt solljus 
• Mixotroft i fotobioreaktorer  
• Heterotroft i mörka reaktorer  
• I påsar i havet.  
 

Troligen bör odling i fotobioreaktorer i uppvärmda växthus med extra ljus eller näring 
fungera bäst i vårt klimat om vi ska ha en hög produktion. Eventuellt kan dammar i 
växthus vara en variant. Öppna dammar är bara lönsamma i varma klimat [15]. 
 
Då tillsats av belysning behövs en stor del av året är vertikala reaktorer ett alternativ då 
de sparar plats. Om enbart solljus används skuggar reaktorer varandra till viss del [19]. 
Rörformade reaktorer med maximal diameter 10 cm eller plattor av plast eller glas är att 

Alg 
(sötvatten) 

Tillväxt-
förmåga  
i CO2 
(%) 

Temp 
°C 

Ljus 
µmol fotoner 
m-2 s-1 

pH Lipider 
(% av 
biomassa) 

Biomassa 
mg/l/d 

Metan 
l/g VS  
 

Mixotrofi 

Botrycoccus 
braunii 
 

10 20-30 optimum  
30 -60 
 
150 
300   

6 21 (x 3.7 med 
rökgas),  
<15 % 
Kolväten upp 
till 86 % av 
TS 

25-500   

Chlorella sp 5-40  23 100-200 
 

 bra 300    

Chlorella sp 
UK001 

3-40 30  5,5-6     

Chlorella sp T-1 15 35       
Chlorella 
minutissima* 

100* 32  >5,5 Bra, 45*    

Chlorella 
protothecoides,  

    55   ja 

Chlorella 
vulgaris 

10 25 150  
 

 bra  0,31-0,35 ja 

Cyanidium 
caldarium 

100  60  0,05     

Eudorina 20        
Euglena gracilis 10-45  20-30 480 3,5 14-20 % av 

TS 
360-920  ja, växer på 

glycerol 
Haematococcus 
pluvialis 

    bra   ja 

Nannochloris sp 
(oculata) 

5-15  23 100  Bra, 
20-35 av TS 

300   

Neochloris 
oleoabundans 

    Bra,  
35-54 % av 
TS 

   

Phaedactylum 
tricornutum 

 21,5-
23 

 7,7 Bra, 20-30 % 
av TS 

1400 
(1870) 

 ja, växer på 
glycerol 

Scenedesmus sp 
(dimorphus) 

10 -80  25-35 150-200 
 

 9 (x 1,9 m ed 
rökgas), bra, 
16-40 % av 
TS, 25-75 av 
TS 

217  en del arter 

Spirulina 
(maxima) 

      0,25-0,34  

Synecococcus 
(elongatus) 

60  60      ja 
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föredra utomhus [30]. Chisti [26] anser också att rörformade bioreaktorer är bäst. 
Novagreen i Tyskland (www.novagreen-microalage.com) använder en typ av 
polyetenpåsar hängda och formade som ett V för att minska kostnaderna. Även stora 
platta påsar hängda i vertikala plattor av metallnät är en nyare variant (Green Wall 
Panel). Subitec i Tyskland har också en intressant vertikal variant som sägs lösa 
bubblingsproblem och ljus/mörker-cykel. Glas är dyrare än plast men håller mycket 
längre. 
 
Stewart [31] skriver att ett system för solljuskoncentration med hjälp av till exempel 
linser som sedan fördelas med hjälp av ett nätverk av fiberoptiska kablar är det mest 
effektiva sättet att transmittera ljus till odlingen. Genom att förse odlingen med ljus inne 
i odlingsutrustningen är det inte så viktigt att materialet är transparent. Ljuset fördelas 
jämnt och man kan använda glas som håller länge och inte släpper igenom gas [23]. De 
drar slutsatsen att en fotobioreaktor för just biobränsleproduktion i kommersiell skala 
ännu inte finns men att problemen håller på att lösas.  
 
Nya system finns också som är intressanta. AlgaeSystems i samarbete med NASA har 
utvecklat ett membransystem med osmos mellan avloppsvatten och havsvatten kallat 
OMEGA [32]. Där odlas sötvattensalger i avloppsvatten i påsar i havet. Läcker algerna 
ut dör de av den höga salthalten. För Sveriges del skulle detta dock endast kunna vara 
intressant sommartid eller i uppvärmda vatten t ex utanför kärnkraftverken. 
 
Omrörning är mycket viktigt för ljus, pH-justering, näringsflöde mm. Ett luftflöde på 60 
l/l och timme har rapporterats optimalt, men något lägre flöden kan vara en 
utgångspunkt [7]. Den hydrauliska retentionstiden (HRT), den tid vätskan befinner sig i 
odlingen, får inte vara kortare än algernas generationstid (2-7 dagar vanligt i 
avloppsrening) men inte heller för långsam så att tillväxten minskar.  
 
Som exempel på en mindre pilotskaleodling studerades Euglena gracilis [19], en art rik 
på protein som växer i pH 3.5, i en L-formad 100 l laboratoriereaktor där rökgaser och 
ljusintensitet från 0-600 µmol fotoner m-2 s-1 studerades i (semi)kontinuerlig odling vid 
27 grader C. Rökgasen tillsattes via en befuktare. De har även utvecklat en 1000 l 
reaktor i pilotskala där solljus och rökgas med 10 % koldioxid i 30 l/min användes. 
Reaktorn delades upp i en mörk och en belyst del för att minimera skuggeffekter. 
Optimal retentionstid i kontinuerlig odling var 8 dygn och ljusintensiteten mycket viktig 
för tillväxten.  
 
Richmond [12] anger att produktion av heterotrofa mikroalger är ekonomiskt bättre än 
fotoautotrofa. Institutet IGV GmbH i Tyskland, som utvecklar och säljer 
fotobioreaktorer bland annat, har startat den första stora odlingen med fotobioreaktorer 
baserad på mixotrof odling. I Klötze i Tyskland finns sedan år 2000 Europas största 
mikroalgodling, där man odlar Chlorella vulgaris för födoändamål [33,12]. Odlingen är 
700 m3 på 1,2 ha (12 000 m2) och består av 500 km glasrör i 6-meters längder i 20 
moduler på 35 m3 styck i växthus med optimalt solljus och artificiellt ljus. Koldioxiden 
kommer från en närliggande komposteringsanläggning.  
 

3.1.7 Skördning och process 
Skördning av alger och speciellt efterföljande processer har på många håll angetts vara 
en ekonomisk stötesten i hela algprocessen från odling till färdig produkt. Tekniker för 
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att skilja fast från flytande material behöver utvecklas. Algodlingar innehåller mycket 
vatten som måste tas bort till stor del. Alternativt vill man undvika cellrester från de 
intressanta metaboliter man vill få fram. Svårigheterna beror på att algerna är små (3-30 
µm) och har låg koncentration (ibland lägre än 500 mg/l). Det finns ingen universell 
specifik teknik som passar till alla alger utan man får anpassa metoden efter art och de 
steg i processen som följer som man tänker sig utföra. Då är det möjligt att hitta 
lämpliga ekonomiska skördesystem [12].  
 
De vanligaste skördemetoderna är flockning med tillsats av elektrolyter/katjoniska 
polymerer eller med pH-justering (pH över 11 eller 12), centrifugering, flotation 
(skumning med hjälp av luftning), filtrering, ultrafiltrering och mikrofiltrering.  
 
I flockning utnyttjar man att de normalt negativt laddade cellerna, som på avstånd 
repellerar varandra, med hjälp av kemiska ämnen kan komma närmare varandra. Då tar 
de attraktiva krafterna över och algerna dras ihop i klumpar som kan sedimentera. 
Kemisk flockning kan ske med hjälp av polysackarider, chitosan, alum, lime, FeCl3, 
katjoniska polyelektrolyter, Ca(OH)2 och potatisstärkelsederivat [7]. Aluminiumsulfat 
eller järnsulfat brukar användas särskilt vid rening av avloppsvatten med alger [12]. 
Genom att ändra i odlingsmediet kan flockning ske automatiskt (autoflockning), t ex om 
man stänger av koldioxidbubblingen [22]. Högt pH-värde orsakat av brist på koldioxid 
eller assimilering av nitratjoner kan orsaka flockning, vilket kan utnyttjas vid skördning 
[7].  
  
Fettackumulering hos vissa alger sker ibland för att de ska hålla sig flytande vid ytan för 
maximalt solljusupptag [7]. Även ett bakteriellt ämne har testats för att flocka Chlorella 
[12]. Hur bra en flockning fungerar beror på kemikaliens molekylvikt, 
laddningsdensitet, dos, samt biomassakoncentration, hydrodynamik och odlingsmediets 
pH och jonstyrka.  
 
Centrifugering är generellt den vanligaste metoden för skördning och det finns i 
huvudsak tre olika typer att centrifuger att välja mellan [12]. Metoderna är effektiva 
men cellerna kan gå sönder. Filtrering kan utföras antingen med tryck eller med 
vakuum. Vissa metoder kan användas kontinuerligt, andra diskontinuerligt. I mikro- 
respektive ultrafiltrering används porösa membran för att skörda känsliga arter och 
isolera metaboliter. Centrifugering anses dyrare än flockning men även inköp av 
kemikalier är dyrt. Enklare laboratorietest kan avslöja om centrifugering är en lämplig 
metod innan man kör dyra pilot-tester. Centrifugering rekommenderas för odlingar över 
20 000 l [12] om man vill ha högvärdiga produkter, men inte för till exempel 
avloppsrening.  
 
AlgaeVenture [34] har utvecklat en ny intressant metod för skördning där man med 
hjälp av en superabsorberande polymer filtrerar algkulturer till kakor som därmed 
avvattnas till 18-20 % TS med en kapacitet på 15 000 l/h. De anger att centrifugering 
inte är tillräckligt effektivt.  
 
En odlingsmetod som används vid vattenrening är odling via immobilisering i medium 
(alginat eller syntetiska polymerer) vilket ger enklare skördning [7]. Det är dock kanske 
inte en lämplig metod för biobränsleproduktion. 
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Efter skördning, då algerna normalt koncentreras 50-500 ggr till 5-15 % TS, måste 
algerna processas snabbt innan de blir dåliga [12]. Dehydrering kan ske genom torkning 
i solen, torkning genom sprayning i het kammare där torr biomassa samlas upp från 
botten på kammaren, frystorkning (en dyr metod) där cellerna går sönder, samt torkning 
i trumma. Metodval är även här mycket specifik beroende på vad man är ute efter.  
 
Vill man därefter även ha sönder cellerna kan detta göras med olika metoder. Val av 
metod beror på hur cellväggen hos den utvalda algen ser ut samt vad man vill ha fram 
för ämne. Mekaniska metoder är t ex homogenisering med högt tryck, kvarnar 
innehållande 80-85 volymprocent 0,5 mm glas- plast- eller zirkonium-kisel-kulor 
(kräver kylning) eller ultraljud. Ej mekaniska metoder är frysning, användning av 
lösningsmedel och osmotisk chock. För extraktion av lipider kan t ex kaliumhydroxid 
användas. Ett generellt råd om man använder organiska lösningsmedel är att använda 
sådana som är så lika lipiderna i cellväggen som möjligt, men så olik det ämne inne i 
cellen man vill extrahera som möjligt [12]. Efter detta steg kan produkten behöva 
extraheras ut eller renas fram med extraktionsmetoder eller adsorption. 
 

3.1.8 Ekonomi 
Att hitta exakta siffror på vad koldioxidavskiljning och biobränsleproduktion från alger 
kostar är inte möjligt i dagsläget. Priset är högst beroende av lokala förutsättningar, val 
av art och utrustning, produktionsmetoder och produkter [12].  
Priset är också svårt att uppskatta då de anläggningar som finns ännu upptar en liten yta 
eller testats under en kortare tid. Det kommer att bli lättare de närmaste åren. 
Förbättringar i anläggningars utformning, billigare material i utrustningen, material- och 
energiåtervinning samt minskad energiåtgång för driften såsom bättre sätt att röra om, 
tillföra gas och belysa odlingarna behövs. Nu säljs algbiomassa för 5 000 euro/ton 
(motsvarande 53 750 SEK i december 2009) vilket är för dyrt för bränsletillverkning. 
Man kan jämföra med en ”carbon credit” på 20 euro/ton = 215 SEK [23]. Algernas 
upptag av koldioxid måste vara lika stor eller helst mycket större på den yta de odlas på 
än andra grödor skulle ta upp på samma plats. Detta är möjligt och en av de stora 
fördelarna med alger. 
 
En allmän uppfattning verkar vara att produktion av enbart högvärdiga produkter 
(hälsokost till exempel) eller en kombination av sådana produkter och biobränsle är 
mycket viktigt för lönsamheten [10]. Det finns en pyramidmodell kallad ”FFF” = Food, 
Feed, Fuel, där biobränsle ligger längst ner i pyramiden med lägst lönsamhet och störst 
behov av stora mängder. Enbart biobränsle anses svårt att få lönsamt i dagsläget. 
Genom att utnyttja alla potentiella kommersiella möjligheter till inkomst från 
algprodukter uppstår många ekonomiska möjligheter [2]. 
 
Det finns inga egentliga sammanställningar av vad det kostar att avskilja CO2 med hjälp 
av alger [22]. Några huvudproblem för CO2-avskiljning som anges i denna referens är: 
 

• kostnad för implementering av infrastruktur för CO2-avskiljning  
• brist på plats att bygga algodlingar nära kraftverk   

 



VÄRMEFORSK 
__________________________________________________________________________________________________________ 

30 

Transport av koldioxid, som kan ske via pipelines av polyeten kostar 2-10 dollar/ton 
CO2 per 20 mil pipeline (motsvarar 14 - 75 SEK/ton i december 2009). Inköp av 
koldioxid utgör en av de högre utgiftsposterna vid algodling för avloppsrening [7].  
 
Enligt Oilgae [22] är nedan refererade siffror ungefärliga kostnader (exklusive t ex 
inköp av mineraler) som kan ge en indikation om vad biobränsleproduktion från alger i 
skulle kosta och vad som är dyrast. Priserna är omräknade från gallon till liter (1 gallon 
=3,785 l) och dollar till svenska kronor med valutakurs 1 dollar = 7,33 SEK i december 
2009. 
 

• Kapitalkostnaden för en fotobioreaktor är ca 735 kr/m2 eller 2,93 - 7,33 milj kr 
per hektar.  

• Odlingskostnaden anges till 330 000 - 367 000 kr per hektar och år eller 660 000 
- 1,1 milj kr per hektar och år om man räknar in amortering på utrustningen. 
Vissa utgifter tillkommer. Täckta dammar ligger på knappt halva priset. 

• Skördekostnaden ligger på 136 - 1 645 SEK/1 miljon liter inklusive amortering 
men exklusive kapitalkostnad på 0,39 - 0,97 kr per 1000 liter per år. 

• Extraktion av olja kostar 367 - 587 kr per ton (1,19 - 2,09 kr per liter) + 
kapitalkostnad 0,95 - 0,91 kr/liter och år. 

 
Kostnader för omvandling av skördad biomassa till bränsle (kapitalkostnad i SEK per 
liter + processkostnad inkl amortering per liter) är enligt samma källa:  
 

• Transesterifiering till biodiesel: 0,97 kr /l + 0,58 kr/l  
• Stärkelse till etanol via fermentering (jäsning): 1,94-2,42 kr/l + 1,65 kr/l 
• Cellulosa till etanol via fermentering: 7,75-9,69 kr/l + 3,49 kr/l 
• Förgasning till diesel: 10 270 - 66 000 SEK per ton + 2,91 - 6,39 kr per liter 
• Direkt förbränning: 11 000 – 14 670 kr per kW + 59 öre per kW 
• Rötning till biogas kostar 36,7 miljoner kronor för en 1 MW anläggning + 59-66 

öre per kWh. 
 
Sialve et al [35] anger att fotobioreaktorer som producerar 150 ton alger/ha och år redan 
finns och att 263 ton/år är en tänkbar övre siffra. 
I dagsläget sker 10 % av odlingen globalt i bioreaktorer med 100 ton per år [23]. För att 
få tillräcklig omrörning och luftttillförsel har ett energibehov på 50-70 W/m3 
rapporterats, vilket är en tredjedel av den bränslemängd man får ut. Mycket högre 
värden på 2000 W/m3 har angetts för reaktorer formade som rör, vilket dessa författare 
därmed utesluter som ekonomiska för bränsleproduktion.  
Stewart [31] listar ett antal olika bioreaktortyper för mindre experiment och deras 
dimensioner och krav på ljus. Trots olika design ligger energibehovet på mellan 10 och 
50 W/m2 med temperaturkrav på 25 - 30°C. 
 
För biodieselproduktion har det rapporterats en modell [26] där oljepriset i dollar per fat 
avsatts mot ett acceptabelt pris för algbiomassa i dollar per ton beroende på biomassans 
oljeinnehåll i vikt-%. Priset på algbiomassa bör då minska med 9 ggr om oljepriset är 
100 dollar per fat (1 fat = 159 l) eller 4,62 kr/liter. Bi-inkomster från resterande 
biomassa är inte medräknade. Produktion av bränsle från råolja är troligen också dyrare 
än från alger. Liksom andra biobränslen behövs ekonomisk/politisk hjälp för att kunna 
konkurrera med fossilt bränsle (med skatter, koldioxidavgifter osv). 
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Forsberg [36] från Mälardalens högskola nämner en överslagskalkyl gjord i samarbete 
med ABB Corporate Research och universitetet i Sydney, där man jämfört ekonomi 
mellan en tropisk odling och en odling i Mälarområdet. De drar slutsatsen är skillnaden 
blir liten men förordar ett system med lagring från sommar till vinter. 
 
En intressant fundering är vilket som är dyrast att tillsätta till en odling – ljus eller 
organisk näring. Man får då tänka på att utrustningen i en mixotrof odling behöver bestå 
av steriliserbara fotobioreaktorer (het ånga kan användas) eller att man på något annat 
sätt hindrar tillväxt av bakterier som också tycker om den tillsatta kolkällan. I ett 
antagande jämförde man fotoautotrof odling för 110 kr/kg biomassa med mixotrof 
odling där beräknades kostnaden till 26,40 kr/kg. Den ökade kostnaden på grund av 
tillsats av i detta fall glukos kompenserades av ökad algproduktion nattetid [12]. 
 
Tekniska system med stängda fotobioreaktorer för storskalig produktion av alger finns 
inte ännu. Problemen är dock delvis lösta. Inom några år kommer det att finnas 
optimerade system som är ekonomiskt i hamn för produktion av alger på en hektar 
under ett helt år. En algproduktion på 120 ton/ha och år (torrvikt) anges som rimlig för 
Centraleuropa. Förutsatt ett biomassa-pris på 7 300 kr/ton krävs att den årliga 
investeringskostnaden för en reaktor inkl rör mm inte överstiger 88 kr/m2. Denna 
kostnad beror på klimat och läge. Biomassa-produktion på 200 ton/ha och år verkar 
nåbart [23].  
 
Oilgae [22] räknar med en produktion av 150 ton alger/hektar och år och 30 % 
lipidinnehåll av torrvikten ut en produktion av drygt 50 000 liter per hektar. I olika 
scenarios med olika metoder hamnar kostnaden för biodieselproduktion i dammar på 
5,80-13,56 kr/l. Med bioreaktorer blir kostnaden 23 - 31 kr/l. Produktion av 10 ton alger 
per dag kräver 5,4 hektar och fotobioreaktorer till en sådan odling kostar 15,35 miljoner 
kronor. 
 
Chisti  [26] anger ett produktionspris på 22 000 kr per ton biomassa från alger om 
odlingen är på 100 ton/år (detta kräver 183 ton koldioxid). Kostnaden minskar om 
storleken på anläggningen ökar. Kostnaden kan minska om resterande produkt säljs som 
proteinrik djurföda etc. Det mesta bör dock gå till rötning till biogas. Den energi som 
det ger kan användas för att driva odlingen och processa fram biodiesel. Han anger att 
det är huvudsakligen ekonomiska skäl som kan vara ett hinder för produktion av 
algbiodiesel. 
 
En studie från 1990 [1] i USA visade att koldioxid från existerande industrier som 
etanol- eller ammoniumfabriker var billigare än från cementindustri, raffinaderier eller 
kraftverk. Kostnad för koldioxid från biogas varierade. Transport av koldioxid till en 
odling bör enligt DOE [1] inte överstiga 10 km. Pumpning är en av de dyrare posterna 
[28]. 
 
Faktorer som bör tas med i en beräkning är följande [12]: 
 
Kapitalinvestering 
Skatter 
Försäkringar 
Produktionskostnad 
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Råmaterial 
Ånga, processvatten, kylvatten, elektricitet  
Arbetskostnader 
Övervakning 
Underhåll inkl material, rengöring 
Marknadsföring 
 
I en sammanställning av kostnad för produktion av algbiomassa [12] räknat på spanska 
priser 2001 med odling av 26,2 ton/år (1,25 g/l/d) i 75 stycken slutna horisontella 
rörformade bioreaktorer à 0,8 m3 per styck, totalt 60 m3, blev kostnaderna avrundat och 
omräknat från euro följande: 
 
Total fixerad kapitalinvestering: 26,9 milj. kr 
Totalt fixerat kapital per år: 2,92 milj. kr 
Råmaterial: 1,18 milj. kr (koldioxidpris 40 kr per kilo) 
Kylvatten och el: 48 400 kr 
Arbete, underhåll: 4,4 milj. kr 
 
Slutresultat 326 kr/kg algbiomassa som produceras.  
En efterföljande extraktion och framställning av mycket rent fleromättat fett (EPA) med 
430 kg/år med silverjonkromatografi gav en kostnad på ca 32 000 kr/kg EPA. 
 
En kostnad för heterotrof odling av Chlorella utan ljus i slutna fermentorer beräknades 
1994 till 88 kr per kg torr biomassa, jämfört med bagerijäst som kostade 7,30 kr [12].  
I Klötzes stora fotobioreaktoranläggning (se punkt 3.6) anges investeringskostnaden till 
16 miljoner D-mark 1999 med en beräknad produktion på 150 ton/år [12]. 
 
Se även under stycke 3.1.10 för fler exempel.  

3.1.9 Vilka processer ska Sverige satsa på? 
 
Om man lokalt använder alger för att rena utsläpp av koldioxid och kväve i effektiva 
fotobioreaktorer så kan det bli ekonomiskt lönsamt enligt [12] förutsatt att det finns 
bestämmelser om att reducera utsläppen av växthusgaser inom en bestämd tidsrymd. 
Däremot är storskaliga odlingar i dammar enbart för koldioxidfixering orealistiskt. 
 
Det finns inte så många studier i litteraturen när det gäller rötning av alger till biogas. 
Biogasanläggningar som uppgraderar biogas (metan + koldioxid) till fordonsgas 
(metan) har redan en kostnad för detta. Denna koldioxid kan med fördel användas för 
algproduktion och man får ett lokalt kretslopp när algerna rötas. Biogasanläggningarna 
behöver mer substrat och alger är tänkbara substrat. Det borde vara mycket intressant 
för Sveriges del att studera detta vidare. Det utnyttjas redan idag av Novagreen i 
Tyskland för algodling (www.novagreen-microalgae.com). 
 
Om lipidhalten i cellerna är lägre än 40 % så ger det mer energi att göra biogas av hela 
algerna än att extrahera lipiderna först ur ett energibalansperspektiv [35]. Så höga halter 
lipider som 40 % kräver kväve-svält (brist på kväve i odlingsmediet) vilket ger lägre 
tillväxt och produktion av biomassa. En hög lipidhalt i cellerna ger mer metan men går 
också långsammare än nedbrytning av proteiner och kolhydrater.  
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Det finns några flaskhalsar vad gäller biogas och alger:  
 

• Cellväggarna kan vara svåra att penetrera och förbehandling behövas (vilket kan 
ske ”på köpet” om man utvinner lipiderna först). Alternativt kan man blanda 
algerna väl med annat substrat (samrötning) för att undvika förbehandling. 

• En hög proteinhalt kan ge mycket ammoniak, alger innehåller dock betydligt 
mer kol än kväve. Deras ”allmänna formel” beskrivs som CO0,48 H1,83 N0,11P0,01 
[35]. Härur kan kväve och fosforbehov beräknas, det blir avsevärda mängder. 
Val av art är viktigt. 

• För marina arter kan Na-innehållet bli bekymmersamt. Klorider kan ställa till 
besvär med korrosion. 

• Vatten måste återanvändas. Biogas är här ett bra alternativ.  
 

Rötning av alger har generellt fördelen att hela cellen kan rötas då den inte innehåller 
lignin eller annat svårnedbrytbart material [23].  
  
Man bör ta med att kostnad för separation av koldioxid från biogas samt att 
återanvändning av mineraler, om dessa inte kan fås på annat sätt, tillkommer till priset. 
De produkter man kan få ut av algernas biomassa måste ge ett större ekonomiskt värde 
än vad CO2-avskiljningen kostar. Har man dock redan CO2-avskiljning i en 
biogasanläggning är detta ingen extra kostnad. Det finns även möjligheten att använda 
alger som en direkt metod [35] att rena ut koldioxiden i biogasen och därmed 
koncentrera metanet. Detta har visats vara en effektiv metod.  Koldioxidhalten kan 
hanteras av arter som klarar höga CO2-halter och metanet är inte giftigt för algerna. En 
viss slutrening av metanet kan dock bli nödvändig. 
 
Direkt förbränning av alger är ett dåligt alternativ om vattenhalten överstiger 50 % [30].  
 
Pyrolys eller förgasning av algbiomassa till syntetgas i hög temperatur är ett annat 
alternativ. Från syntetgas kan man få en mängd olika bränslen och det anses att detta är 
de metoder som är bäst att skala upp och snabbt ersätta mycket fossilt bränsle [22]. 
Förgasning till metanhaltiga bränslen eller vätgas vid låg temperatur är en variant [30]. 
Pyrolys ger ickefossil olja med lägre syre än om lignocellulosa-material används, vilket 
är bra för stabilitet vid förvaring [30].  
 
Skjånes [2] presenterar en tilltalande integrerad multidisciplinär process där alger odlas 
för att fixera koldioxid från industrin, därefter flyttas över till en ny reaktor där de 
används för att producera vätgas anaerobt (Clamydomonas reinhardtiii).  
Grönalger producerar stora mängder vätgas istället för biomassa vid svavelsvält i något 
som kallas biofotolys, där solenergi splittrar vatten till vätgas och syrgas. 
  
Som koldioxidsänka kan alger användas som gödningsmedel (retentionstid 50-100 år) 
eller för att tillverka bioplast. Kompositer med upp till 50 % hela algceller har 
producerats med PP, PE och PVC med bra draghållfasthet [2]. Då kan koldioxidfixering 
bli en ekonomiskt relevant metod. 
  
Grönlund et al [6] undersökte en modell av algodling i jämförelse med andra alternativ 
för avloppsvattenrening i nordiskt klimat (latitud 60° N) ur ett hållbarhetsperspektiv 
med energi, material och ekonomi i fokus. De antog en årsmedeltemperatur på + 6°C 
och algodling i dammar 5,5 månader per år med förvaring av algbiomassan resterande 
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tid. Med en detaljerad beräkning kom de fram till att alger har stor potential som 
gödningsmedel eller till biogas och högvärdiga produkter. Algodling kräver dock större 
yta är normal kemisk behandling. Ett sådant system skulle kunna kopplas till koldioxid 
från biogas eller annan industri. 
 
Biodiesel från alger är något som på sikt hållbart kan ersätta fossilt transportbränsle. 
Algbiomassa extraheras ofta med ett lösningsmedel, t ex hexan, för att få fram oljan för 
biodiesel. Detta lösningsmedel behöver återvinnas för lönsamhet. Återstående biomassa 
bör tas tillvara för proteinrik mat åt djur, biogas, gödningsmedel eller dylikt [26].  
 
Bilanovic et al [16] föreslår en tänkbar lösning för kallare klimat där kraftverkens 
koldioxidutsläpp transporteras i pipelines till varmare breddgrader där algerna odlas. 
Man ser koldioxidfixering hos alger som ett möjligt mellansteg för att neutralisera 
fossila bränslen tills biobränslen tar över på marknaden. Alger kan också ge en inkomst 
i motsats till att förvara ren koldioxid i berggrunden.  
 
Berg-Nilsen [13] har testat att odla alger mixotroft genom att tillsätta druvsocker och 
helt i mörker med hjälp av fermentation. De nämner att erfarenhet av algodling i 
industriell skala i Norden saknas men är fullt möjlig. Två anläggningar med 
fotoreaktorer med artificiellt ljus eller fermentering byggda i Norden har lagts ner på 
grund av höga energikostnader. De tror på småskalig odling med högkvalitativa 
produkter. Man bör ha odling där det finns värme (spillvärme) och billig el, sol/ljus och 
nära till CO2-producerande industrier, då synergieffekter är viktiga. Ett område som 
nämns som intressant är området runt Vänern.  
 
Det finns alltså en mängd olika bränslen (biodiesel, metan, vätgas, etanol, metanol, 
butanol, flygbränsle och fotogen) man kan få från alger. Det är väldigt svårt att säga 
vilket som blir bäst för Sverige. Rent tekniskt är alla processer möjliga men behöver 
även utvecklas. Lokala förutsättningar, industrins intresse, partners, kompetens och 
framför allt ekonomin kommer att styra. 
 

3.1.10 Kontakter och pågående aktiviteter i Sverige 
Kontakter under litteraturstudiens gång har gett mycket intressant information om vad 
som pågår i landet just nu inom algområdet. Utan tvekan ökar intresset för att använda 
alger för olika ändamål. Nedan följer en sammanfattning av kontakter och delgivna 
erfarenheter. 
 
I september 2009 besöktes Dr Eva Albers, Industriell bioteknik på Chalmers Tekniska 
Högskola [37]. Hon har i liten laboratorieskala börjat titta på mikroskopiska alger för 
etanolproduktion och hoppas kunna fortsätta inom området. Några examensarbetare 
arbetar också med algprojekt.  
 
Ostrea Sverige AB [38] i Ekenäs på Sydkoster, Bohuslän, besöktes i november 2009. 
Storskalig odling av mikroalger som föda för ostron sker i algodlingsrum med stora 
fönster i en riktning (se figur 6 och 7). Under högsäsong planerar de att som första mål 
producera 2 500 liter marina mikroalger per dag för 300 ton ostron. Denna odling är ett 
fint exempel på pågående marin algproduktion i Sverige. Företaget delade frikostigt 
med sig av sina erfarenheter och önskar ökade aktiviteter och utbyte av kunskap i 
landet. 
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Flera olika marina arter odlas till en täthet av 6-7 miljoner celler per ml. Algerna odlas 
först i liten volym som efter hand ökas: i princip överförs en del av 1 l ympkulturer i 
f/2-medium till 5 l till 40 l osv. De använder dels 40 l plastpåsar (troligen polyeten) 
upphängda i form av ett V, i 300 l påsar inneslutna i glesa nät som tillverkats på plats, 
samt i en fotobioreaktor-utrustning kallad Biofence där algodling sker i 2 ”dubbla” 
enheter med 35 m horisontella tunnväggiga plaströr från Varicon Aqua Solutions, 
Storbritannien. I ½ enhet (en sida) odlas 600 l alger per dygn. En tredjedel av odlingen 
skördas vid varje tillfälle skördning sker. Rören innehåller patenterade gummikulor för 
ökad omrörning och renhållande av rörens insidor. Luft bubblas genom odlingarna med 
hjälp av kompressorer och en liten mängd CO2 tillsätts från en gastub som sällan byts. 
Koldioxiden pytsas in automatiskt (5 min var tredje timme) när pH behöver justeras till 
ca 7-7,5 från pH 9, då kolbrist uppstår. Belysning sker från sidan med 6 
högtrycksnatrium växtlampor à 400 W per sida av utrustningen (12 per dubbelsidig 
Biofence). Urea och näring för snittblommor (Superba Röd från Granngården) tillsätts 
via blodpåsar eller Dosatron och en pump på 1100 W. Enbart havsvatten räcker inte för 
hög produktion. Värmeväxlare tar vara på värmen från det uppvärmda vattnet. Värme 
fås från bergvärme. Tetraselmis har odlats kontinuerligt och problemfritt i rören i över 
ett år utan större underhåll eller åtgärder. Även Chaetoceros fungerar bra kontinuerligt 
efter införande av klorbehandling. Vatten rengörs med 30 ppm klor som fälls med 
tiosulfat på grund av odlingens krav på renhet. Vid stopp rengörs rör med 
mjölkdiskmedel och därefter surt diskmedel. Odlingen har larm för störningar. 
 
Ingen samlad kostnadsbild finns att tillgå. En Biofence rörodlingsenhet på 400 l kostar 
450 000:- men materialkostnaden är betydligt mindre om man bygger den själv. 
Belysningen anses dyr men nya lösningar, t ex lysdioder, kommer. Företaget funderar 
på att använda heterotrofa arter som kan ges socker som näring för att den vägen få en 
tätare odlingskultur.  
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Figur 6. Odling av alger i fotobioreaktor, Ostrea AB på Syd-Koster. 

Figure 6. Algae culturing in photobioreactors, Ostrea AB at Syd-Koster. 
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Algetech Industrier AS i Norge besökte SP i november 2009 [13, 28]. Även detta 
företag önskar ökade industriella kontakter, forskning, tillämpning och kunskapsutbyte 
inom algområdet i Norden. De söker i nuläget finansiering för att bygga en 
algodlingsanläggning i pilotskala i Larvik i sydöstra Norge. Vestfold har relativt sett 
mycket sol och tillgång på vatten. Syftet är att producera högkvalitativ giftfri 
algbiomassa som föda till norsk fiskindustri (torskyngel) och hälsokost, där intresserade 
kunder redan finns. Algetech har ensamrätt i Norden för teknologin utvecklad av IGV 
GmbH i Tyskland och för försäljning av deras algbaserade hälsokost- och 
kosmetikaprodukter. Erfarenheter tas från tidigare försök i Tyskland och kommersiell 
produktion. Bland andra har man samarbetat med Akzo Nobel och Billerud. Andra som 
nämns är Agro Etanol i Norrköping, Karlstads universitet och Energy Technology 
Center i Piteå. De har tittat på olika lösningar för Norden och kommit fram till en 
lösning de vet fungerar. Man planerar till att börja med 3000 m2 växthus och en 
fotobioreaktor på 42 000 l från IGV GmbH, Tyskland. Reaktorer upp till 80 000 l finns 
att köpa. En intressant variant av IGV:s fotobioreaktor finns placerad på trailer och är 
flyttbar. Leveranstiden fram till klar installation är 8 månader, därefter tar det 3 månader 
att få odlingen optimal. Odlingsrören består av glas. Även här finns 5 mm plastpartiklar 
i rören för turbulens och rengöring. Turbulensen behövs för att alla alger ska komma 
nära ljuset. Tillskott av ljus från halogenlampor kombineras med solljus, då man sett att 
detta ökar produktionen med det dubbla på årsbasis (olika alger behöver olika 
ljusmängd så man får provocera fram det som man vill ha). Algerna centrifugeras ner 
till ca 20 % torrsubstans (TS). 1/3 av fotobioreaktorns volym skördas dagligen. 
Växthusen används för värmens skull men kan behöva skuggas på sommaren. Mycket 
forskning och provning återstår innan kombinationen solljus och konstgjord belysning 
är optimal. Fas 1 (test och projektplan) är genomförd för 5,5 miljoner NOK. Installation 
av 10 fotobioreaktorer planeras för odling av fiskföda i fas 2. Syrgas beräknas bli en 
säljbar biprodukt från odlingen. Algetech anser att Norge har en fördel med låga 
energikostnader.  
 
Andreas Berg, Scandinavian Biogas Fuels AB, besökte SP i december 2009 [9]. De 
arbetar med alger i några projekt med fokus på skogsindustrin och samrötning (se punkt 
1.2). De planerar inte att odla alger i framtiden utan vill använda dem som substrat och 
för att ta hand om spillvärme och koldioxid. Fokus ligger även på vattenrening. 
 
Konferensen Algae Fuels Forum Day i Amsterdam 2009-09-30 [10] var inte specifikt 
inriktad på odling i nordiskt klimat men gav ändå mycket värdefull information och 
erfarenheter. Dessa redovisas nedan i ett axplock: 
 

• En ny europeisk organisation bildades i juni 2009, EABA (European Algal 
Biomass Association), vilken motsvarar ABO (Algal Biomass Organisation) 
med 170 industrier 2007 i USA. Garafolo [39] informerade om ett EU-projekt 
kallat AlgaeFuels som startas i november -09. Där finns en expertgrupp som är 
öppen men deltagande måste motiveras. Han såg utmaningar i att få tillräcklig 
god kvalitet på biobränsle enligt EU-standard, då jämn kvalitet är viktigt. Han 
ansåg också att råmaterialet för algodling är det dyraste steget (t ex vatten), så 
man bör satsa här. Köp inte koldioxid utan utnyttja det som finns, t ex från 
biogas där man ändå måste separera ut den eller industri (kan vara dyrt beroende 
på transporter). Vart alger hör i EU-direktiven är inte klart och kan ta 5-7 år. I 
USA ligger de under ”micro crops”. Man bör undvika överentusiasm som tar 
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död på intresset utan vara realistisk. Biomassan är huvudsaken och biprodukter 
är ett måste, biobränsle från alger en bisak, enligt honom. 

• Peter van der Dorpel från företaget AlgaeLink [40], som säljer fotobioreaktorer, 
ansåg att man måste utnyttja avloppsvatten – köp inte fosfor, kväve, kalium, B12 
etc för odlingen. Läget och klimatet är viktigt, liksom en jämn kvalitet. Han 
angav siffran 50 x mer biomassa i fotobioreaktorer än i dammar som en 
realistisk siffra (extrapolera INTE direkt från lab-försök). Odling fungerar bra i 
Holland men det blir ändå en skillnad jämfört med i t ex Australien, menar han. 
Plastpåsar anger han har sämre ljusgenomsläpp än glas, håller sämre och måste 
renas, de är dock billigare. Hans råd är att välja partners/lokal/råvaror först och 
därefter odla tills det fungerar som steg 1. Fortsätt därefter stegvis med 
produkter som ger pengar i ordningen ”FFF = food, feed, fuels”. Alger kostar 
inte bara pengar utan de kan även spara mycket pengar åt industrin. 

• Representanter från PetroAlgae [41] tror på dammar istället för fotobioreaktorer 
som är svåra att skala upp. De tror på användning av avloppsvatten. De råder till 
försiktighet eller rent av avråder från odling av genmodifierade organismer i 
nuläget tills de europeiska reglerna för alger är klara, men tror dock de kan bli 
viktiga för bränsleproduktion i framtiden. 

• Ingrepro i Holland [42] bygger fotobioreaktorer för FoU enbart, annars tror de 
på dammar och är duktiga på avloppsvatten. De ser bioplaster som en intressant 
bransch för alger. 

• Thomas A. Byrne från ABO samt AlgaeDyne [11] tror på fotoreaktorer för 
nordliga områden. I Minnesota som har ett klimat liknande det i Sverige 
fungerar inte dammar förutom 6-8 veckor per år. 

• Ross Young från AlgaeVenture Systems [34] gav rådet att ha allt som behövs 
nära odlingen. Samlokalisering och samarbete mellan olika parter är helt 
nödvändigt för att minska transporterna. Även han anger att produktion av 
biobränsle måste kombineras med någon högvärdig produkt med bra förtjänst 
(gå upp i värdekedjan ”FFF”, se ovan) och att en förutsättning för att lyckas är 
att man börjar tjäna pengar snabbt. De tycker också att bioplaster är intressant. 
Han anger en kostnad för kommersiell biobränsleproduktion till 1 miljard dollar 
motsvarande 3 hela oljeborrplattformar! 

• Neste Oil i Finland [43] nämner att de har arbetat med alger i två år i syfte att 
utvidga råvarutillgången för bränsle. Förgasning är intressant för dem. För deras 
del är val av algart mycket viktigt och anger orenheter som Mg, S osv som ett 
bränsleproblem att ta hänsyn till när man jämför t ex algolja och palmolja. 

• Carbon Trust i Storbritannien [44] arbetar med FoU-projekt och anser att 
fotobioreaktorer är bra för högvärdiga produkter och för ympkulturer till 
dammar.  

• Professor Alison Smith [45] från Algal Bioenergy Consortium of Cambridge i 
England har mycket kunskap om alger. För Sveriges del tror hon algodling är 
fullt möjligt och betonar att vi har samma ljusmängd som på andra platser, dock 
ojämnt utspridd över året, och anser inte detta vara något problem utan att vi 
istället har för mycket ljus på sommaren. Hon tycker inte heller att mixotrof 
odling är något alternativ – det är syftet med algodling att fotosyntesen ska 
utnyttjas. Det finns alger som växer effektivt i Holland och England med låg 
ljusintensitet – ex Chlorella vulgaris. Med kvävesvält 20 dygn ökar 
lipidproduktionen. Att ha odling i ljus 24 h/dygn går bra. Hon anser att 
värmetillförsel är det största problemet på vintern (vilket det inte borde vara i 
Sverige, som har mycket spillvärme). Hon säger vidare att O2 måste bort, annars 
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går alg-processen baklänges (respiration). Syrgas kan vara en värdefull 
biprodukt. Om hela Storbritannien skulle odlas upp med alger skulle all världens 
koldioxidutsläpp kunna tas upp. Hon anser dock att koldioxid från industrin är 
en dyr väg att gå utan att man istället ska odla alger i ett högt pH-värde på 10-11. 
Cellväggen utgör ca 30 % och består till största delen av cellulosa, den 
innehåller dock inget lignin och kan passa bra till biogasframställning.  

• Professor Rene Wijffels från University of Wageningen i Holland [46] arbetar 
med FoU inom algbioteknik och betonar återanvändning av 
vatten/odlingsmedium och att inte köpa in kemikalier för att kunna minska 
kostnaderna vid odling. Koldioxid bör tas från biogas etc. Även här betonas 
vikten av biprodukter som till exempel syrgas. Information till LCA-analyser är 
begränsat men de anger att enbart bränsleproduktion från alger ger mindre 
energi ut än in. ”Milking of Microalgae”, dvs lipidextraktion anses inte lätt.  Få 
fullskaliga fotobioreaktor-anläggningar finns än så länge i drift. Pumpning av 
luft och vatten utgör ca 40 % av kostnaden och odlingen är arbetsintensiv. En 
ökad odlingsyta ger lägre kostnader. De anger vidare att plasten i påsar för 
odling bara håller 1 år. Utnyttjande av lokala råvaror är viktigt för att minska 
transportkostnader. Alla tror på alger, men allt fungerar inte överallt. Val av 
algart till exempel får göras utifrån lokala behov. De ger rådet att skynda 
långsamt och ta algutvecklingen stegvis. 

 
 

3.2 Resultat från laboratorieförsök 

3.2.1 Försök med hög koldioxidhalt 

Test 1K med Chlorella vulgaris vid molnig sommar visade en biomassaökning enligt 
figur 8 till 1,0 ± 0,02 (medelstandardavvikelse för alla analysdagar för reaktor 1) 
respektive 1,2 ± 0,07 g/l torrvikt dag 13. Avdunstningen var stor, ca 1 dl per dygn. Med 
denna inberäknad (g/l omräknat till minskande volym i varje reaktor) var mängden 
biomassa per reaktor som visas i figur 9.  En underskattning i uppmätt biomassa kan 
med utgångspunkt från sista mätningen dag 13 uppskattas till ca 10-20 %. Tillväxt i 
cellantal visas i figur 10. Det var dock svårt att direkt korrelera cellantalet till mängd 
biomassa.  
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Figur 8. Test 1K. Tillväxt i g/l torrvikt av C. vulgaris, molnig sommar, 10 % CO2. 

Figure 8. Test 1K. Growth in g/l dry weight of C. vulgaris, cloudy summer,10 % O2. 

 

 

Figur 9. Test 1K. Tillväxt av C. vulgaris, molnig sommar, 10 % CO2, avdunstning inräknad. 

Figure 9. Test 1K. Growth of C. vulgaris, cloudy summer, 10 % CO2, evaporation accounted for.  
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Figur 10. Test 1K. Tillväxt av C. vulgaris, molnig sommar, 10 % CO2. 

Figure 10. Test 1K. Growth of C. vulgaris, cloudy summer, 10 % CO2.  

Test 2K med C. vulgaris under vinterförhållanden utan extra belysning visade att algen 
växte till men det gick mycket långsamt även jämfört med förkulturerna som hade 16 
ljustimmar per dygn istället för 5. Det var inte möjligt att mäta biomassa förrän dag 13 
då den låg på 0,012 ± 0,008 g/l respektive 0,02 ± 0,02 g/l (medeltal av trippelprov) för 
respektive reaktor. Avdunstningen var mycket lägre med ca 0,2 dl/dygn. Denna 
inräknad var tillväxten 0,00094 respektive 0,0015 g/l per dag, eller 0,0021 respektive 
0,0034 g/dag för de två reaktorerna.  

Test 3K med B. braunii vid molnig sommar visade också på mycket långsam tillväxt. 
Cellräkningen visade på en svag ökning (figur 11) medan det är tveksamt om 
biomassamätningen visade på någon ökning alls. Den slutliga biomassan låg på 0,14 g/l 
i reaktor 1 och 0,15 g/l i reaktor 2 efter 27 dygn och pH hade ökat till 8.5. De 
nästföljande dagarna syntes dock en mycket kraftig ökning av biomassa och cellantal, 
vilket vid mikroskopering visades bero på kontamination av Chlorella vulgaris.  
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Figur 11. Test 3K. Tillväxt i cellantal av B. braunii under molnig sommar, 10 % CO2. 

Figure 11. Test 3K. Growth in cell numbers of B. braunii during cloudy summer, 10 % CO2. 

Volymen algodling minskade från 2,5 till 1,7 l under försöksperioden på grund av 
avdunstning (ej medräknat i figur 11). Temperaturen varierade med ± 5°C, vilket kan ha 
påverkat tillväxten. Vid flaskodlingstest i 32°C växte arten inte alls visuellt.  

3.2.2 Försök med rökgaser 

Testresultaten visas i figur 13 och 14. Test 1R kördes med Chlorella vid molnig 
sommar under 17 dygn. Vid avslutning låg halten biomassa på 2,13 respektive 2,085 g/l 
och cellantalet på ca 2,5x109 celler/ml. Då det var svårt att röra om i reaktorerna för den 
dagliga mätningen blev halten biomassa under försökets gång underskattad med så 
mycket som 4-5 ggr, då algerna gärna lade sig på ytorna och botten i reaktorerna. I figur 
12 visas hur stor skillnaden var mellan ej omrört och omrört prov när testet avslutades. 
Antal celler underskattades ca 2 ggr.  
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Figur 12. Test 1R. Skillnad mellan ej omrört och omrört prov.   

Figure 12. Test 1R. Difference between unmixed and mixed sample. 

pH justerades dag 4 från 5,5 till 6,5 med några droppar 5 % NaOH för att kompensera 
för effekten av rökgasen. Dag 8 avbröts oväntat koldioxidtillförseln, pH steg till 8,5 och 
sjönk igen till 6,5 när ny gas tillsattes.  

Test 2R visade en slutlig biomassa på 1,9 g/l. Liksom i försök 1R gav dagliga mätningar 
en underskattning på ca 4 ggr pga svårigheter med omrörningen. Uppmätt utan 
omrörning visade biomassan 0,44 g/l. Cellantalet låg på 8,5 x 108 celler/ml. pH-
mätningar visade att pH var nästan neutralt vid start men vid avslut var pH något lägre i 
reaktor 2 utan alger (5-5,5) jämfört med reaktor 1 med Chlorella (pH ca 6). 
 
Test 3R som utfördes med Chlorella och extra vinterbelysning visade resultat enligt 
figur 13-14. Antalet celler låg på 6x108 celler/ml efter 17 dagar och biomassan på 0,55 
g/l före omrörning. pH låg på 4-5 i odlingsmediet medan det låg på 5,5-6,0 med alger i 
reaktorn. 
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Figur 13. Tillväxt av C. vulgaris med simulerad rökgas. Cellantalet är underskattat. 

Figure 13. Growth of C. vulgaris with simulated flue gas. Cell numbers are underestimated. 

 

Figur 14. Tillväxt av C. vulgaris med simulerad rökgas. Biomassan är underskattad.  

Figure 14. Growth of C. vulgaris with simulated flue gas. The biomass is underestimated. 

Det syntes ingen tydlig skillnad mellan tillväxt under molnig sommar och växt med 
vinterbelysning. 
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3.2.3 Kemiska analyser av alginnehåll 
Tabell 3 visar en sammanställning av de kemiska analyser som gjorts på algerna, räknat 
på torr biomassa. Även mängd koldioxid som algerna tagit upp visas i tabellen och låg 
mellan 1 och 2 g CO2 per g TS alger. Beräkningen gjordes utifrån analyserad mängd kol 
i cellerna och antar att allt kol var organiskt då skillnaden mellan TOC och mängden 
elementarkol var försumbar.  

Tabell 3 Resultat av kemiska analyser på torr algbiomassa. * Kalorimetriskt värmevärde vid 
konstant volym. ** Effektivt värmevärde vid konstant tryck. *** Osäkra värden, liten 
analysmängd. Värmevärdena är ej korrigerade för svavel. - = ej analyserat. Kursiva värden är 
underskattade. 

Table 3 Results of chemical analysis on dry algae biomass. * Calorimetric heat value at 
constant volume. ** Effective heat value at constant pressure. *** Unsure values due to small 
analysis sample. Heat values are not corrected for sulphur. - = not analyzed. Values in italic are 
underestimated. 
 
Test nr: 
reaktor 
nr 

C 
vikt-
% 

H 
vikt-
% 

N  
vikt-
% 

Upptag 
g CO2/ 
g TS 
alger 

TOC 
vikt-
% 

Aska, 
vikt-
% 

Värme-
värde 
1*, 
MJ/kg 

Värme-
värde 
2**, 
MJ/kg 

IK:1  
ej sköljd 

31,5 4,7 3,6 1,16 31,4 - 13,57 12,54 

IK:2  
ej sköljd 

29,2 4,3 3,9 1,07 28,9 - 12,40 11,44 

3K:1 44,0 6,2 5,4 1,61 - - 19,0*** 17,7*** 
3K:2 42,8 6,2 4,3 1,57 - - 18,2*** 16,9*** 
Biogas-
test, C. 
vulgaris 

47,6 6,5 7,4 1,75 47,6 9,5 20,62 19,22 

Biogas-
test, B. 
braunii 

45,0 6,2 9,2 1,65 45,0 15,5 20,44 19,11 

1R:1 51,4 7,6 3,5 1,88 - - 23,7 22,0 
1R:2 45,7 6,7 3,9 1,68 - - 20,7 19,3 
2R:1 
sköljd 

55,2 8,0 2,6 2,02 - - 25,5 23,8 

2R:1  
ej sköljd 

40,3 5,7 3,6 1,48 - 28 - - 

3R:1  
sköljd 

50,0 7,2 7,8 1,83 - 6*** - - 

3R:1   
ej sköljd 

21,2 3,0 3,0 0,78 - 59 - - 

 
Analysvärdena av kol i prov IK var låga och i detta första prov sköljdes inte 
odlingsmediet bort före analys. Vi utförde därför kontrollprov där vi jämförde ej sköljda 
med sköljda prov 2R och 3R, se tabell 3. Det visade att sköljningen har mycket stor 
effekt och att analysvärdena från prov 1K därför var underskattade. Mängden fosfor (P) 
analyserades inför biogastestet och låg på 1,5 vikt-% för C. vulgaris och 2,6 % för B. 
braunii. Densitetsmätningen visade att odlingen med C. vulgaris hade en densitet på 
0,9979 g/cm3 och B. braunii 0,9983 g/cm3. Detta var nära densiteten för vatten.  
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Vid analys av eventuella flyktiga ämnen hittade vi inga tecken på att något annat än 
vatten avgick vid torkning. Detta antyddes också i och med att halten väte i biomassan 
sjönk vid jämförelse mellan prov torkat i 50°C och 100°C. Vi antar därför att 100°C var 
OK för biomassaberäkning. För att vara helt säker behöver man dock göra mycket 
noggrannare kvantitativa undersökningar med andra provflaskor och andra metoder 
bättre lämpade för de ämnen man misstänker kan avgå t ex från B. braunii (se 3.2.5).  

3.2.4 Gasutnyttjande och bubbling med gas 
Mängden koldioxid som togs upp av algerna beräknades dels från kolinnehållet (se 
tabell 3 i kap. 3.2.3) med värden som låg mellan 1 och 2 kg koldioxid per kg torrvikt 
alger och dels från gasmätning (kap. 2.5.5) vilket redovisas i tabell 4-6 nedan. 
  
Tabell 4. Totalt in- respektive utflöde av gas ur bioreaktorerna i test 1R.  
 
Table 4. Total in- and outflow of gas from the bioreactors in test 1R.  
 
Test 1 R Dag 

nr 
Före reaktor  Efter reaktor 

Dag nr CO2 
% 

NO 
ppm 

SO2 
ppm 

Totalt 
gasflöde 
ml/min 

CO2 
% 

NO 
ppm 

SO2 
ppm 

Totalt 
gasflöde 
ml/min 

 4 9,5 61,6 0,80 3331 8,4 55,0 0,16 3218
 10 9,6 66,5 0,85 3380 8,5 55,0 0,18 2970
 16 10,0 57,6 0,76 3435 6,5 52,7 0,15 2290
Medel  9,7 61,9 0,80 3382 7,8 54,2 0,17 2826
% 
”upptag 
av gas”  

 19,6 12,4 78,8 16,4  

 
I test 1R var halten koldioxid, NO respektive SO2 ut ur reaktorerna ca 20; 12 respektive 
79 % lägre än in i reaktorerna. Även flödet minskade något med 16 % vilket troligen 
beror på läckage som uppstod då det blev ett mottryck vid mätningen. Läckaget 
påverkade inte haltmätningarna. De lägre halterna i utgående gas kan bero både på 
absorption av gas i odlingsmediet och på upptag av algerna.  
 
Resultat från test 2R och 3R visade att det fanns en tydlig skillnad i koncentration 
mellan bioreaktorn som innehöll alger och kontrollen utan alger, se tabell 5 och 6. 
Resultaten indikerar att med ett gasflöde på ca 1,7 l (hälften av det totala) till en odling 
på 2,5 l ”försvann” 3-18 % CO2, 1-4 % NO och 2-26 % SO2 på grund av algerna. 
Upptaget varierade med tidpunkt och mellan försöken och man kan nog utgå ifrån att 
variationen i upptag kan vara ganska stor i större utomhusodlingar även om 
mätosäkerhet inte kunde beräknas för dessa laboratorieförsök. Man bör för att få säkra 
siffror på exakt upptag göra noggrannare studier, dessa brukar dock vara svåra att 
översätta till verkliga odlingar. I medeltal togs 8 % av koldioxiden upp i test 2R. 
 
Tabell 5. In- respektive utflöde av gas ur bioreaktorerna i test 2R.  
 
Table 5. In- and outflow of gas from the bioreactors in test 2R. 
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Test 2 R Inflöde Utflöde, 
C. 
vulgaris 

% ”upp-
tag av 
gas” 

Utflöde, 
kontroll 

% 
”upp-
tag av 
gas” 

% gas-
upptag 
av alger 

Dag 5 CO2 % 9,4 7,5 20,8 8,4 10,6 10,2
 NO ppm 56,5 48,5 14,1 49,5 12,4 1,7

SO2 ppm 0,82 0,15 81,7 0,17 79,6 2,1
Gasflöde 
ml/min 

3344 1329 - 1737 - -

Dag 9 CO2 % 9,1 8,1 11,0 9,1 0 11,0
 SO2 ppm 0,82 0,13 83,5 0,17 79,0 4,5

Gasflöde 
ml/min 

3490 960 - 2360 - -

Dag 13 CO2 % 10,4 9,5 8,5 9,9 5,0 3,5
 SO2 ppm 0,85 0,13 84,9 0,20 76,2 8,7

Gasflöde 
ml/min 

3264 - - - - -

Medel CO2 % 9,6 8,4 13,3 9,1 5,3 8,0
SO2 ppm 0,83 0,14 83,4 0,18 78,3 5,1

 
Tabell 6. In- respektive utflöde av gas ur bioreaktorerna i test 3R.  
 
Table 6. In- and outflow of gas from the bioreactors in test 3R. 
Test 3 R Inflöde 

totalt 
Utflöde, 
C. 
vulgaris 

% ”upp 
-tag av 
gas” 

Utflöde, 
kontroll 

% 
”upp-
tag av 
gas” 

% gas-
upptag 
av alger 

Dag 7 CO2 % 10,1 8,3 17,8 10,1 0 17,8
Dag 10 NO ppm 58,3 - - - - -

SO2 ppm 0,91 0,02 97,8 0,20 78,0 19,8
Dag 12 NO ppm 56,3 53,1 5,7 55,5 1,4 4,3

SO2 ppm 0,93 0,18 80,6 0,42 54,8 25,8
Dag 13 NO ppm 60,4 57,0 5,6 58,8 2,6 3,0

SO2 ppm 0,94 0,18 80,9 0,25 73,4 7,5
Medel NO ppm 58,3 55,0 5,7 57,1 2,1 3,6

SO2 
ppm 

0,93 0,13 86,0 0,29 68,8 17,2

 
Vid test av effekt med gasbubbling (kap. 2.7.6) syntes visuellt en tydlig skillnad mellan 
flaskor bubblade med luft och de som bubblats med 10 % koldioxid eller rökgas 10 min 
per dag. Figur 15 visar ett extra tydligt exempel med C. vulgaris där tillskott av CO2 
påverkat tillväxten positivt. I vissa fall syntes även en tydlig skillnad med bättre tillväxt 
i rökgas jämfört med enbart hög koldioxidhalt. 
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Figur 15. Jämförelse mellan flaskor bubblade med luft, rökgas respektive 10 % CO2.  

Figure 15. Comparison between cultures bubbled with air, flue gas and 10 % CO2. 

 

3.2.5 Lipidmätning 
Mätning av halten lipider i levande Chlorella med nilrött fungerade inte. 
Lipidstandarderna med triolein gav ingen signifikant signal, medan majsolja gav signal. 
Denna kunde dock inte korreleras med lipidhalten. Metoden övergavs och vi 
koncentrerade oss på mätning i infrysta celler. 
 
Koncentrationen av triglycerider i proverna och normaliserat mot cellantal som 
µM/miljoner celler redovisas i figur 16 och 17. 
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Figur 16. Koncentration triglycerider i test av C. vulgaris i rökgas vid molnig sommar.  

Figure 16. Concentration of triglycerids in test with C. vulgaris during cloudy summer. 

 
 

 
 

Figur 17. Koncentration triglycerider per miljon celler i test av C. vulgaris i rökgas vid molnig 
sommar.  

Figure 17. Concentration of triglycerids per miljon celler in test with C. vulgaris during cloudy 
summer. 

 
Sonikeringen fungerade fint och ca 90 % av cellerna sönderdelades med denna metod. 
Resultaten från testet med C. vulgaris i rökgas sommartid visade att vi hade högst 
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triglyceridhalter i början av provningen och på en ökning i slutet av provperioden. Dag 
5 var halten nere på en låg nivå, vilket sammanfaller ganska väl med ökningen i 
cellantal i figur 13, dvs med logfasens start. Man kan också se att ökningen av halten 
triglycerider syns tydligare i direkt koncentrationsmätning jämfört med i normaliserat 
prov mot cellantal efter dag 20. Hittills utförda tester från prov 1K och 1R visar samma 
tendens men är något ojämna, vilket kan bero på enkelprov, att olja finns utanför 
cellerna (provtagningsmetodik) och brus. Vi kunde från de preliminära resultaten inte se 
någon tydlig skillnad i lipidhalt mellan odling i 10 % CO2 eller rökgas. I B. braunii var 
det svårt att hitta triglycerider vilket kan bero på att de innehåller andra typer av lipider 
och kolhydrater som delvis kan vara flyktiga. Resultat från dessa och från resterande 
test kommer att presenteras och diskuteras närmare i ett kommande examensarbete [57]. 
 
En beräkning av lipidhalten i test 2R:1 dag 21 och 23 (när lipidhalten ökar igen) visar på 
en procenthalt på 32 % ± 50 % triglycerider/torrvikt celler. Uppskattningen är grov men 
ger en fingervisning om ungefärlig halt. Det betyder också att lipidhalten i början av 
provningen var betydligt högre. Lipiderna kan ha funnits i cellerna vid ympning men 
också delvis utanför cellerna i ympmediet. 

3.2.6 Metangaspotential 
Ympen som användes för biogastestet hade följande värden: torrsubstans (TS) 2,45 %; 
glödförlust 62,43 % av TS, ammoniumkväve (NH4-N) 2560 mg/l, flyktiga fettsyror 
(VFA) 2582 mg/l och pH 7,64. 
 
Figur 18 visar den erhållna metanproduktionen relaterad till mängd torr algbiomassa 
som Ndm3/g VS med blanker borträknade. VS räknades ut från askhalten (tabell 3) som 
torrvikt – askvikt till 90,5 % för C. vulgaris och 84,5 % för B. braunii. De rötade 
triplikaten med Chlorella vulgaris visade alla resultat med en ackumulerad 
metanproduktion på ca 0,5 Ndm3/g VS efter 50 dagars rötning.  
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Figur 18. Produktion av metangas i Ndm3/g VS från C. vulgaris och B. braunii. 

Figure 18. Production of methane gas in Ndm3/g VS from C. vulgaris and B. braunii. 

 
Med Botryococcus braunii fick vi resultat bara från två prov och där var 
metanproduktionen mycket lägre. Produktionen var inte mer än 50 % bättre än från 
blankerna och vi utvärderar därför inte dessa.  Ett nytt test med större mängd biomassa 
bör utföras med denna art. 
 

3.2.7 Kontamination av odlingar 
Förkulturerna i sterila glasflaskor utan bubbling och med ymp från inköpt kultur höll sig 
så gott som fria från kontaminanter under större delen av försöksperioden, dock inte på 
slutet. Vid bubbling med luft eller koldioxid då slangar inte kunde rengöras till 100 % 
fanns en del bakterier. Även en del mikroskopiska ofärgade djur troligen enbart av en 
art simmade snabbt omkring. Detta ansågs inte störa analyserna nämnvärt då biomassan 
från algerna varit mångdubbelt större. Bakterierna var dock ett stort problem i början då 
vi använde organisk näring i mediet, vilket vi därefter undvek. Även i akvarierna samt i 
väderometerförsöken fanns både bakterier och små encelliga djurplankton i liten mängd. 
 

3.2.8 Biomassaproduktion under olika förhållanden 
En sammanställning av tillväxten i de olika försöken och uppskattad verklig tillväxt 
visas i tabell 7. Då uppmätta värden är grova är även den verkliga uppskattningen 
ganska grov och energi har inte lagts på detaljerade siffror, men man kan konstatera att 
vi låg som bäst på en nivå något över 0,1 g/l och dygn i produktion i rökgas, vilket är en 
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normal nivå för Chlorella vulgaris som odlas utan organisk kolkälla [58]. Detta nådde 
vi både under molnig sommar och vintertid med belysning. I 10 % CO2 nådde vi inte 
riktigt lika högt. Vintertid utan belysning var tillväxten minst två tiopotenser lägre. 

Tabell 7 Uppmätt och uppskattad tillväxthastighet i de utförda algförsöken 

Table 7 Measured and calculated growth rate in the algae tests  

 
Test 
nr: 
reaktor 
nr 

Test Uppmätt 
tillväxt  
g 
TS/l*dag 

Avdunstning 
per 2,5 l/ 
Underskatt-
ning av 
biomassa* 

Verklig 
uppskattad 
tillväxt,  
g TS/l*dag 

Tillväxt  
kg TS/ha*dygn 
i 30 cm djup 
odling 
täckande 50 % 
yta*** 

1K:1 C. vulgaris 
 10 % CO2 
 sommar 

0,11 0,1 l/dygn 0,052 78 

1K:2 C. vulgaris 
 10 % CO2 
 sommar 

0,13 0,1 l/dygn 0,063 94 

2K:1 C. vulgaris 
 10 % CO2 
 vinter 

0,00094 0,02 l/dygn 0,00084 1,3 

2K:2 C. vulgaris 
 10 % CO2 
 vinter 

0,0015 0,02 l/dygn 0,00014 0,2 

1R:1 C. vulgaris 
 rökgas 
 sommar 

0,041 0,01 l/dygn 
4-5 ggr 

0,12** 180 

1R:2 C. vulgaris 
 rökgas 
 sommar 

0,012 0,01 l/dygn 
4-5 ggr 

0,037** 56 

2R:1 C. vulgaris 
 rökgas 
 sommar 

0,020 0,01 l/dygn 
4-5 ggr 

0,060** 90 

3R:1 C. vulgaris 
 rökgas 
vinter med 
belysning 

0,037 0,01 l/dygn 
4-5 ggr 

0,11** 165 

*under antagande att underskattningen är konstant och tillväxten grovt linjär mellan första 
och sista mätpunkt  **uppskattat genom multiplicering med 3 försiktigtvis 
***exempel på produktionshastighet baserat på siffror från kolumn ”verklig tillväxt” 

Räknar man på exemplet från test 1R:1 (tabell 7) med 180 kg/ha och 1,88 g CO2/g 
producerade alger (tabell 3), vilket borde vara fullt möjligt att uppnå, så får man en 
årsproduktion på 66 ton/ha och år vilket förbrukar 123 ton koldioxid/ha och år.  

3.3 Energianalys och kostnader 
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Då tillväxten av B. braunii sommartid och C. vulgaris vintertid utan belysning var så 
långsam har dessa fall inte tagits med. Vi har i tabell 8 nedan simulerat odling med C. 
vulgaris under molnig sommar med tillväxthastighet 0,1 och 0,3 g/l och dag; 
oljeinnehåll 10 och 30 %; askhalt 10 %; avdunstning 0,01 l/dygn per 2,5 l; 
biogaspotential 0,5 Ndm3  CH4/g VS och reaktortemperatur 25°C. Medvetna om att 
uppskalning och extrapolering är svårt har vi ändå valt att räkna på en total 
reaktorvolym av 2 500 m3 (uppskalningsfaktor 1 000 000 ggr). Rötresten är inte 
medräknad i energianalysen då den inte är tänkt för energiändamål utan för t ex 
spridning på åkermark men man bör komma ihåg denna resurs i sammanhanget. Då är 
faktorer som näringsinnehåll, TS och renhet (tungmetaller mm) viktigt att tänka på. 
 
Den beräknade energiproduktionen (energibehov för odling ej medräknat) redovisas i 
MWh i tabell 8 för fall A (enbart rötning) respektive fall B (biodiesel + rötning av 
resterande biomassa) under en ”sommar”-period av 7 månader i molnigt väder. Vi utgår 
från att rökgaser/koldioxid, vatten med näring och solljus kan fås gratis. 
Algkoncentrationen och mängden koldioxid som tas upp har i denna beräkning ingen 
betydelse utan det är tillväxthastighet och oljeinnehåll som är viktigt.  

Tabell 8 Beräknad energiproduktion i MWh från 2 500 m3 algodling.  

Table 8 Calculated energy production in MWh from 2 500 m3 algae culture. 

 
Kolumn 1 2 3 4 
C. vulgaris 
molnig 
sommar 

0,1 g/l*dygn, 
10 % olja 

0,3 g/l*dygn; 
10 % olja 

0,1 g/l*dygn;  
30 % olja 

0,3 g/l*dygn;  
30 % olja 

Energi ut 
(MWh) 

 

Fall A  
metan 229  687  229  687  
 
Fall B  
metan 206  619  160  481  
olja 62 186  186  559  

 
De resultat vi fick i våra försök motsvarar grovt kolumn 3 med 0,1 g/l och dygn och ca 
30 % olja. Vi beräknade energibehovet för transport av alger till 1,125 Wh/kg våt 
biomassa baserat på 1 mils transport med en dieseldriven tankbil som drar 2,5 l/mil och 
rymmer 23 m3. Den energi som då åtgår för att transportera den våta biomassan 1 mil 
till rötning i fall A motsvarar i det fallet 58,5 MWh (5,65 m3 diesel) och i fall B 40,9 
MWh (3,9 m3 diesel). En tankbil på 23 m3 transporterar med 2 g TS/l algkoncentration 
ca 46 kg torr biomassa. Vid transport har därför algkoncentrationen stor betydelse. De 
uppskattade energiflödena för vårt sommarfall med en antagen jämn produktionsnivå på 
0,1 g/l och dygn och 30 % oljeinnehåll visas i tabell 9 och 10. I tabellerna har 
entalpiflöden och annan ”gratisenergi” separerats från mer kvalitativ energi såsom 
elenergi till pumpar och diesel till tankbil. Medeltemperaturen utomhus antogs vara 
+13°C för april till oktober och +1,8°C för vintern [49]. Pumpbehovet sattes till 60 
W/m3 för omblandning i odlingsreaktorn, se kap. 3.1.8 [23]. Oljeprocessens 
energibehov är okänt.  
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Tabell 9 Uppskattade årliga energiflöden i MWh från 2 500 m3 algodling, fall A.  

Table 9 Estimated yearly energy flows in MWh from 2 500 m3 algae culture, case A. 

 
Entalpiflöden och annan ”gratisenergi”   
Energi in MWh Energi ut MWh 
Vatten (odlingsmedium) 76 Genombubblade gaser  4 150 
Rökgaser från förbränning 9 023 Energiöverskott i rökgaser 4 511 
Solenergi 33 000 Avdunstad vattenånga 60 
Upptagen solenergi 1 133 Våt biomassa 1 509 
   
El, diesel och värmevärden   
Energi in MWh Energi ut MWh 
Uppvärmning av växthus 1 547 Metangas 229 
Pumpar 750   
Transport till rötning 59   

Tabell 10 Uppskattade årliga energiflöden i MWh från 2 500 m3 algodling, fall B.  

Table 10 Estimated yearly energy flows in MWh from 2 500 m3 algae culture, case B. 

 
Entalpiflöden och annan ”gratisenergi”   
Energi in MWh Energi ut MWh 
Vatten (odlingsmedium) 76 Genombubblade gaser  4 150 
Rökgaser från förbränning 9 023 Energiöverskott i rökgaser 4 511 
Solenergi 33 000 Avdunstad vattenånga 60 
Upptagen solenergi 1 133 Våt biomassa 1 509 
   
El, diesel och värmevärden   
Energi in MWh Energi ut MWh 
Uppvärmning av växthus 1 547 Metangas 16 0 
Pumpar 750 Olja 186  
Transport till rötning 41   
Oljeprocess ?   
 
I tabellerna kan vi också dra slutsatsen att uppvärmningen av växthuset kommer att 
kunna täckas av energiöverskottet i rökgaserna från förbränningen, förutsatt att dessa 
håller 50°C efter rening och sedan kyls ned till algodlingens 25°C. De fossila 
energimängderna som behövs är elenergi till pumpar, diesel till tankbilen samt eventuell 
elenergi till oljeprocessen. Detta visar hur känsligt energisystemet är för pumpenergin 
och att denna måste begränsas så mycket som möjligt. 
 
Uppskattningen av siffran för den upptagna solenergin baseras på en energibalans över 
anläggningen och antagandet att de ökade entalpiflödena endast beror på den upptagna 
solenergin. Siffran innebär samtidigt att kring 3 % av solenergin tas upp av algerna. 
 
Eftersom osäkerheterna kring energibehovet i pumpar och fläktar samt i oljeprocessen 
är så pass stora har vi inte kunnat beräkna en energikvot (energi-innehåll i 
produkterna/insatt energi i processen) för algprocesserna. Observera också att alla 
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energiflöden inte är helt jämförbara då det i vissa fall handlar om flödenas entalpiflöde 
och i andra fall deras energiinnehåll vid förbränning eller deras behov av elenergi. Man 
kan dock konstatera att det för algodling är ett måste att optimera energiåtgången och 
hålla både denna och transportsträckor på en så låg nivå som möjligt annars hamnar 
man snart på en negativ energibalans. Med rätt art och optimerad odlingsteknik bör man 
kunna nå värden på producerad mängd energi som ligger nära eller högre än i tabell 8 
kolumn 4. 
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4 Resultatanalys  
 
Det finns en mycket stor mängd litteratur kring alger, deras tillväxt och fotosyntes samt 
rapporter från försök med alger i liten laboratorie- och större pilotskala. En liten del av 
dessa rör koldioxidupptag och förmåga att växa i höga koldioxidhalter. Det skulle ta 
mycket lång tid att läsa igenom allt, men även med en begränsad litteraturstudie som här 
redovisats framstår vissa saker ganska tydligt (se kap 5). Vi har medvetet valt att inte ta 
med så många enstaka siffror från olika laboratorieförsök då det är uppenbart att det 
beror på hur man odlar och i vilket syfte. Av litteraturstudien framgår att det inte finns 
några enkla färdiga koncept och entydiga lösningar av typen ”välj den här algen och gör 
så här”. Många delar är fortfarande i startfasen och behöver testas och forskas vidare på, 
även med enstaka alger.  
 
I våra försök såg vi inga tydliga tecken på att vinterodling med belysning och 
värmetillskott skulle gå sämre än sommarodling, dock är odling utan ljustillsats eller 
tillskott av organisk näring på vintern uteslutet. Som bäst erhölls en uppskattad 
tillväxthastighet på drygt 0,1 g/l och dag och det ligger i nivå med den lägre delen av 
normala värden på 0,1-0,3 g/l som anges på annat håll, t ex från Umeå [4]. Högre 
värden brukar erhållas med organisk näring än med enbart koldioxid som kolkälla. 
Koncentrationen biomassa kom upp i ca 2 g/l och kunde nog ha fortsatt en bit högre 
med fortsatt odling (ingen tydlig stationärfas syntes) och bättre utformning av 
bioreaktorer. Trots att utformningen av dessa gjorde omblandningen besvärlig har vi fått 
hyfsade resultat för odling med Chlorella vulgaris som växte bra i både 10 % CO2 och 
rökgas. Vi såg också med enkla försök att tillväxten var bättre än i luft. Vid 
rötningsförsök producerade algen en stor mängd metangas och har därmed stor potential 
på det området. Värdet på 0,5 Ndm3 metan/gVS alger är relativt högt och kan jämföras 
med värdet i tabell 2 på drygt 0,3 l/g VS, som också låg nära det som erhållits i andra 
försök [60]. Det gick sämre med Botryococcus braunii som var känsligare för 
temperatursvängningar och kontamination, växte långsamt och gav mycket lite biogas. 
Den testades därför aldrig i rökgas och kanske bör odlas i något lägre temperatur.  
 
Lipidhalten på 32 % ligger på en normal nivå [58] och det vore intressant att veta om de 
högre halterna i början och slutet av försöken berodde på kvävesvält. Intressant vore 
också att veta var det är optimalt att ligga i en produktionsanläggning vad gäller 
förhållandet låg tillväxt/hög lipidhalt eller tvärtom. 
 
Värmevärdena låg generellt på en normal nivå på drygt 20 MJ/kg, jämförbart med 
annan biomassa och ca hälften av värdet för olja. Askhalten var låg. Det mesta av den 
uppmätta kolhalten bestod av organiskt kol och halten kol låg som förväntat på knappt 
50 %. Celltätheten för C. vulgaris nådde upp till 109 celler/ml i vissa fall och det får 
anses som en bra siffra.  
 
Även om en del värden är grovt uppskattade kan resultaten ge en beskrivning av 
förutsättningar för större odlingar och indikerar hur en verklig odling skulle kunna 
fungera. Då vi hade få parallella försök och många inblandade parametrar har vi valt att 
inte beräkna mätosäkerhet utan istället direkt redovisa de resultat vi fått/beräknat.  
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Man kan spekulera i varför det skiljer mellan försök och mätningar vad gäller 
gasupptag. Det kan bero på olika tillväxtfaser, hastigheter och celltäthet men en trolig 
orsak är att också att gastillförseln har varierat något då tillförselslangarna i försöken 
inte låg helt fixerade utan gasbubblingen varierade. 
  
Vår beräknade årsproduktion (tabell 7) på 66 ton/ha kan jämföras med möjliga siffror 
som angavs i litteratur för fotobioreaktorer på 120-150 ton/ha och år (kap. 3.1.8). 
Siffran beror naturligtvis också på vilket scenario man räknar på. Med dubblerad 
tillväxthastighet, vilket bör vara möjligt med t ex en annan art eller odling i 
avloppsvatten, kommer man upp till den nivån som anges ovan. Då går också 
energibalansen åt det mer positiva hållet.  
 
Energianalysen visar tydligt på behovet att minska energiåtgången vid pumpning och 
här bör man koncentrera sina insatser. Analysen ger även en fingervisning om vilket 
utrymme man har för oljeprocess, eventuell kylning/ventilation, längre transporter samt 
belysning vintertid. Som exempel går drygt 1/5 av den olja som produceras åt till en 
kort transport av 1 mil.  
 
Den mängd energi som går åt för uppvärmning av ett växthus varierar naturligtvis över 
landet och ökar för Norrland och är möjligen något mindre för södra Skåne än i vårt 
exempel. Inga exakta data på medeltemperatur april – oktober hittades för Umeå, men 
om 9°C antas som en rimlig siffra stiger behovet av uppvärmning av växthuset till ca 
2 000 MWh. Det finns ändå en rejäl marginal för att kunna utnyttja överskottsenergin 
från rökgaserna till uppvärmningen.  
 
Den mängd vatten som transporteras till en biogasanläggning är viktig. Vårt exempel är 
ett ”worst case” där algerna skördas direkt batchvis utan sedimentering eller 
koncentration/avvattning före transport och där vi tänkt oss samrötning med annan 
biomassa med hög TS-halt. Med vårt exempel på odlingsstorlek är det inte helt orimligt 
att kunna använda algerna utan avvattning i en större biogasanläggning som använder 
sin maximala kapacitet. Har man större odlingar måste biomassan dock avvattnas till 
kanske 5 % TS och då bör man med fördel utföra denna process direkt vid odlingen. Då 
tillkommer eventuellt energibehov för detta medan energiåtgång för transport minskar 
då TS-halten är högre och därmed färre tankbilstransporter behövs.  
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5 Diskussion 
 
Det kan konstateras att det är tekniskt fullt möjligt att odla alger i Sverige. Vissa mindre 
försök pågår. Med hjälp av koldioxid eller eventuellt rökgaser från industrin, tillskott av 
ljus, vatten såsom avloppsvatten eller slam/rötrest och spillvärme av varierande slag bör 
alger kunna utnyttjas för produktion av energi trots Sveriges tempererade klimat. En 
sådan industrigren bör kunna växa fram under förutsättning att många parter samverkar. 
Det behövs expertis inom vart och ett av de skilda områden som tillsammans ska ge 
resultat i ett sådant tekniksystem, såsom experter på ljus, fotosyntes, alger, odling, 
processer, kemi, koldioxidupptag, rökgaser, avloppsvatten, bränsle, energi, ekonomi, 
planering, logistik, utrustning etc.  
 
Lokala förutsättningar i form av tillgänglig industri måste vara en utgångspunkt för 
planering av vilken inriktning en algindustri på orten ska ha, i liten eller stor skala. Det 
behövs fortfarande mycket forskning och utveckling vad gäller nya arter, utrustning, 
skördning och energiframställning på laboratorie-nivå, men då resultaten inte är direkt 
överförbara till stor skala behöver algodling också testas i lite större skala för att kunna 
studera lönsamheten och nyttan ordentligt. Ekonomisk och energimässig lönsamhet är 
ännu en stor utmaning. Omvärlden måste också bevakas då det sker framsteg inom 
området kontinuerligt.  
 
Under våra laboratorietester som kan betraktas som ett mellanting mellan vanliga 
laboratorieförsök i flaskor och pilotförsök utomhus har vi dragit många lärdomar. Vi 
fick erfara många av de problem som kan inträffa i verkliga odlingar utomhus som t ex 
alltför hög ljusintensitet, för få soltimmar, ojämn/för hög temperatur, avdunstning, 
tillväxt på bioreaktorernas ytor, otillräcklig omrörning, ojämn gastillförsel, lågt pH, 
kontamination och tillväxt av oönskade arter. Resultaten visar tydligt hur svårt det är att 
extrapolera vanliga laboratorieförsök till en verklig situation. Dessa praktiska 
erfarenheter är mycket värdefulla att ta med sig ut i fält inför kommande pilotförsök. 
 
Potentialen med algodling som vi såg i början av projektet kvarstår och med rätt 
utformad utrustning och system för odling bör problemen kunna överkommas även 
industriellt. Det kräver dock tid och resurser och en stor utmaning blir att få ner 
energibehovet vid odling och processning. Kovacevic & Wesseler [56] visar att det i ett 
EU-perspektiv behövs utveckling inom bioteknik, höga råoljepriser och höga priser på 
utsläppsrätter om alger ska kunna konkurrera med andra bränslen inom vägtrafiken i 
framtiden. Denna rapport indikerar liknande resultat. Den nuvarande statusen för 
algbiobränsle som bransch diskuteras även i två rapporter från USA [61, 62].  
 
Det är svårt att jämföra olika energislag men man kan ändå konstatera att man har ett 
rätt litet utrymme för energiåtgång och man måste därför få ner energibehovet för 
algproduktionen så mycket som möjligt och man bör ha korta transportvägar. 
Man bör inte glömma att alla andra faktorer jämte energibalansen också spelar stor roll. 
Priset för en utsläppsrätt låg i början av 2010 på 240 svenska kronor per ton koldioxid. 
Med ett utsläpp på 246 000 ton/år som exempel från Cementa AB, Degerhamn, Öland 
(pers. komm) motsvarar detta 59 milj. kr per år.  Med 10 % utsläppsminskning blir 
vinsten ca 6 milj. kr per år och enbart denna besparing är intressant.  
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En produktion på 66 ton alger/ha och år som innehåller 32 % olja och då ger ca 22 ton 
olja kan jämföras med exempelvis 1 hektar raps som kan ge ca 1 ton rapsolja [59]. 
Minst en tiopotens högre ytproduktion jämfört med andra oljeväxter är intressant och 
stämmer väl med uppgifter som cirkulerar t ex i Oilgae:s blogg på internet.  
 
Potentialen för metangasproduktion bör undersökas vidare. Vi fick mycket bra resultat 
med C. vulgaris och sämre med Botryococcus braunii. Även på annat håll har man fått 
varierande resultat när man testat samrötning med alger, bioslam och matavfall [60]. Då 
en biogasanläggning i dagsläget kan få 10,70 kr/Nm3 exkl moms för fordonsgas som 
säljs i egna tankstationer (Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö, pers. komm) är 
metanpotentialen värd att undersöka vidare. 
 
I en sammanfattning av för- och nackdelar med algodling i Sverige har vi tillgång till: 
 

• Spillvärme, ex fjärrvärmeretur, för uppvärmning 
• Koldioxid och rökgaser 
• Gott om färskvatten och saltvatten 
• Gott om spill- och avloppsvatten med näring 
• Miljömedveten industri med stort tekniskt kunnande och ekonomisk drivkraft 
• Krav på minskade koldioxidutsläpp 
• Krav på ökad användning av biobränsle 
• I många fall industriellt ej odlingsbar mark med outnyttjad infrastruktur 
• God ekonomi 
• Hög utbildningsnivå 
• Tillräcklig ljusintensitet - redan i februari ses en ökning i algproduktion i Umeå 

vid försök med algodling i pilotförsök i damm i växthus med rökgas och 
avloppsvatten (H. Bristav, Umeå Energi och F. Gentili, SLU, pers. komm). 

• Goda kunskaper om biogas och biodieselframställning 
• Inte lika stort behov av skuggning och avkylning av odlingar som i soliga 

länder, lägre avdunstning, lägre risk för fotoinhibering 
 
Däremot har vi inte tillgång till: 
 
• Tillräckligt antal soltimmar vintertid 
• Tillräcklig naturlig värme utifrån 
• Erfarenhet av algodling i större skala 
• Positiv energibalans i nuläget 

 
Med alla de optimeringsmöjligheter som existerar, kanske med hjälp av t ex sol och 
vindkraft för att driva pumpsystem, transporter med biobränsle istället för fossila 
bränslen, den ytproduktionspotential som alger har, klimat- och miljömål och teknisk 
kunnande ser vi ingen större anledning till att vi skulle ha sämre möjligheter än andra 
länder att lyckas på området. Med tanke på ”peak oil” som närmar sig finns anledning 
att arbeta vidare redan nu med alger som komplement till andra miljötekniksatsningar.  
 
Det finns numera även nya företag i Sverige som är intresserade av algproduktion i 
annat syfte än för biobränsle och där lönsamheten är högre (t ex Simris Alg, Fredrika 
Gullfot, pers, komm.). Biomassa kan säljas till ett pris av mer än 5000 euro per ton [23]. 
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6 Slutsatser  
 
Frågorna under punkt 1.3 har till viss del kunnat besvaras: 
  

• Alger fungerar bra för koldioxidfixering och det går åt mellan 1 och 2 ton 
koldioxid för 1 ton alger, oftast närmare 2. I våra försök bubblade i genomsnitt 
92 % av koldioxiden rätt igenom odlingen utan reaktion. Rökgasutnyttjandet 
beror mycket på hur en stor en anläggning är. Man måste därför räkna på 
gasflöden, tillväxthastighet och odlingens storlek för att beräkna hur stor andel 
av ett utsläpp algerna kan fixera för varje tänkt anläggning. Metoder för att 
sprida gasen i en odling så att algerna kan tillgodogöra sig den på det mest 
effektiva sättet bör användas och omrörningen är därmed viktig. 
 

• Alger kan växa bra i rökgaser med koldioxid och NOx som näring. Halter av 
SOx och tungmetaller får dock inte vara för höga. Temperaturen i gaserna får 
inte variera för mycket och måste sänkas till mesofil nivå och även pH måste 
hållas på kontrollerad nivå. Lipidinnehållet i algerna kan öka vid odling i 
rökgaser. I våra försök var lipidhalten högre när algerna inte växte som snabbast 
i någon form av svältfas. 

 
• Odling en svensk sommardag med molnigt väder fungerar bra. Vi behöver 

tillsätta ljus den mörka delen av året inte så mycket på grund av ljusintensiteten 
som på antalet ljustimmar. Tillskott av vanlig växtbelysning ger en tillväxt i 
storleksordning som vid odling med sommarljus i molnigt väder. Algerna 
behöver ljus/mörkerperioder och om man belyser 24 h per dygn behöver man 
ordna mörker på annat sätt t ex genom bra omrörning. 

 
• Reaktorerna behöver värmas under kyliga perioder. Då de skall hållas vid låg 

temperatur kan överskottsvärme användas. 
 

• Termofila alger är med tanke på vårt klimat inte det bästa valet och det finns 
troligtvis få om ens några sådana naturligt i Sverige. I helt slutna system med 
sikte på högvärdiga produkter kan man i princip välja art helt efter önskemål, 
men för bränsleproduktion och halvöppna/ej helt rena system bör man välja 
någon som trivs i omgivande miljö och växer fort då det annars är risk för 
kontamination/övertagande av bättre anpassade arter och man undviker utsläpp 
av främmande art. Val av algart för odling beror på vilken produkt man är ute 
efter, vilken process man har tänkt sig att använda för t ex bränsleproduktion, 
vilken infrastruktur som finns tillgänglig och vilket huvudsyfte odlingen har – 
koldioxidupptag, bränsleproduktion eller annat. Det finns även många otestade 
arter. Med närhet till havet kan marina arter utnyttjas så länge de inte ställer till 
problem i efterföljande processer natrium, tungmetaller eller klorider.  

 
• Växthus eller (halv)slutna system är troligen att föredra. Någon typ av 

fotobioreaktor eller eventuellt dammar i växthus bör användas. Materialval (glas 
eller plast) eller typ av reaktor är ännu en öppen fråga. Utveckling pågår och 
behövs för att göra processerna billigare.  
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• Angående skördning sker också en utveckling mot bättre metoder som får 
bevakas vidare.  
 

• Vilka processer som är mest intressanta att kombinera beror på lokala 
förhållanden och företag, närhet till råvaror och industrins intressen. 
Tillvaratagande av spillvärme, koldioxid, och spillvatten är klart intressant, 
liksom en ”loop” på biogasanläggningar. I övrigt vad gäller vilket biobränsle 
(biodiesel, biogas, förgasning) som bör väljas är frågan öppen. Fermentering till 
etanol verkar vara en av de dyrare processerna. Andra produkter än biobränsle är 
intressanta ur lönsamhetssynpunkt. Algerna är dock oavsett val av 
vidarebehandling lämpliga producenter av de råvaror som behövs. 

 
• Lönsamheten är tveksam i nuläget särskilt vad gäller biobränsleproduktion men 

förbättringar sker på många områden. Inkomster från andra produkter kan öka 
lönsamheten. 
 

• Energianalysen visar att det är oerhört viktigt att minimera energibehovet för 
pumpar, uppvärmning och transport.   
 

• Alla tillgängliga resurser i form av gratis gas, vatten, näring och solljus bör 
tillvaratas i befintlig infrastruktur för optimering av odlingen efter sitt primära 
huvudsyfte.  
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7 Rekommendationer och användning 
 
Denna studie ska ses som en start där möjligheter och problem med algodling för 
energiproduktion med hjälp av koldioxidutsläpp i Sverige påvisas. Alg-området är 
intressant att utveckla vidare. Informationen kan användas av industrin som 
utgångspunkt för vidare diskussioner med olika intressenter/partners/ bildade nätverk på 
till att börja med lokal/regional nivå om och i så fall vilka specifika system för algodling 
och tänkta produkter som är intressanta på respektive plats och vad som är huvudsyftet 
med respektive odling. Studien bör också ge många idéer om kommande 
forskningsprojekt och industriella projekt med försök i liten, mellan- och stor skala. För 
att inte förlora för mycket energi genom uppvärmning och vatten genom avdunstning 
bör odlingssystem vara någorlunda slutna. Det är troligt att man stöter på oväntade 
problem av olika slag i en odling utanför laboratoriet. För kommande projekt är det 
därför klokt att bygga upp testsystem stegvis så att man har möjlighet att lära av 
uppkomna problem i mindre pilotskala först för att därefter, när problemen har 
åtgärdats, skala upp till större nivå för industriell produktion av algbiomassa. Alla typer 
av optimering av ett algodlingssystem är högst väsentliga. 
 
 
 



VÄRMEFORSK 
__________________________________________________________________________________________________________ 

64 

8 Förslag till fortsatt forskningsarbete  
 
För att kunna få erfarenhet av odling under verkliga förhållanden är nästa nödvändiga 
steg att testa algodling i mindre pilotskala. Minst en demonstationsanläggning där vi 
kan lära oss hur algerna beter sig i varierande svenska väderförhållanden behövs. 
Anläggningen ska helst vara utformad så att den är uppskalningsbar. Förslagsvis bör vi 
koncentrera den praktiskt inriktade forskningen på tester med odling i 
fotobioreaktorer/påsar eller halvslutna system med hjälp av luft, höga koldioxidhalter 
och rökgaser av olika slag och hur vi bäst ska lösa ljustillgången i svenska odlingar 
vintertid. Olika arter bör testas och nya isoleras från naturen. Samspelet med andra 
organismer/kontaminanter behöver undersökas närmare. En jämförelse mellan tillväxt 
och kostnader för odling i enbart ljus (sol + ev. lampor) eller med tillsats av organisk 
näring vore mycket intressant för svenska förhållanden då man t ex kan utnyttja 
avloppsvatten. Lokalt behöver man titta på vilken spillvärme och vilken infrastruktur i 
form av utrustning, vatten och näring som kan användas och hur bioreaktorer och 
skördemetoder kan utnyttjas bättre. Få undersökningar är gjorda som kombinerar 
koldioxid- eller rökgasupptag med lipidhalt för biodieselproduktion [20]. Det finns inte 
heller så många undersökningar om biogas från alger och här är intresset stort i Sverige, 
även för samrötning. Det vore också intressant att undersöka både på laboratorium och i 
större skala om och i hur stor grad som man kan kombinera processer, om och hur både 
koldioxidupptag och bränsleproduktion kan fås att fungera optimalt för flera processer 
samtidigt, eller om man måste koncentrera sig enbart på ett av målen. Det behövs även 
fortsatta studier om ekonomi, energi och miljönytta med algodling på hemmaplan. 
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A Massbalanser och energianalys  
 
I algodlingsmodellen används följande beteckningar: 

Hn Entalpi (kJ/kg) för flöde n i figur A1. 
 Massflöde (kg/s) för flöde n i figur A1. 

Qsol Den upptagna solenergin per sekund (kW). 
 Koncentration (vikt-%) av alger i algsoppan för flöde n i figur A1. 

 

Figur A1. Översiktlig figur som visar energiflöden (bruna streckade pilar) och massflöden (blå 
heldragna pilar). 

Figure A1. Overview showing energy flows (brown dotted arrows) and mass flows (blue lines). 

Enkla massbalanser utfördes enligt ekvation 1 och 2 nedan: 

 
 (1) 

d reaktor

d
 (2) 

  

Ekvation 1 och 2 kombineras för att lösa ut :
d reaktor

d  
 
Ekvation 1 används sedan för att beräkna . 
 
Med en energibalans kan den upptagna solenergin uppskattas enligt ekvation 3. 
 

sol (3) 
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Uppvärmning av 
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Kylning/ventilation, 
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Vatten (odl.medium)
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5

3

1
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4

Alternativ A
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Energibehov, WB
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2
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B Översiktlig bild av energimodellen 

En skärmdump av modellen i Excel visas nedan. 
 

 
 



VÄRMEFORSK 
__________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

 
 

 


