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Sammanfattning  

Då dagens industrialiserade samhälle är i behov av att minska sitt beroende av fossila bränslen, 

bedrivs mycket forskning för att utveckla förnybara alternativ till dessa. Ett område där denna typ av 

forskning har bedrivits länge är transportsektorn, där biodiesel och bioetanol är exempel på 

förnybara bränslen utvunna från växter.  

Alger odlas sedan länge i kommersiellt syfte, i huvudsak som livsmedel eller för utvinning av 

värdefulla ämnen såsom proteiner och pigment.  På senare tid har det dock även bedrivits ett flertal 

testodlingar för biodrivmedelsframställning. Vissa arter av alger är mycket rika på oljor eller 

kolhydrater, och genom att utvinna dessa kan drivmedel såsom biodiesel och bioetanol framställas. 

Denna rapport beskriver hur en drivmedelsproduktion från alger skulle kunna utformas på en fiktiv ö 

i Stilla havet, ± 10⁰ om ekvatorn.  Förutsättningarna för denna ö antas vara jämförbara med befintliga 

öar i samma område, varför fakta i så stor utsträckning som möjligt gällande dessa har använts. Den 

fiktiva ön är 10 km2 stor och har 100 000 invånare, vilka antas ha samma levnadsstandard som en 

medelsvensk. Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheten att skapa en hållbar 

drivmedelsproduktion som kan tillgodose öns behov, trots knappa resurser. Målet med detta projekt 

var att hitta en ekonomiskt lönsam och energieffektiv metod att framställa biodrivmedel på ön, samt 

att undersöka möjligheter för export och expansion. 

Rapporten utgår från en jämförelse mellan biodieselproduktion från mikroalger och 

etanolproduktion från makroalger. Rapportens litteraturstudie åskådliggör de vanligaste 

kommersiellt odlade algerna, vanliga odlingsmetoder samt olika alternativ för 

bränsleframställningsprocesser. Litteraturstudien berör emellertid även andra områden, som är av 

betydelse för utformandet av modellerna. Rapportens fallstudie och modeller visar ett förslag på hur 

biodiesel- och etanolproduktionerna skulle kunna utformas. Etanolproduktionen är tänkt att ske från 

makroalgen Kappaphycus alvarezii, odlad till havs i pennrör gjorda av PVC-inklätt ståltrådsnät. 

Biodieselproduktionen sker från mikroalgen Nannochloropsis, odlad i en bassäng tillverkad av 

hypalonplast vilken i stora drag är utformad som en sluten fiskekasse. 

De resultat som erhålls utifrån den föreslagna utformningen av modeller gällande 

drivmedelsframställning visar på en negativ energibalans för mikroalgsodlingen på 41,7 MJ per kg 

utvunnet biodiesel. Vidare beräknas ett minsta möjliga pris på 154,66 kr/kg, vilket är betydligt högre 

än vad som uppskattas som ett konkurrenskraftigt pris. För makroalgsodlingen uppnås visserligen en 

positiv energibalans på 12,74 MJ per kg utvunnen etanol, men till ett mycket högt minsta möjliga pris 

på 576,04 kr/kg. Det konstateras också att det inte är möjligt att tillgodose den fiktiva öns 

uppskattade drivmedelsbehov utifrån de föreslagna modellerna. För att göra detta bedöms det 

behövas en odlingsarea på omkring 13 km2 respektive 370 km2 för mikro- och makroalgsodlingarna. 

Vidare bedöms möjligheter för expansion av de föreslagna modellerna som mycket begränsade, då 

en positiv energibalans och en möjlighet till ett konkurrenskraftigt pris bör vara en 

grundförutsättning för detta. I känslighetsanalysen konstateras dock att det finns många parametrar 

vid utformningen av modellerna som är osäkra, och under andra förutsättningar finns möjlighet till 

både ekonomisk och energimässig lönsamhet för mikroalgerna.
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Abstract 

Today’s industrialized society desperately needs to reduce its dependence on fossil fuels; in order to 

accomplish this, an enormous amount of time and money is invested in research to develop 

renewable alternatives. This type of research has led to renewable alternatives, such as biodiesel and 

bioethanol that are currently being used in the transportation sector.  

Algae have a long commercial history, mainly being used as food or for the extraction of other high 

value components such as proteins and pigments. More recently however, algae have also been 

cultivated for biofuel production. Some species of algae are very rich in oils or carbohydrates, and by 

extracting these, biofuels such as biodiesel and bioethanol can be produced. 

This report describes how a system for fuel production from algae could be designed on a fictional 

island in the Pacific Ocean, ± 10 ⁰ of the equator. The conditions on this island are assumed to be 

comparable with existing islands in the same area, and data from these islands are therefore used as 

extensively as possible. The area of the fictional island is 10 km2 and has 100 000 inhabitants, who 

are assumed to have the same living standards as an average Swede. The objective of this project is 

to prove that it is possible to create a sustainable production of biofuel, in spite of scarce resources. 

The goal is to examine if it is profitable, from an economic and energetic point of view, to produce 

fuel from algae on the fictional island, and to investigate opportunities for expansion and export. 

The report is based on a comparison of biodiesel production from microalgae and ethanol production 

from macroalgae. The literature review illustrates the most common, commercially grown algae 

species, common cultivation methods, and various options for the fuel production processes. The 

literature review also includes other areas that are relevant for the designing of the models. The case 

study and models show a suggestion of how the biodiesel and ethanol productions could be 

designed. Ethanol is derived from the macro-alga Kappaphycus alvarezii, cultured in the sea in pens 

made of PVC-covered steel wire mesh. Biodiesel production is carried out from the microalgae 

Nannochloropsis, cultured in a basin made of hypalon plastic and designed as a closed fish cage.  

The results obtained from the proposed design of the biodiesel production from microalgae, show a 

negative energy balance on 41,7 MJ per kg derived biodiesel. Furthermore, the calculated minimum 

price of 154,66 kr/kg was significantly higher than an estimated, competitive price. For the ethanol 

production from macroalgae, a positive energy balance was achieved, giving 12,74 MJ per kg derived 

ethanol. However, the estimated minimum price of 576,04 kr/kg is not near a competitive price. It is 

also concluded that it is not possible to meet estimated fuel needs of the fictional island from the 

proposed models. To do this, a cropping area of about 13 km2 and 370 km2 is needed for the micro 

and macroalgae culture, respectively. Furthermore, the opportunities for expansion of the proposed 

models are considered very limited, since fundamental conditions such as a positive energy balance 

and an opportunity for a competitive price are not met. The sensitivity analysis however concludes 

that there are many parameters in the design of the models that are uncertain, and under other 

conditions it is possible to have both economical and energetic profits from biodiesel production 

from microalgae.
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1 Inledning 
År 2008 kom 88 % av världens primärenergitillförsel från fossila bränslen, främst från olja, kol och 

naturgas. Vidare är fossila bränslen den största bidragande faktorn till utsläpp av växthusgaser, och 

på senare år har mycket forskning koncentrerats till att hitta sätt att minska dessa utsläpp. (Brennan 

& Owende, 2010; Singh, Nigam & Murphy, 2011) 

Ett sätt att minska utsläpp av växthusgaser är att använda förnybara primärkällor till energi. I 

dagsläget kommer dessa främst från sol-, vind- och vattenkraft, geotermiska källor samt biologiska 

bränslen såsom växter. Dock finns fortfarande många hinder av bland annat teknisk och ekonomisk 

karaktär, som måste överkommas för att utvecklingen av förnybara primärenergikällor ska kunna 

fortgå. Andra problem är relaterade till säkerhet, tillgång på förnybara källor samt förvaring av avfall 

efter produktion (Demirbras & Demirbras, 2011). 

Att använda alger för att framställa drivmedel har på senare år fått mycket uppmärksamhet. Alger 

kan, precis som andra växter som idag används som energikälla, omvandla solenergi till kemisk 

energi genom fotosyntes.  Alger är bland de mest effektiva växter på jorden att utföra fotosyntes, 

och bör därför anses som en lovande kandidat till att utvinna förnyelsebar energi ifrån. (Demirbras & 

Demirbras, 2011; Singh, Nigam & Murphy, 2011) 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheten att tillgodose bränslebehovet hos en fiktiv ö i 

Stilla havet, belägen ±10⁰ om ekvatorn, genom att framställa biodrivmedel från alger. Projektets syfte 

var emellertid inte att utse den bästa metoden för detta, utan enbart att presentera en möjlig 

modell. Syftet var med andra ord att utse en mikro- och en makroalg samt en tillhörande 

odlingsmetod till vardera. Detta för att teoretiskt tillämpa information och antaganden från 

litteraturen gällande dessa på en odlingsplats med samma area, belägen på samma avstånd från den 

fiktiva ön. Syftet var vidare att uppföra en kostnadsanalys och en energibalans för de två 

algodlingarna för att, med dessa som underlag, jämföra de två odlingsmetoderna med varandra. 

Därutöver var syftet med detta projekt att överskådliggöra exportmöjligheterna av den mest 

fördelaktiga projektmodellen samt av färdigt biodrivmedel, tillverkat enligt denna.  

1.2 Målformulering 

Målet med detta projekt var att hitta en ekonomiskt lönsam och energieffektiv metod att framställa 

biodrivmedel på ön, genom att jämföra havsodling av mikroalger respektive makroalger. Vidare var 

målet att, utifrån detta, undersöka möjligheter för export, samt överskådliggöra 

expansionsmöjligheterna för den, mest lovande, framtagna produktionsmodellen till andra delar av 

världen, både med liknande och skilda geografiska och klimatmässiga förutsättningar. Projektets tre 

huvudmål presenteras nedan; 

 Hitta en ekonomiskt lönsam och energieffektiv metod att framställa biodrivmedel på ön, 

genom odling av alger 

 Överskådliggöra vilka möjligheter som finns för export av det färdiga drivmedlet 

 Överskådliggöra expansionsmöjligheter för den framtagna produktionsmodellen till andra 

delar av världen 
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1.3 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla och uppnå projektets syfte och mål har ett visst tillvägagångssätt tillämpats under 

projektets gång.  

1.3.1 Tillvägagångssätt för att uppfylla projektets syfte 

Projektets syfte uppfylldes genom att besvara följande frågor, som nedan åskådliggörs indelade efter 

delsyfte. 

För att utse en makroalgsart användes följande frågor som utgångspunkt:  

 Vilka makroalger har tidigare odlats till havs, på samma breddgrad och med liknande 

förhållanden som den fiktiva ön, och gett en tillfredsställande skörd? 

 Vilka av dessa alger har gett den bästa drivmedelsproduktionen? 

 Vilken typ av drivmedel var det som framställdes? 

För att utse en mikroalgsart användes följande frågor som utgångspunkt:  

 Vilka mikrolager odlas det mest av, för bränsleproduktion, i öppna bassänger på land? 

 Vilka av dessa alger kan växa i havsvatten? 

 Vilka av dessa alger gav den bästa drivmedelsproduktionen? 

 Vilken typ av drivmedel var det som framställdes? 

Vid val av odlingsmetod och vidare framställningsprocess för makroalger var följande frågor 

relevanta: 

 Vilka metoder har använts vid testodlingar av makroalger till havs?  

 Vilken av dessa metoder är lämplig att tillämpa på detta projekts fiktiva jämförelseodling? 

 Hur ska processen från skördning till färdigt drivmedel ske? 

 Vilka problem kan tänkas uppkomma vid denna typ av odling, och hur ska dessa lösas? 

Vid val av odlingsmetod och vidare framställningsprocess för makroalger var följande frågor 

relevanta: 

 Hur skulle man kunna odla mikroalger i en öppen bassäng till havs, grundat på den teknik 

som används i befintliga öppna bassänger på land?  

 På vilka områden måste bassängodlingarna på land anpassas för att fungera till havs? 

 Hur ska mikroalgerna skördas? 

 Hur ska processen från skördning till färdigt drivmedel ske? 

 Vilka problem kan tänkas uppkomma vid havsodling av mikroalger, och hur ska dessa lösas? 

Följande frågor användes som utgångspunkt för att utreda om ekonomisk och energimässig 

lönsamhet kan uppnås: 

 Är det möjligt att uppnå energimässig lönsamhet med de båda metoderna? 

 Är det möjligt med ekonomiskt lönsam produktion på ön? Vilket drivmedelspris krävs för 

lönsamhet?   
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Följande frågor användes som utgångspunkt för att överskådliggöra vilka globala möjligheter som 

finns för den föreslagna modellen: 

 Kan man använda denna modell i storskalig produktion utanför ön? 

 Om ja, i så fall var? 

 Hur ser möjligheterna ut för export? 

1.3.2 Tillvägagångssättet för att uppnå projektets mål  

För att uppnå projektets tre huvudmål, vilka beskrivs ovan, har även ett antal delmål satts upp. Dessa 

åskådliggörs i punktform nedan, under tillhörande huvudmål.  

För att hitta en ekonomiskt lönsam och energieffektiv metod att framställa biodrivmedel på ön, 

genom odling av alger, bör följande delmål uppnås: 

 Ta reda på vilka makroalger som har odlats till havs på ett gynnsamt sätt, under liknade 

förhållanden som råder på den fiktiva ön 

 Anpassa tidigare utförd testodling, med tillhörande siffror och resultat, av makroalger till det 

format som valts till denna studie 

 Uppföra kostnads- och energibalanser för denna fiktiva makroalgsodling, enligt tillhörande 

modell 

 Ta reda på vilka marina mikroalger som har odlats på ett gynnsamt sätt i öppna bassänger på 

land 

 Modellera en tänkbar metod att odla mikroalger i bassänger till havs, grundat på befintlig 

metod som tillämpas på land 

 Göra en kostnadsanalys och energibalans för den fiktiva mikroalgsodlingen, enligt tillhörande 

modell 

 Jämföra möjligheten att försörja ön med bränsle, på ett hållbart sätt, med hjälp av mikro- 

och makroalgsodlingar 

För att överskådliggöra möjligheterna för export av det färdiga drivmedlet bör följande delmål 

uppnås: 

 Bestämma den maximala produktionsvolymen av färdigt drivmedel på ön 

 Bestämma den mängd drivmedel som är nödvändig för öns inhemska behov 

 Utifrån ovanstående punkter, utvärdera exportmöjligheter av eventuellt överskott 

För att överskådliggöra expansionsmöjligheterna för den framtagna produktionsmodellen till andra 

delar av världen behövs följande delmål uppnås: 

 Jämföra olika klimatzoners egenskaper med det klimat som förväntas råda på den fiktiva ön 

 Koppla dessa till de förutsättningar som krävs för den typ av algodling som är möjlig på ön, 

samt utvärdera möjligheter att anpassa den metod som används på ön till andra klimat 
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2 Litteraturstudie 

I denna litteraturstudie har tidigare forskning och resultat som finns om hur alger kan användas som 

drivmedel kartlagts. Litteraturstudien börjar med en genomgång av nödvändigheten i att hitta 

förnybara bränslen och varför alger är en lämplig källa till sådana. Vidare har information sökts 

angående alger; hur de klassificeras, hur de kan odlas samt vilka omgivande parametrar som är 

viktiga. Vidare har det undersökts hur en algodling bäst kan utformas på den fiktiva ön som detta 

projekt utgår ifrån, detta genom att undersöka olika algsorter som kan vara aktuella för 

drivmedelsproduktion, olika metoder för odling, skördning och vidare processering. Slutligen har 

andra, mer specifika områden kartlagts, som är av vikt för utformningen av modellen i detta projekt. 

2.1 Nuvarande och framtida typer av drivmedel 
Att det är nödvändigt att minska dagens nuvarande kraftiga beroende av fossila bränslen är ingen 

nyhet. Inom många områden har man lyckats ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ 

såsom elproduktion från vind, vatten och sol. Med ett stigande oljepris har det också blivit 

ekonomiskt lönsamt att hitta alternativ till oljebaserade drivmedel. Inom transportsektorn har man 

därför sedan länge försökt utveckla hållbara biodrivmedel.  

2.1.1 Första generationens biodrivmedel 

Det som brukar benämnas som första generationens biodrivmedel kan delas upp i tre kategorier; 

biodiesel, etanol och biogas (Naik et al., 2010). Dessa utvinns i första hand från landbaserade växter 

såsom majs, raps, sockerrör och sockerbetor. Dock har dessa alternativa drivmedel kritiserats av flera 

anledningar; de konkurrerar om odlingsmark med livsmedelsproduktionen, kräver mycket vatten och 

gödsling för att kunna växa bra samt motverkar en biologisk mångfald (Singh, Nigham & Murphy, 

2011). Man har också visat att det inte är möjligt att producera första generationens biodrivmedel i 

den storleksordning som skulle krävas för att tillgodose den efterfrågan av drivmedel som idag finns. 

Detta då mängden utvunnet drivmedel per markyta som används är för låg. (Chisti, 2007) 

2.1.2 Andra generationens biodrivmedel 

Den exakta definitionen på vad som ingår under andra generationens biodrivmedel råder det, till viss 

del, delade meningar om. Gemensamt för vad olika forskare menar går in under kategorin är 

drivmedel som produceras med en högre resurseffektivitet jämfört med första generationens 

biobränslen, och vars resurser inte konkurrerar med de för jordbruk för matproduktion. Detta kan 

exempelvis göras genom att använda mark som inte kan utnyttjas för jordbruk (Singh, Nigham & 

Murphy, 2011; Naik et al. 2010). Exempel på några källor till andra generationens biodrivmedel är 

restprodukter från skogs- och jordbruk, energiskog och avfall. Även då vissa av dessa fortfarande 

beräknas växa på mark som även är lämplig för odling av livsmedel, kan andra generationens 

drivmedelskällor utnyttja marken mer areaeffektivt jämfört med första generationens biodrivmedel 

och därmed ge en större utvunnen energimängd per yta. Dock behöver landväxande grödor alltid ha 

tillgång till vatten och näringsämnen, och om dessa inte finns naturligt vid odlingsplatsen utan måste 

tillsättas påverkar detta sannolikt lönsamheten negativt. (Sims et al., 2010) 

 Det är i dagsläget inte möjligt att få dessa metoder lönsamma då vissa tekniska hinder först måste 

överkommas, och även om detta görs skulle denna typ av drivmedel bara kunna fylla en viss kvot av 

världens drivmedelsbehov idag. Man bör därför inte anse andra generationen drivmedel som ett 

hållbart alternativ i sig självt. (Naik et al. 2010) 
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2.1.3 Tredje generationens biodrivmedel – från alger? 

Att använda alger som råvara för att producera biodrivmedel är något som har uppmärksammats av 

många forskare de senaste åren. Flera forskare benämner det som ett tredje generationens 

biodrivmedel, som har en mycket högre potential än första- och andra generationens drivmedel. Den 

främsta anledningen till detta är att man från dessa kan få ut tiotals gånger så mycket drivmedel per 

markyta jämfört med andra odlade grödor (Demirbras 2011; Singh, Nigham & Murphy, 2011). Andra 

fördelar med att odla alger för drivmedelsproduktion är att det, för vissa algodlingar, inte behövs 

någon tillsättning av färskvatten utan endast solljus och näringsämnen (Mata, Martis & Caetano, 

2010) 

Tabell 1 visar en jämförelse mellan olika källor till biodiesel, vilken oljeutvinning som är möjlig och 

hur effektivt de olika alternativen utnyttjar odlingsmarken (Chisti, 2007). 

Tabell 1: Jämförelse av möjlig oljeutvinning från olika typer av grödor 

 
MÖJLIG 
OLJEUTVINNING (l ha-1) 

NÖDVÄNDIG 
LANDYTA (M ha)a 

ANDEL AV NUVARANDE ODLINGSYTA 
I USA (%) 

Majs 172 1540 846 

Sojabönor 446 594 326 

Canola 1190 223 122 

Jatropha 1892 140 77 

Kokosnöt 2689 99 54 

Palmolja 5950 45 24 

Mikroalger b 136 900 2 1,1 

Mikroalger c 58 700 4,5 2,5 
a 

För att täcka 50 % av USA:s drivmedelsbehov 
b
 70 % lipidinnehåll (viktprocent) i biomassa 

c 
30 % lipidinnehåll (viktprocent) i biomassa  

Källa: Chisti (2007)  
 

Det finns flera projekt runt om i världen där alger redan har börjat användas som råvara till både 

etanol och biodiesel, varav ett sker på Hawaii där USA:s största algodling skapats av företaget Phycal 

Inc. Projektets mål är att undersöka möjligheterna för att producera samt använda biobränsle från 

alger. Biobränslet kommer att distribueras till ett fast pris till Hawaiian Electric, som i sin tur ska testa 

detta på Kahe Generating Station. De båda parterna förväntar sig ett treårigt samarbete och ett 

fullskaligt demonstrationsprojekt på Kahe. (Williamson, 2011) 

2.2 Om alger som en källa till förnybart drivmedel 
I detta avsnitt följer en kort genomgång av algers egenskaper och klassificering, samt en närmare 

beskrivning av möjligheterna för alger som källa till biodrivmedel. 

2.2.1 Allmänt 

Alger är ett samlingsnamn för organismer bestående av en eller fler celler. De lever i vatten och i 

andra fuktiga miljöer såsom diken, våta klippor och snö, och har en mycket stor artrikedom. Man 

uppskattar att det finns cirka 30 000 arter kända idag. De varierar i storlek, alltifrån mikroskopiskt 

små upp till 60-70  m långa. De förökar sig både könlöst och könligt, och med varierande metoder. 

(Nationalencyklopedin 2012)  

Alger utför fotosyntes, och denna energi lagras inuti algen som energi i form av olja, kolhydrater och 

proteiner.  (Demirbras, 2011) 
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2.2.2 Kategorisering av alger 

På grund av algernas stora artrikedom finns det många sätt att kategorisera alger, och till viss del 

råder oenighet om vilken systematik som ska användas. Forskare har tack vare nya och förbättrade 

mikroskop lärt sig mer om algers egenskaper, exempelvis har nya upptäckter gjorts gällande fysisk 

struktur, celldelning och andra funktioner. På grund av detta har systematiken för klassificeringen 

ändrats betydligt sedan 1960, och denna förändring sker fortfarande. Ett enkelt sätt att initialt dela 

upp arterna är dock efter storlek; mikroalger innefattar encelliga alger i mikroskopisk storleksordning 

medan makroalger innefattar större alger. (Algae classification, 2012) 

2.2.2.1 Makroalger 

Makroalger, eller sjögräs, delas traditionellt in efter färg; Rodophyta (röda), Chlorophyta (gröna) och 

Phaeophyta (bruna). De förekommer både i vild och i odlad form, och består av omkring 80-85 % 

vatten. Makroalger finns i kustområden över hela världen, framför allt i vatten nära stränder där det 

finns fasta föremål att växa på. Det förekommer också i öppna vatten, då flytande på eller nära 

havsytan. (Roesijadi et al., 2010). 

2.2.2.2 Mikroalger 

Mikroalger är mer komplicerade att kategorisera än makroalger, och många olika system 

förekommer. Ett sätt är att dela in dem efter celltyp, i prokaryoter och eukaryoter. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan dessa två typer är att alger med eukaryota celler har en cellkärna där dess DNA 

finns, medan alger med prokaryota celler saknar kärna och istället har sitt DNA i form av en 

kromosom. Till de prokaryota algerna hör Cyanophyceae, eller cyanobakterier. De eukaryota algerna 

delas vidare upp i Chlophycae (Gröna alger), Rodophycae (Röda alger), Dinoflagellater och 

Stramenopiler. (Tramoy, 2011) 

2.2.3 Biodrivmedel från alger 

Att alger anses vara en lovande källa för biodrivmedel beror på flera egenskaper som sammanfattas 

nedan. 

2.2.3.1 Alger ger mer drivmedel per utnyttjad yta än traditionella växter 

En viktig anledning till att alger har fått mycket uppmärksamhet på senare tid är att det har en 

möjlighet att producera betydligt mer drivmedel per utnyttjad yta jämfört med de övriga växter som 

odlas idag. Detta på grund av att alger är en av de mest effektiva växter i världen på att utföra 

fotosyntes. Hur mycket drivmedel som kan utvinnas varierar självklart mellan olika algtyper, men 

framförallt mikroalger har uppmärksammats för att kunna ge upphov till stora mängder olja som kan 

användas som råvara till biodiesel. Enligt vissa uppskattningar kan man utvinna upp till 200 gånger så 

mycket olja från alger jämfört med de bästa växter som används för detta syfte idag. (Demirbras, 

2011)  

Även vissa makroalger kan vara lämpliga då de kan innehålla en stor andel kolhydrater, som 

exempelvis kan användas för etanolproduktion, och vissa arter kan därför ge en högre 

massproduktivitet jämfört med landbaserade växter (Meinita et al., 2011).  

2.2.3.2 Alger konkurrerar inte med odlingsmark för livsmedelsproduktion 

Algodlingar tar inte upp odlingsmark som annars skulle kunna användas för odling av livsmedel, till 

skillnad från odling av andra grödor såsom majs, raps och sockerrör som hittills använts som källa för 
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biodrivmedelsproduktion. Detta leder till brist på åkermark, men också till ökande matpriserna vilket 

i sin tur leder svårigheter för utsatta länder att köpa det de behöver. Många myndigheter i olika 

länder har dessutom valt att ge bidrag eller på andra sätt ekonomiskt gynna odling av grödor för 

biodrivmedel, vilket har gjort att bönderna i större utsträckning producerar detta, vilket leder till brist 

på andra matvaror. Förändringen i användandet av mark från mat till drivmedel har gett upphov till 

ett dilemma där ett val måste göras mellan att producera mat till jordens befolkning eller att ta till 

vara på de större ekonomiska vinsterna i att producera drivmedel. (Singh, Nigam & Murphy, 2011) 

2.2.3.3 Snabb tillväxttakt 

Alger växer generellt sätt snabbare än de landlevande växter som idag används till biodrivmedel. 

Vissa algsorter har en så extrem förökningstakt att de kan fördubbla sig inom loppet av några timmar 

(Scott et al., 2010). Alger är dessutom en av världens absolut snabbast växande växter som utför 

fotosyntes (Demirbras, 2011). 

2.2.3.4 Alger tar upp koldioxid under sin tillväxt 

Alger tar upp mycket koldioxid när de växer, vilket minskar den befintliga koldioxidhalten i 

omgivningen (Söderberg et al., 2011). Detta kan utnyttjas genom att placera en algodling nära en 

fabrik, då man kan leda koldioxidutsläppen från denna direkt till algodlingen och därigenom begränsa 

utsläppen till omgivningen (Ekendahl, 2009).  

2.2.3.5 Alger behöver inte färskvatten 

Minskade vattenresurser är ett annat problem för dagens landbaserade källor till biodrivmedel. En 

uppskattning visar att färskvattenbehovet för odling, med dagens teknik, skulle uppgå till 4000 km3 år 

2050. Detta kan jämföras med dagens behov på 2700 km3 (Singh, Nigam & Murphy, 2011). Då alger 

inte nödvändigtvis behöver färskvatten utan kan växa i salt eller bräckt vatten, eller till och med i 

avloppsvatten, skulle detta innebär en lättnad för de redan ansträngda vattenresurser som upplevs 

idag. 

2.3 Urval 
En första faktor att ta hänsyn till vid produktion av biodrivmedel från alger är givetvis vilken sorts 

alger som ska användas. På grund av den stora artrikedomen är det svårt att göra en bedömning av 

vilka alger som är absolut bäst lämpade. Genom åren har mycket forskning gjorts för att kartlägga 

alger, och i många fall utgår man ifrån den omfattande kartläggning som gjordes under 80- och 90-

talet genom Aquatic Species Program (Scott et al., 2010). Många algsorter är rika på lipider, som kan 

utvinnas och förädlas till biodiesel. (Ekendahl, 2009). Lipider är ett samlingsnamn för en grupp ämnen 

som är lösliga i icke-polära ämnen, exempelvis hexan eller kloroform. Den vanligaste underkategorin 

för lipider är fetter och oljor (Nationalencyklopedin, 2012). Det finns även alger som består av en stor 

del kolhydrater och protein, som kan användas för att producera etanol eller biogas (Ekendahl, 

2009). Valet av algsort avgör inte bara vilken typ av drivmedel som kommer att produceras på ön, 

utan det påverkar också i hög grad kvalitén på det färdiga drivmedlet. Det är till exempel nödvändigt 

att oljan som utvinns vid biodieseltillverkning håller en viss kvalité, för att kunna hålla den stabilitet 

och prestationsgrad som krävs för att uppnå internationella standarder för drivmedel. (Singh, 

Nigham & Murphy, 2011) 

Idag koncentreras mycket av forskningen kring vissa typer av snabbväxande och tåliga mikroalger 

med en hög oljehalt som anses vara särskilt lämpliga för produktion av biodrivmedel (Scott et al., 

2010). Mikroalger har också en mycket vid spridning inom sina arter, och skulle därför kunna vara 
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lämpade för odling för drivmedelsproduktion då det finns möjlighet att hitta en art som är väl 

anpassad efter de förhållanden som finns på ön, och som samtidigt har ett högt lipidinnehåll och en 

hög tillväxttakt (Mata, Martins & Caetano, 2010). Dock gör dess storlek att någon typ av särskilt 

inhägnade av odlingsområdet krävs för att kunna begränsa odlingen till havs. Makroalger å andra 

sidan kan odlas direkt i havet utan att någon avgränsning i vattnet görs, men har dock en mindre 

variation inom arterna jämfört med mikroalger, vilket innebär att det kan vara svårare att hitta en 

lämplig art. Samtidigt finns sedan många år tillbaka en kommersialiserad odling av makroalger för 

andra syften än biodrivmedel, främst inom livsmedelsindustrin, vilket kommer att beskrivas 

ytterligare nedan. Detta gör att odlings- och skördningsmetoder i industriell skala redan är 

utvecklade, vilket är en fördel vid en eventuell biodrivmedelsproduktion. (Bruton et al., 2009) 

2.3.1 Alternativa arter för mikroalger 

Att utvärdera vilken mikroalg som är mest lämpad för biobränsleproduktion är en svår process på 

grund av flera anledningar. Förutom den stora artrikedomen så finns inte mycket samstämmighet på 

forskningsrapporter på ämnet, och det finns dessutom få sorter som har odlats i stor skala. (Griffiths 

& Harrison, 2009) De finns dock ett fåtal exempel på mikroalger som odlas i kommersiellt syfte, då 

oftast för att utvinna värdefulla komponenter såsom pigment och proteiner. Av dessa arter är endast 

en art, Dunaliella Salina, anpassad för odling i havsvatten. Det finns dock exempel på andra marina 

mikroalgsarter såsom Nannochloropsis och Skeletonema som odlas för användning som fiskfoder. 

(Bruton et al., 2009) 

Nedan följer beskrivningar av ett litet urval av alger, baserat på att möjligheter för odling till havs.  

2.3.1.1 Nannochloropsis  

Nannochloropsis är en typ av grön mikroalg med ett högt lipidinnehåll, som lever i havsvatten 

(Gouveia & Oliveira, 2009). Rodolfi et al. (2009) har även uppmätt lipidinnehåll på 60 % för 

Nannochloropsis odlade i låga kvävehalter. Detta har legat till grund för uppskattningar av en 

potentiell utvinning av mer än 30 ton lipider per hektar i soliga tropiska områden, vilket bör vara det 

klimat som råder på den fiktiva ön i detta projekt. Den trivs i relativt kallt vatten på omkring 19-25 ⁰C, 

men klara av temperaturer upp till 32 ⁰C (Abu-Rezq, Al-Musallam & Dias, 1999). Den har dock en 

storlek på 2-5 mikrometer, vilket försvårar skördningen, och den har också en hård cellvägg som 

försvårare oljeutvinningen. Utvinning av biodiesel från Nannochloropsis odlad i både öppna och 

slutna system har visats ge en positiv energibalans (Jorquera et al. 2010). Sammantaget bedöms 

Nannochloropsis som ett av de bästa alternativen för biodieselproduktion (Rodolfi et al. (2009); 

Jorquera et al., 2010), och i dagsläget håller en forskningsgrupp på Michigan State University på att 

kartlägga dess gener, parallellt med utvecklandet av ny teknik för att bedriva genmanipulation i syfte 

att öka lipidinnehållet hos alger och växter (Biological Foundations of Algal Biofuels, 2010). 

2.3.1.2 Isochrysis galbana 

Isochrysis galbana är fritt levande marina alger, rika på fleromättade fettsyror. Detta gör att de 

används som näring till exempelvis fisklarver, och försök att odla Isochrysis galbana till detta 

ändamål har varit mycket framgångsrika (Fidalgo et al., 1998). Detta indikerar att den sortens alg 

skulle kunna vara lämpad för storskalig produktion i havsodlingar. Isochrysis galbana trivs bäst i 

varma vatten mellan 24 och 26 ⁰C, men klarar av temperaturer på över 30 ⁰C (Abu-Rezq, Al-Musallam 

& Dias, 1999). I en studie gjord av Mata, Martins och Caetano (2010) visade Isochrysis Galbana en av 

de högsta tillväxttakterna, och kunde uppnå ett lipidinnehåll på 40 %. Med en ökad tillgång på kväve 

har forskare lyckats höja lipidinnehållet ytterligare, till 53 % (Feng et al., 2011) vilket skulle kunna 
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uppnås genom att tillsätta kväverikt avfallsvatten till en odling. Sánchez et al. (2012) beskriver en 

möjlig process för framställning av biodiesel från Isochrysis galbana odlad i öppna dammar, och 

konstaterar att algen möjligtvis kan odlas på en storskalig nivå för detta ändamål. Sammantaget 

nämner flera forskare just arten Isochrysis Galbana som en lovande kandidat för biodieselproduktion. 

(Feng et al., 2011; Lee et al., 2011) 

2.3.1.3 Dunaliella Salina 

Dunaliella Salina är en marin alg som tillhör familjen Chlorophycae, som är rik på bland annat β-

karroten . Den har visats trivas bäst i vatten med höga salthalter, relativt kalla temperaturer omkring 

20⁰C, och med en hög intensitet av ljus (Abu-Rezq, Al-Hooti & Jacob, 2010). Öppna dammar har varit 

den vanligaste odlingsformen för algen, och sedan 1986 finns kommersiella odlingar i Australien, USA 

och Israel för utvinning av β-karroten. Odlingen av Dunaliella Salina har dock komplicerats av ett 

stort behov av vatten, salt och sol. Det stora behovet av salt är dock inte enbart en nackdel; då det är 

få andra växter som klarar av dessa förutsättningar är Dunaliella Salina särskilt lämpad att odlas i 

öppna system, då liten risk för föroreningar från andra växter föreligger. (García-González et al., 

2005) 

Salthalten i Stilla havet varierar och påverkas i hög grad av vindar, nederbörd och avdunstning, men 

varierar mellan 32 och 37 ‰ (Encyklopedia Britannica). Dunaliella Salina kan nå lipidinnehåll på upp 

till 50 %, men detta kräver dock en högre salthalt än vad som naturligt finns i havsvatten.  

(Tornabenea, Holzerb & Peterson, 1988). Lipidinnehållet vid odling i havsvatten är betydligt mer 

begränsat om inte extra tillförsel av näringsämnen och koldioxid tillförs (Ratledge & Cohen, 2008).  

2.3.1.4 Sammanfattning av egenskaper för alternativa mikroalgsarter 

I Tabell 2 sammanställs viktiga parametrar såsom lipidinnehåll och tillväxthastighet, samt optimala 

förhållanden för odling, för de alternativa mikroalgsarterna: 

Tabell 2: Egenskaper för aktuella mikroalgsarter (siffror avser odling i havsvatten) 

 

LIPIDER (% av 

blöt vikt) 

TILLVÄXT (kg m⁻3d⁻1, 

medelvärde över 1 

år) 

OPTIMAL 

TEMPTERATUR 

(⁰C) 

OPTIMAL 

SALTHALT 

(‰) 

OPTIMALT 

PH-VÄRDE 

Nannochloropsis 29-32a, b 0,2b, 0,2-1,4e 19-25g, h 20-40g 7-8g 

Isochrysis 

Galbana 
24-28d 0,3-1,6e 24-26g 30g Ej känsligg 

Dunaliella Salina 6-25e 0,22-0,34e Omkring 20f >45f Högt f 

Källor: 
a
 Gouveia & Oliveira (2009) 

b 
Rodolfi et al. (2009)

 

c
 Sukenik, Zmorab & Carmeli (1993)

 

d
 Kaplan, Cohen, & Abeliovich (1986)

 

e 
Mata, Martins & Caetano (2010) 

f
 Abu-Rezq, Al-Hooti & Jacob (2010)  

g 
Abu-Rezq, Al-Musallam & Dias (1999) 

h 
Converti et al. (2009) 

2.3.2 Alternativa arter för makroalger 

Vid val av makroalg till algodlingen på den fiktiva ön kommer ett första kriterium vara att den redan 

odlas i stor skala. Detta för att kunna hämta data gällande exempelvis produktivitet för odlingar och 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291X80900996#AFF1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291X80900996#AFF2
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skördningsmetoder. Utöver detta kommer urval ske baserat på kolhydratsinnehåll och 

tillväxthatighet. 

2.3.2.1 Kappaphycus alvarezii och Kappaphycus striatum 

Dessa två röda alger tillhör några av de största röda tropiska algsorterna, och är kända för sin höga 

tillväxthastighet då de kan fördubbla sin massa inom 15 dagar. De är också mycket motståndskraftiga 

mot andra växter (Khambhaty et al., 2012). Vidare är arten relativt kolhydratsrik, 

kolhydratsinnehållet är omkring 27-30 % för Kappaphycus alvarezii och 23-28 % för Kappaphycus 

striatum. 

Arten Kappaphycus har även odlats sedan flera år för kommersiellt bruk, då den är den viktigaste 

källan till karragenan i världen. Karragenan är en benämning på en grupp polysackarider med 

sulfatgrupper, som används som förtjockningsmedel. Kappaphycus har odlats i detta syfte på 

Filippinerna sedan 1979, och även på andra platser i tropiska delar av Asien och västa Stilla Havet. 

Kappaphycus alvarezii har även odlats som källa till κ-karragenan i Brasilien sedan 1995. Ett flertal 

studier har gjorts för att undersöka produktivitet och eventuella risker vid industriell odling, och 

dessa har visat att odling av Kappaphycus alvarezii är lönsamt och utan märkbar ekologisk påverkan i 

sydöstra Brasilien. (Hayashi et al., 2008) 

2.3.2.2  Eucheuma dendiculatum 

Precis som Kappaphycus odlas makroalgen Eucheuma dendiculatum i kommersiellt syfte idag, främst 

för att utvinna karragenan. Eucheuma trivs bäst i klart, grunt vatten som inte är djupare än 1,5 m. 

(Doty, 1987). Den växer främst på sandiga och korallrika bottnar alternativt på klippiga bottnar med 

starka vattenströmmar (McHugh, 2003). Arten är generellt rik på kolhydrater och har uppmätts 

innehålla omkring 28 % kolhydrater (McDermid & Stuercke, 2003). Eucheuma och Kappaphycus odlas 

enligt liknande metoder, vanligen används linor eller flottar av exempelvis bambu som algerna växer 

på. Olika odlingsmetoder för makroalger beskrivs utförligare under avsnitt 2.4.2. 

2.3.2.3 Sammanfattning av egenskaper för alternativa makroalgsarter 

För att få en översikt sammanfattar  
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Tabell 3 de resultat som litteraturen givit angående parametrar för de tre alternativa 

makroalgsarterna. Dessa parametrar bedöms som viktiga för att kunna avgöra vilken alg som är mest 

lämpad för de förhållandena som råder på ön: 
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Tabell 3: Egenskaper för aktuella makroalger (siffror avser havsodling) 

 

KOLHYDRATS-

INNEHÅLL (%) 

TILLVÄXT-

HASTIGHET 

 (% d⁻1) 

OPTIMAL 

TEMPERATUR 

(⁰C) 

OPTIMAL 

SALTHALT (‰) 

OPTIMALT PH-

VÄRDE 

Kappaphycus 

alvarezii 
27-30 a, c 5,06b 28-30d 33-35d 8-8,5b, d, h 

Kappaphycus 

striatum 
 23-28g 3,50b 23-27e  omkring 32b  8-8,5b, h 

Eucheuma 

Dendiculatum 
28e 3,50b 23-25e 25-25f   

Källor: 
a Fayaz et al. (2005) 
b Glenn &. Doty (1990)  
c Khambhaty et al. (2012) 
d Hurtado-Ponce (1992) 
e McDermid & Stuercke (2003) 
f Largo et al. (1995) 
g Yu et al. (2002) 
h Gehrung & Ohno (1997) 

2.4 Odlingsmetoder  
Alger kan odlas med en mängd olika metoder. Valet av metod beror av algtyp och geografiska 

förutsättningar. Makroalger odlas till största delen i havet medan mikroalger odlas i anläggningar på 

land. (Bruton et al., 2009) 

2.4.1 Odlingsmetoder för mikroalger 

Odlingsmetoder för mikroalger kan delas in i två huvudgrupper; slutna och öppna odlingar. De 

vanligast förekommande typerna av dessa är fotobioreaktorer och öppna dammar (Oilgae, 2011), 

närmare bestämt racewaydammar. (Barsanti & Gualtieri, 2006; Ketheesan & Nirmalakhandan, 2011) 

2.4.1.1 Slutna odlingar - Fotobioreaktorer 

Det finns flera fördelar med en sluten fotobioreaktor jämfört med en öppen bassäng. En av dessa är 

att de, tack vare sin utformning, kan absorbera solljus till en area upp till 10 gånger så stor som dess 

egentliga markarea. Detta gör fotobioreaktorer betydligt mer effektiva, och leder till att de kan 

byggas på mindre ytor än öppna system. En annan fördel är att det knappt förekommer någon 

vattenavdunstning från ett slutet system. Detta möjliggör algodling på platser med begränsad 

möjlighet till vattentillförseln. Att en fotobioreaktor är ett slutet system bidrar även till en liten risk 

att andra arter tar sig in systemet och konkurrerar ut den alg man önskar odla.  

Odling i fotobioreaktorer är emellertid en kostsam metod då reaktorerna är dyra och kräver mycket 

energi. Den energimängd, 3 W/m2, som måste tillföras är näst intill lika stor som den som kan 

utvinnas efter skördning. (Posten & Schaub, 2009) 

Det finns i huvudsak två typer av slutna fotobioreaktorer; rörformade och platta. Den förstnämnda 

typen finns i många olika slag, så som u-formade, raka och horisontella rör. Algsorterna Chlorella och 

Spirulina har odlats, med bibehållen monokultur, i båda typerna av slutna fotobioreaktorer (Lee, 

2001). Algernas tillväxt är beroende av dess ljustillgång. I platta, slutna fotoreaktorer är den sträcka 

som det inkommande ljuset färdas väldigt kort, mellan 1,2-12,3 cm. Detta gör att cellkoncentrationen 

kan bli så hög som upp till 20 kg m-3, och i utomhusodlingar kan produktiviteten per volymenhet bli 

upp till 0,25-3,64 kg m-3d-1. (Barsanti & Gualtieri, 2006). 
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Figur 1 visar ett exempel på en rörformad fotobioreaktor: 

 

Figur 1: Rörformad fotobioreaktor 
Källa: UK Team Algae 
 

Studier har visat att koncentrationen av biomassan i fotobioreaktorer i hög grad beror av 

instrålningstätheten för fotobioreaktorn. Det är därmed omöjligt att upprätthålla en optimal 

cellkoncentration, med naturligt solljus, under ett helt dygn. Man kan dock odla alger med hjälp av 

artificiellt ljus eller solljus genom optiska fibrer, i rörfotobioreaktorer med omrörning. Dessa metoder 

är emellertid väldigt kostsamma och används därmed främst vid framställning av läkemedel. Den 

begränsande faktorn för algtillväxt vid utomhusodling behöver dock inte vara algernas tillgång till 

dagsljus, utan kan istället vara tillgången på något näringsämne. (Lee, 2001) 

2.4.1.2 Öppna odlingar - Racewaydammar 

Racewaydammar har en lägre produktivitet än de slutna fotobioreaktorerna. Det är emellertid den 

mest förekommande odlingsmetoden av de två, då både kostnaderna för uppbyggnad och drift är 

lägre (Barsanti & Gualtieri, 2006; Ketheesan & Nirmalakhandan, 2011). En typisk Racewaydamm är 

0,2-0,5 m djup, ovalformad och har slutna cirkulationskanaler i sig. För att säkerställa optimala 

odlingsförhållanden för algerna krävs kontinuerlig omblandning, och därför används någon form av 

omblandningsverktyg. Man använder oftast ett paddelhjul och det är detta som ger den största 

kostnaden för driften av en racewaydamm. En algodling är beroende av omrörning av flera 

anledningar. Några av dessa är; att förhindra beväxning på väggarna, förhindra temperaturskillnader, 

sprida ljusenergi, koldioxid och andra näringsämnen i hela vattenvolymen samt att föra bort det 

producerade syret. För att detta ska göras på bästa sätt krävs det att en viss lägsta hastighet hålls. 

För racewaydammar som är placerade utomhus brukar en lägsta rekommenderad hastighet vara 

0,15 -0,3 m/s (Ketheesan & Nirmalakhandan, 2011). Racewaydammar är i de flesta fall tillverkade i 

betong men har även tillverkats i plast. (Brennan & Owende, 2010) 

En nackdel med racewaydammar är att de är beroende av kontinuerlig vattentillförsel, då det 

konstant avdunstar vatten från odlingen. Då odlingarna är öppna är det också nödvändigt att 

bibehålla vissa specifika förhållanden, som enbart gynnar den önskade algsortens behov. Det finns 

annars en risk för att andra arter tar över odlingen. (Posten & Schaub, 2009) Ytterligare en nackdel 

med öppna system är att det är svårt att bibehålla en konstant temperatur, då denna förändras i 

omgivningen under dygnet och året (Brennan & Owende, 2010).  

Figur 2 visar ett exempel på en ovalformad racewaydamm, utrustad med paddelhjul: 
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Figur 2: Racewaydamm med paddelhjul 
Källa: Sustainable Guernsey, 2012 

2.4.1.3 Val av odlingsmetod för mikroalger 

Vid val av odlingsmetod bör man ta hänsyn till följande faktorer; algtypens egenskaper, landkostnad, 

arbetskostnad, energiåtgång, vattentillgång, näringsinnehåll, klimat samt den slutprodukt man 

önskar få. Om landkostnaden är låg kan det vara mer lönsamt att ha en odling med en väldigt stor 

area utan något omröringsverktyg. I Australien bedrevs exempelvis en lönsam mikroalgsodling, utan 

omrörningsverktyg, med en area om 250 hektar. Odlingen blandades enbart om till följd av vindar 

och konvektion. Detta var lönsamt då markkostnaden var låg, bassängen fylldes med kostnadsfritt 

havsvatten samt då klimatet möjliggjorde odling året runt. Det är med andra ord lönsamt med 

omrörning, av exempelvis paddelhjul, då markkostanden är hög och vice versa. En liknande 

kompromiss mellan ljusinsläpp och avdunstningstakt görs gällande vilket djup en odling ska ha. I den 

oomrörda dammen i Australien var odlingens djup 0,5 m. Ett så pass stort djup medför att ljuset är 

den begränsande faktorn i tillväxten. (Borowitzka, 1999) 

2.4.2 Odlingsmetoder för makroalger 

Makroalger kan liksom mikroalger odlas med en mängd olika metoder, vilka mestadels utförs till 

havs. Några av de metoder som utvecklats och använts är; floating raft-metoden, suspended stone-

metoden, hanging long-line-metoden, fixed off-bottom line-metoden och pennrörsmetoden.  Nedan 

följer exempel på hur dessa tillämpas vid testodlingar i havet.  

2.4.2.1 Testodling av Gelidiella acerosa i Indien  

I en rapport av Ganesan et al. (2011) beskrivs en testodling på Ervadi som utfördes mellan år 2004 till 

2006, vid Indiens sydöstra kust, 9 ⁰N om ekvatorn. I denna testodling jämfördes suspended stone-

metoden och floating raft-metoden. Inför testodlingen ansågs den sistnämnda vara en överlägsen 

odlingsmetod för just arten Gelidiella acerosa, men denna uppfattning kom att revideras i och med 

studiens resultat. (Ganesan et al., 2011) 

2.4.2.1.1 Floting raft-metoden 

Algerna odlades i flottar vars ramar var 1,5x1,5 m och gjorda av bambu. I dessa gick 20 parallella 

polypropylentrådar, 3 mm tjocka, på jämt avstånd från varandra. På varje tråd fästes 25 algskott, på 

5 cm avstånd, med hjälp av nylontråd. Algerna skördades med ett intervall på 180 dagar, och gav en 

ökad skörd vid de tre första skördningstillfällena; från 0,977 till 1,288 kg/m2 blöta alger. Den fjärde 
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skörden var emellertid mindre än de tre första och gav 0,953 kg/m2 blöta alger. (Ganesan et al., 

2011) 

2.4.2.1.2 Suspended stone-metoden 

Denna metod påminner om floating raft-metoden men istället för att knyta fast algskotten direkt på 

trådarna i bamburamen, knöts de fast på en kalkhaltig sten (korallsten). Denna knöts i sin tur fast i 

trådarna, så att de hängde 5 cm under bamburamen. Algerna skördades med ett intervall på 180 

dagar, och skörden blev större och större för varje gång, mellan 0,528 till 3,645 kg/m2 blöta alger. 

(Ganesan et al., 2011) 

2.4.2.1.3 Resultat  

Båda metoderna gav förhållandevis bra tillväxt, suspended stone-metoden gav emellertid en bättre 

tillväxt då den gav algen bättre möjlighet att skjuta skott, och därmed gav en exponentiell ökning för 

varje skörd. Skörden var både större än den varit från någon annan testad metod och då algen fått 

växa fritt i samma område. Studien visar därmed att suspended stone-metoden kan vara en bra 

metod för storskalig odling av Gelidiella acerosa i havet, för kommersiell produktion av biomassa. 

(Ganesan et al., 2011)  

2.4.2.2 Testodling av Kappaphycus alvarezii i Panagatan Cays, Caluya, Antique, 

Philippines, två tillfällen 

Vid två tillfällen bedrevs testodlingar av Kappaphycus alvarezii (Hurtado et al., 2001; Hurtado-Ponce, 

Agbayani & Chavoso, 1996) under 60- och 90-dagarsintervall med metoderna hanging long-line, fixed 

off-bottom line-metoden samt en kombination av de båda metoderna.  

Fixed off-bottom line-metoden är en mycket vanlig metod där algerna odlas på linor som är fästa i 

träpinnar, vilka i sin tur är fästa i havsbotten. Skillnaden mellan de två metoderna är att algerna i 

hanging long-line-metoden växer närmare ytan tack vare flytanordningar.  Linorna som algerna växer 

på är 4-7 m långa. Efter en 45 dagar lång period av initial tillväxt, för att skapa lämpliga fröplantor, 

odlas algerna under 60-90 dagar för att sedan skördas och soltorkas. Resultat för Hurtado et al. 

(2001) visade att en skörd på 2,79 kg m-2år-1 för fixed off-bottom line-metoden samt 2,16 kg m-2år-1 

för hanging long-line-metoden var möjlig. 

2.4.2.3 Testodling av Kappaphycus alvarezii, Kappaphycus och Eucheuma denticulatum 

på Hawaii 

I en rapport av Glenn och Doty (1990) beskrivs hur tre algarter som naturligt förekommer på 

Filipinerna odlades i ett platt algrev på Kaneohe Bay, Oahu, Hawaii. De tre sorterna var Kappaphycus 

alvarezii, Kappaphycus striatum och Eucheuma denticulatum. Odlingen, som gjordes under 55 

veckor, var 272 m2 stor och producerade 20,8 ton torr algmassa per hektar och år. Detta resultat var 

likartat de resultat man fått vid odling av dessa arter i Filipinerna. (Glenn & Doty, 1990) Den 

geografiska förflyttningen påverkade med andra ord inte tillväxten märkbart. Studien visar vidare att 

tillväxten, i detta område, inte är speciellt beroende av säsong eller variationer i 

omgivningsfaktorerna.  Följande värden uppmättes gällande odlingsförhållande för testodlingen 

(Glenn & Doty, 1990);  

 Maximumtemperatur: 24-30 ⁰C 

 Minimumtemperatur: 21-22 ⁰C  

 Hög solenerginivå  
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 Salthalt: omkring 32 ‰  

 pH-värde: omkring 8,0 

2.4.2.3.1 Pennrörsodling 

I studien togs skott av de tre algsorterna, från Filipinerna, till det norra revet på Coconut Island, Oahu 

på Hawaii. Algskotten planterades i 25 stycken, 3,3 x 3,3 m vida och 1 m långa, pennor gjorda av PVC-

inklätt ståltrådsnät. Därefter placerades dessa i en kvadrat på korallrevet, så att toppen av dem 

befann sig 0,10 -1,5 m under ytan, beroende på tidvattnets variation. Tillsammans upptog pennorna 

en area av 272 m2. De normala vindarna, de nordostliga passadvindarna, fick vattnet att strömma 

mot sydväst på odlingsområdet. Detta gjorde att pennraden på den nordöstra sidan benämndes som 

uppströmsraden och den mot sydväst som nedströmsraden. Huvudsakligen, under den större delen 

av testperioden, strömmade vattnet från uppströms- till nedströmspennorna. (Glenn & Doty, 1990)  

2.4.2.3.2 Skördning och mätning 

Algerna skördades med olika intervall beroende på i vilka pennor de växte. Oberoende av intervall 

lämnades dock en bit av varje algsort kvar vid varje skördning, för fortsatt tillväxt. Algerna i tre 

pennrader, i mitten av odlingsområdet, tilläts växa långa och täta mellan skörningstillfällena. Upp- 

och nedströmsraderna ansades emellertid varje vecka, för att se till att de fick rikligt med solljus och 

utrymme. Tio algskott, av varje algsort, märktes i uppströms- och nedströms-rörraden. Det var dessa 

som mätningarna gjordes på varje vecka. De togs då upp ur dess rör, vägdes och ansades till dess 

blöta ursprungsvikt, 0,15-0,5 kg, innan de återplacerades i röret. Den vikt som ansats från 

mätalgskotten gav en medeltillväxtsvikt per vecka för varje algsort. Den totala biomassproduktionen 

för ett år beräknades i sin tur genom att addera alla skördar, under perioden 27 maj 1976 till 15 juni 

1977. (Glenn & Doty, 1990) 

I studien mättes även ljusnivå, vattenrörelser, vatten- och lufttemperatur, vindhastighet, 

vindriktning, pH-värde, salthalt samt syre-, ammoniak-, nitrat- och fosfatnivån i vattnet, i närheten av 

odlingen, men slutsatsen att dessa parametrar inte hade någon större inverkan på algernas tillväxt 

drogs. (Glenn & Doty, 1990) 

2.4.2.3.3 Resultat 

Studien visade att det rådde, för algernas tillväxt, betydligt bättre förhållanden uppströms än i 

nedström. Det var en stor skillnad på dess färg, storlek samt allmänna skick. Detta syntes både då 

friska alger flyttades från pennrör i uppström till pennrör i nedström, och då passadvindarna ändrade 

riktning under en månads tid. I det senare fallet fick alla tre algsorter, i de ursprungliga 

uppströmsrören, en betydligt sämre tillväxt under denna period och behövde flera veckor efteråt för 

att återhämta sig. I nedströmsrören syntes inte en lika stor förändring, algernas pigmentering ökade 

dock. (Glenn & Doty, 1990) 

I genomsnitt var tillväxten för nedströmsalgerna hälften så stor som hos uppströmsalgerna. Detta 

gällde för alla tre algarterna. Kappaphycus alvarezii växte emellertid betydligt snabbare än de två 

andra, i uppström, närmare bestämt 45 % snabbare. Skillnaderna i tillväxt under de olika årstiderna 

var förhållandevis små, Kappaphycus alvarezii växte dock 15 % snabbare under sommaren än under 

hösten och vintern. (Glenn & Doty, 1990) 

Under studiens gång skördades 3 600 kg blöt sjögräs vilket är ekvivalent med en årlig skörd om 130 

ton/ha, vilket motsvarar 13 kg/m2. Ungefär 16 % av den blöta vikten återstod då algerna torkat.  
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De enda parametrar som skiljde sig märkbart åt, mellan upp- och nedström, var syrenivån och 

mängden vattenrörelse. Den först nämnda beror troligtvis på fotosyntesen som utförs av algerna i 

pennrören mellan upp- och nedströmsrören. Vattenrörelsen var 20 % mindre i nedström än 

uppström, vilket troligtvis beror på att rören däremellan stannar upp vattnet något. Syrenivån var 

även det enda som märkbart varierade mellan de olika årstiderna, och var lägre under vinterhalvåret. 

pH-värdet varierade mellan 8,0–8,2 och salthalten mellan 32-34 ‰. Lufttemperaturen låg mellan 21-

27 ⁰C. Den inkommande ljusenergin var ungefär hälften så stor under vintern som under sommaren. 

(Glenn & Doty, 1990) 

2.4.2.3.4 Påverkande parametrar och tillhörande korrelationer 

Ingen enskild omgivningsparameter förklarade mer än 20 % av variationerna i någon av algsorternas 

tillväxt, men Glenn och Doty (1990) drog följande slutsatser; 

 Uppströms Kappaphycus alvarezii påverkades positivt av hög ljus- och fosfatnivå.  

 Uppströms Kappaphycus striatum påverkades negativt av max- och mintemperaturer. 

 Nedströms Kappaphycus alvarezii påverkades negativt av höga ammoniak- och fosfatnivåer, 
och positivt av stor vattenrörelse. 

 Nedströms Kappaphycus striatum påverkades negativt av hög fosfatnivå.  

Dessa korrelationer är emellertid fastställda med viss osäkerhet. 

2.4.2.3.5 Hawaii som odlingsplats 

Glenn och Doty (1990) fastställer att Kaneohe Bay är en lämplig plats för odling av de tre algsorterna, 

i synnerhet av Kappaphycus alvarezii. Denna överskred de 3,5 % tillväxt per dag som anses som bra 

för kommersiella odlingar av ett flertal forskare (Parker, 1974; Braud & Perez, 1979; Liu & Ping, 1984; 

Adnan & Porse, 1987; Luxton et al., 1987 i Glenn & Doty, 1990), med 45 %. De andra två algsorterna 

klarade denna gräns precis. 

Hur många fler pennrör som kan adderas till odlingen, utan att hämma tillväxten som fåtts vid denna 

studie, fastslås inte av Glenn och Doty (1990) i deras rapport. 

I många regioner är tillväxten av dessa typer av sjögräs årstidsberoende, men den tycks inte vara det 

i Kaneohe Bay, med undantag för ändring i vindriktning. Antalet dagar som produktionen var lägre 

uppskattas till 45 av de 385 dagar som studien genomfördes på. (Glenn & Doty, 1990) 

2.4.2.3.6 Vattenrörelse – en betydande parameter 

Glenn och Doty (1992) följde upp sin tidigare studie i Kaneohe Bay, vilken inte visade på att 

algtillväxten berodde av vattenrörelsen, för att undersöka huruvida detta var korrekt eller inte. 

Uppföljningen gjordes i form av en ny studie, med samma algsorter, i pennor, på samma typ av platta 

korallrev som i föregående odling. Pennorna var 2,5 cm i diameter, 1 m höga och var gjorda av PVC-

klätt nät. De placerades i 5 stycken kvadrater med måtten 2 x 2 m. Studien utfördes i stort sätt på 

samma sätt som den två år tidigare, men bedrevs denna gång på olika ställen. De fem 

pennkvadraterna i denna studie placerades på avstånd från varandra, på olika plats beroende på de 

typiska vindförhållandena som rådde på dessa. De placerades med avsikten att påverkas av så olika 

vattenrörelser som möjligt, de flyttades emellertid inte under studiens gång. Vattendjupet var 

likartat för alla pennkvadrater under tidens gång. En gång per vecka mättes rörelsemängden i vattnet 

i varje penna. Studien visade att de pennor som hade högst vattenrörelse igenom sig även innehöll 

de alger som hade störst tillväxt. Den lägsta vattenrörelsemängden som uppmättes i några pennor 
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var enbart 40-60 % av den största. Tillväxten i dessa pennor var även de minsta. Temperaturen sjönk 

med ökad vattenrörelse. Då Glenn och Doty (1992) jämförde de olika studierna med varandra 

fastslog de emellertid att tillväxten enbart var relaterad till vattenrörelsemängd, då variationer i 

tillväxten kunde kopplas till vattenrörelsemängden i mer än 80 % av pennorna. I och med detta 

förkastade de den sedan tidigare dragna slutsatsen om att vattenrörelsemängden inte hade någon 

signifikant betydelse för algernas tillväxt. Studien visade att tillväxten av Kappaphycus alvarezii tilltog 

med vattenrörelsemängden, upp till den högsta uppmätta hastigheten om cirka 0,15 m/s. (Glenn & 

Doty, 1992) 

2.5 Drivmedelutvinning från alger 
I detta avsnitt beskrivs hur framställningen av biodrivmedel från mikro- respektive makroalger kan gå 

till. Olika alternativ för de olika delarna av processen, såsom skördning, utvinning av kolhydrater 

respektive olja samt förädling, beskrivs och utvärderas. 

2.5.1 Biodiesel från mikroalger 

Biodiesel har använts som drivmedel i Europa i stor utsträckning sedan slutet av 80-talet, då 

framförallt utvunnen från raps (Miao & Wu, 2006). Alger bedöms som en lovande källa till 

biodrivmedel av flera anledningar, vilka beskrivs under avsnitt 2.2.3 ovan, och det finns många 

alternativa processer som i nuläget undersöks och utvärderas för att hitta metoder som både är 

ekonomiskt och energimässigt lönsamma. Nedan beskrivs de viktigaste alternativ som finns för 

processen från skördning av algerna till färdigt drivmedel. 

2.5.1.1 Vattenavskiljning 

Att separera mikroalger från vatten är en stor utmaning på grund av dess begränsade storlek. En 

storleksordning på 3–30 µm för encelliga alger och 0.2–2 µm för cyanobakterier, i kombination med 

en algkoncentration som kan ligga kring 0,2-0,6 kg/m3 gör att stora mängder vatten måste processas. 

Detta leder både till stora kostnader och till en hög energiåtgång (Christensson & Sims, 2011). För att 

minska kostnaderna och energiåtgången brukar processen ske i två steg, där vatten- och 

algblandningen först koncentreras till 1-5 % algmassa, oftast genom flockulering. Därefter 

koncentreras vatten- och algblandningen ytterligare genom exempelvis centrifugering eller filtrering, 

och då kan man uppnå en koncentration på upp till 25 % (Singh & Dhar, 2011). 

2.5.1.1.1 Flockulering 

Då mikroalger har en cellyta som är negativt laddad, kan man genom att neutralisera denna skapa 

flockulering, en process där algerna klumpar ihop sig till större sjok. Detta kan ske genom flera olika 

processer. 

Kemisk flockulering sker genom att någon substans tillsätts till vatten- och algblandningen, 

exempelvis oorganiska polymerer såsom metallsalter (Singh & Dhar, 2011). Dock finns en risk med att 

använda metallsalter såsom järn och aluminiumsulfat, då dessa kan förgifta algcellerna och därmed 

begränsa användningsmöjligheterna för exempelvis livsmedel (Christensen & Sims, 2011). Istället 

rekommenderar flera forskare användning av organiska polymerer, vilka är kraftigt laddade partiklar 

som inte är giftiga och inte heller behövs i stora mängder (Christenson & Sims, 2011; Singh & Dhar 

2011). Dock så visade Sukenik, Bilanovic och Shelef (1988) att organiska polymerer kunde flockulera 

90 % av alger odlade i sötvatten, men att de hade en mycket begränsad effekt på alger odlade i 

havsvatten.  
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Det är även möjligt att åstadkomma flockulering genom att justera pH-värdet i vattnet, på egen hand 

eller tillsammans med tillsatser av andra flockuleringsämnen. Genom att tillsätta juice från lime 

lyckades Nurdogan och Oswald (1995) åstadkomma en flockulering av alger, kväve och fosfor på 90 

%. Razon och Tan (2011) uppnår samma resultat, men använder sig istället av aluminiumsulfat och 

saltsyra, i deras livscykelanalys av biodiesel från Nannochloropsis odlat i saltvatten. En tillsats av 3,9 

kg aluminiumsulfat tillsammans med 0,135 g ren saltsyra antogs där vara tillräckligt vid produktion av 

1 kg biodiesel samt 1,5 m3 biogas.  

Elektrisk flockulering sker genom att algcellerna utsätts för ett elektriskt fält, och på grund av sin 

negativa laddning klumpas ihop. En fördel med denna metod är att inga kemikalier behöver tillsättas, 

men å andra sida krävs elektricitet vilket gör att både kostnaden och energiåtgången för 

biodrivmedelsproduktionen ökar. (Christenson & Sims, 2011). 

Ytterligare ett sätt att skapa flockulering är att använda metoden Dissolved Air Flotation (DAF), en 

process som idag används för att rena dricks- och avloppsvatten.  Metoden innebär att vatten mättat 

med luft tillsätts under högt tryck till lösningen som man vill flockulera. När trycket sedan sjunker så 

bildas mycket små luftbubblor som fastnar på partiklarna i vattnet, och dessa klumpar stiger sedan 

upp till yta. (Wang, Fahey & Wu, 2005) 

Naturlig flockulering kan även förekomma hos vissa alger, vilket kan ske exempelvis vid en höjning av 

pH-värde eller minskat kväveinnehåll i vattnet. Om denna egenskap kan utnyttjas finns det möjlighet 

att minska skördningskostnaderna betydligt (Singh & Dhar, 2011; Christenson & Sims, 2011).  

2.5.1.1.2 Centrifugering  

Centrifugering är en enkel och välbeprövad metod, och används av Batan et al. (2010) i deras 

livscykelanalys av biodieselframställning från mikroalgen Nannochloropsis. Det är visserligen en 

effektiv metod, men också mycket energikrävande. Molina Grima et al. (2003) uppskattade att det 

krävs 0,3-8 kWh/m3 beroende på typ av centrifugering, för att separera algerna från vattnet. 

Metoden innebär också både en stor investering och stora driftskostnader, och flera forskare menar 

att det med dagens teknologi är svårt att få denna metod ekonomisk lönsam. (Christensen & Sims 

2011; Lardon et al., 2009) 

2.5.1.1.3 Filtrering 

Filtrering innebär en betydligt lägre kostnad jämfört med centrifugering. Processen sker genom att 

vatten- och algblandningen placeras på ett filter, där de mindre partiklarna släpps igenom medan de 

större blir kvar på filtret. Detta kan ske i vakuum med en energiåtgång på 0,1-5,9 kW/m3, eller under 

högt tryck med en energiåtgång på 0,2-0,88 kW/m3. Det finns dock risk för att filtret täpps igen och 

att membranet smutsas ner vid användning av mycket småcelliga arter av mikroalger (Singh & Dhar 

2011). 

2.5.1.1.4 Sedimentering 

Sedimentering, där algerna på grund av densitetsskillnad med vatten, naturligt separeras från 

vattnet, är ett billigt alternativ som normalt kan ge koncentrationer på 1,5 % fasta ämnen. Det är 

dock en långsam metod, och på grund av densitetsskillnader för algceller, också osäker.  (Christensen 

& Sims, 2011) 

2.5.1.2 Torkning 

Huruvida algerna efter vattenavskiljning behöver torkas råder det i viss mån delade meningar om. 

Majoriteten av rapporterna i litteraturen gällande produktion av biodrivmedel från mikroalger 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Lawrence+K.+Wang
http://www.springerlink.com/content/?Author=Edward+M.+Fahey
http://www.springerlink.com/content/?Author=Zucheng+Wu
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tillämpar torkning innan oljeutvinning, och det finns exempel på många olika metoder som har 

använts. De vanligaste är spraytorkning, frystorkning, trumtorkning och soltorkning. Soltorkning är 

givetvis det billigaste och energisnålaste sättet, men den långa torkningstiden och den stora ytan 

som krävs gör metoden ineffektiv. Inte heller spraytorkning, då het gas sprutas över algerna, är 

lämpligt då det är en dyr metod för att utvinna olja (Mata, Martins & Caetano, 2010; Molina Grima et 

al., 2003). Även frystorkning, som använts för torkning av mikroalger i laboratorium, anses vara en 

för dyr metod för storskalig produktion (Molina Grima et al., 2003). Lardon et al. (2009) menar att en 

metod lämplig för torkning av alger är att använda sig av bältestorkning, och beräknar att detta 

kräver värme och elektricitet motsvarande 90,32 MJ per utvunnet kg biodiesel. Även Razon och Tan 

(2011) rekommenderar användning av bältestork, och beräknar en energiåtgång på 3,35 MJ per kg 

förångat vatten. 

Lardon et al. (2009) föreslår vidare en alternativ process vid biodieselproduktion från mikroalgen 

Chlorella vulgaris, där endast flockulering sker som vattenavskiljningsmetod. Ingen torkning används, 

vilket ger en betydligt energisnålare produktion av biodiesel jämfört med då algerna torkas innan 

oljeutvinning. Denna metod har ännu inte undersökts empiriskt men Lardon et al. (2009) utgår från 

antagandet att behovet av elektricitet, värme och andra ämnen som konsumeras vid oljeutvinningen, 

är proportionerliga mot mängden algmassa som processas.  Eftersom blöt algmassa väger mer än 

torr algmassa går det åt mer energi och råvaror vid oljeutvinningen, men då energikonsumtionen i 

torkningsfasen helt kan utelämnas blir den totala energiåtgången lägre. Tabell 4 visar de 

energibalanser som utfördes av Lardon et al. (2009) för de två olika metoderna: 

Tabell 4: Energi- och råvarukonsumtion för produktion av 1 kg biodiesel från Chlorella vulgaris, med och utan torkning 

STEG PROCESS MED TORKNING PROCESS UTAN TORKNING ENHET 

Odling och skördning       

Alger 5,93 8,39 kg 

Koldioxid 10,40 14,80 kg 

Elektricitet 7,50 10,60 MJ 

Kalciumnitrat 273,00 386,00 g 

Torkning       

Värme 81,80 0,00 MJ 

Elektricitet 8,52 0,00 MJ 

Oljeutvinning       

Värme 7,10 22,40 MJ 

Elektricitet 1,50 8,40 MJ 

Hexan 15,20 55,00 g 

Transesterfiering       

Metanol 114,00 114,00 g 

Värme 0,90 0,90 MJ 

        

Total energi       

Konsumtion 106,40 41,40  MJ 

Produktion 103,80 146,80  MJ 

Balans - 2,60 105,00  MJ 
Källa: Lardon et al.(2009) 
 

Som det framgår av Tabell 4 uppnås en positiv energibalans endast då torkningsfasen utelämnas. 
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2.5.1.3 Utvinning av lipider 

Det finns ett stort antal metoder för att utvinna lipider från organiska material. Vanligt 

förekommande är att tillsätta ett organiskt ämne, ofta hexan, eller att använda en filterpress (Singh 

& Dhar, 2011). Då mikroalger som källa till drivmedel är ett relativt nytt område, med få eller inga 

storskaliga verkliga exempel i nuläget, menar ett flertal forskare att samma process som vid utvinning 

av lipider från sojabönor kan användas (Lardon et al. 2009; Batan et al. 2010; Razon & Tan 2011). I 

processen för sojabönor används exempelvis hexan, vilket Lardon et al. (2009) även använder sig av 

vid ett försök att utvinna biodiesel från mikroalger. Det beräknas att det krävs 8,6 MJ samt 15,2 g 

hexan per kg producerad biodiesel för att utvinna oljan från algbiomassa med denna metod (se även 

Tabell 4 ovan). Den förväntade oljeutvinning med hexan från mikroalger uppskattas vara 96 % (Razon 

& Tan, 2011).  

Andra metoder för att utvinna lipider ur biomassa är Bligh och Dyers metod samt Folchs metod. 

(Christie, 1993/2011) Båda dessa metoder använder dock kloroform och metanol, vilka är mycket 

giftiga och kan efter långvarigt eller felaktigt användande innebära hälsoproblem för människor 

(Tanamati et al., 2005). 

2.5.1.3.1 Bligh och Dyers metod 

Bligh och Dyers metod är den mest kända och vanligast förekommande metoden för att mäta 

lipidinnehåll hos organisk biomassa, och anses vara mycket tillförlitlig. Man använder där en 

blandning av kloroform, metanol och vatten i förhållandena 1:2:0,8, för att sedan tillsätta mer vatten 

och kloroform så att proportionerna 2:2:0,8 uppnås, och därefter separeras blandningen. (Tanamati 

et al., 2005) 

2.5.1.3.2 Folchs metod 

I Folchs metod används förhållandena 8:4:3 för kloroform, metanol och vatten, och detta tillsätts till 

biomassan så att det är 20 gånger så mycket lösning som biomassa. Detta skakas sedan under 15-20 

minuter, och därefter kan blandningen separeras och lipiderna utvinnas med hjälp av ett filter eller 

centrifugering. (Tanamati et al., 2005) 

2.5.1.4 Transformering 

När den utvunna oljan ska transformeras till biodiesel kan olika tekniker användas. Vid framsällning 

av drivmedel är den vanligaste metoden transesterfiering, detta då biodieseln som utvinns från 

denna metod kan användas som den är eller i en blandning, direkt i en dieselmotor.  (Miao & Wu, 

2006) 

Vid transesterfiering reagerar lipiderna (triaglyceroler) med en alkohol under inverkan av en 

katalysator, och bildar biodiesel (fettsyreestrar) och glycerol (Batan et al., 2010). Figur 3 visar hur 

triaglyceroler (1) reagerar med en alkohol (2), och ger upphov till fettsyreestrar (3) och glycerol (4) 

under inverkan av en katalysator: 
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Figur 3: Transesterfiering 
Källa: Modifierad bild av SPEC Engineers and Consultants (2012) 
 

Flera forskare menar att transesterfiering av olja från alger kan liknas med transesterfiering från olja 

utvunnen från andra växter såsom raps och sojabönor, och att samma siffror kan användas vid 

modellering av produktion av biodiesel från mikroalger (Lardon et al., 2009; Batan et al., 2010; Razon 

& Tan, 2011). Tabell 5 visar en sammanställning av de ämnen som behövs vid transesterfiering av 1 

kg biodiesel enligt Razon & Tan (2011): 

Tabell 5: Konsumtion av råvaror vid transesterfiering av 1 kg biodiesel 

ÄMNE STORLEK ENHET 

In   

Olja 1 kg 

Metanol 0,1 kg 

NaOH 0,011 kg 

NaOCH 0,0275 kg 

HCl 0,0156 kg 

Ut   

Biodiesel 1 kg 

Glycerol 0,47 kg 

Källa: Razon & Tan, 2011 
 

Vid transesterfiering behövs även värme, och detta uppskattas vara 0,9 MJ per kg producerad 

biodiesel (Lardon et al., 2009).  

Som det framgår av Tabell 5 utvinns även biprodukten glycerol vid transesterfiering. Glycerol 

framställs industriellt i stor skala runt om i världen och har flera användningsområden. Exempelvis 

används det vid tillverkning av polymerer och sprängämnen, som fuktningsmedel för tobak och som 

sötningsmedel (Nationalencyklopedin, 2012). Att ta till vara på glycerol som bildas vid 

transesterfieringen och distribuera denna vidare till försäljning skulle kunna vara en möjlighet till 

bättre lönsamhet vid en biodieselproduktion från mikroalger.  

2.5.2 Etanolproduktion från makroalger 

Etanol kan tillverkas från vilken råvara som helst som innehåller socker. Etanol tillverkas från många 

olika källor idag, och dessa kan delas in i tre huvudsakliga kategorier av råmaterial: socker, stärkelse 

och cellulosabaserade material. Sockerarter kan omvandlas direkt till etanol, medan stärkelser först 

måste genomgå en hydrolys till jäsningsbara sockerarter med hjälp av malt- eller mögelenzymer. 
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Cellulosabaserade material konverteras till sockerarter med hjälp av mineralsyror. Efter detta kan 

etanol utvinnas genom en jäsningsprocess. (Lin & Tanaka, 2006) 

Vissa typer av alger är rika på kolhydrater i form av stärkelse, och från dessa kan man utvinna etanol. 

För att utvinna etanol från alger tar man tillvara på stärkelsen, bryter ner cellväggarna som består av 

cellulosa, för att få fram biomassa. Den kan sedan jäsas till alkohol under inverkan av jästsvampar. 

(Ethanol from algae, 2012) 

2.5.2.1 Skördning 

Makroalger skördas idag i stor omfattning för livsmedelsbruk, och att skörda dessa innebär inte 

samma problematik som för mikroalger tack vare den större storleken. 

2.5.2.1.1 Skördning för hand 

Innan mekaniska alternativ fanns var skördning för hand det enda sättet som användes för att skörda 

alger. Det används fortfarande i viss utsträckning idag, och vissa menar att det är att föredra framför 

den masskördning som mekaniska hjälpmedel möjliggör, då det helt har tömt vissa områden på alger 

(Drum, 2012).  

I Australien, där det finns en liten men växande industri för bland annat blåstång, låter man denna 

sköljas upp på stranden för att sedan samla ihop den för hand, för torkning. Det är viktigt att detta 

görs löpande allteftersom tången sköljs upp, då den börjar förmultna efter två-tre dagar. (Kirkman & 

Kendrick, 1997) 

2.5.2.1.2 Mekanisk skördning 

Sedan 70-talet används i stor utsträckning mekaniska skördningsredskap för att skörda makroalger. 

För alger som växer på någon form av fast underlag kan det vara nödvändigt att skära av algerna 

mekaniskt vid skördning, vilket innebär en något högre energikonsumtion jämfört med alger som 

flyter fritt i havet. De maskiner som används för detta har samma konstruktion som gräsklippare, och 

används för att skära loss algerna från underlaget. Därefter samlas algerna ihop med hjälp av nät. 

Ofta kan man skörda mellan tre och fyra gånger per säsong, dock så minskar skörden för varje gång 

(Drum, 2012). Energikonsumtion för skördning av makroalger skördade mekaniskt uppskattas till 5,5 

MJ/kg skördad algmassa (Roesijadi et al., 2010; Aresta, Dibenedetto & Barberio, 2005).  

2.5.2.2 Förbehandling 

Efter skördning kan algerna behöva rengöras från skräp som kan ha fastnat under odlingen, vilket kan 

vara allt från stenar och sniglar till plastbitar och annat som förekommer i hav.  Detta kan göras 

genom att scanna algerna, men vid jäsning är detta steg mindre viktigt (Bruton et al., 2009). Roesijadi 

et al. (2010) menar även de att detta inte är ett nödvändigt steg då makroalgerna senare ska jäsas, 

och har därför bortsett från detta i sin modell. 

Malning av algerna är ett nödvändigt steg för att kunna utvinna biomassa från makroalger 

(Khambhaty et al., 2010; Meinita et al., 2011; Roesijadi et al., 2009; Aresta, Dibenedetto & Barberio, 

2005) Detta för att göra dem mer lätthanterliga, och också för att öka kontaktytan vid 

jäsningsprocessen (Roesijadi et al., 2010). Eswaran et al. (2005) visar att det dessutom är att föredra 

att mala algerna innan torkning, då torkningen därmed kan ske på en yta som är 25 % av den ytan 

som krävs för att torka hela alger, och dessutom på 60 % av tiden.  Roesijadi et al. (2010) uppskattar 

energiåtgången för malning av makroalger till 0,108 MJ/kg omalen massa. Få tidigare rapporter 

specificerar dock exakt vilken metod som använts vid malningen. Ett av få exempel är Velasquez-
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Orta, Curtis och Logan (2009) som använde sig av en malningskvarn i rostfritt stål och volframkarbid. 

Dessa har dock bara använts i liten skala i försök i laboratorier, och det är därför tveksamt om det går 

att använda dessa i en storskalig produktion. Det finns dock ett flertal malningskvarnar i industriell 

storlek på marknaden, varav många kan användas för malning av både blöt och torr biomassa. 

Huruvida algerna behöver torkas innan råder det delade meningar om. Bruton et al. (2009) 

ifrågasätter om det är energimässigt lönsamt att använda andra torkningsmetoder än soltorkning, 

och avråder från metoder där torkning är nödvändigt om man inte kan styrka den energimässiga 

lönsamheten. Roesijadi et al. (2010) menar däremot att makroalger har ett betydligt mindre behov 

av avvattning jämfört med mikroalger, och att malda makroalger kan användas direkt som de är i 

senare produktionssteg. Om makroalgerna ska transporteras under längre perioder kan torkning 

dock behövas för att förlänga hållbarheten på dem. 

2.5.2.3 Utvinning av kolhydrater  

Nedan beskrivs olika metoder för att utvinna kolhydrater från algbiomassan.  

2.5.2.3.1 Hydrolys med syra 

Flertalet rapporter gällande kolhydratsutvinning från algbiomassa vid etanolproduktion har använt 

sig av hydrolys (Khambhaty et al., 2010; Meinita et al., 2011; Roesijadi et al. 2010). En hydrolys 

innebär att en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl tillsatts, ibland under inverkan av 

en katalysator i form av en syra eller en bas (Eberson, 2012).  

Efter att algerna har torkats och malts till ett pulver kan svavelsyra användas för att utvinna 

kolhydraterna. Meinita et al. (2011) undersökte i en rapport lämpliga förhållanden mellan syra och 

alger samt optimal temperatur och tid för hydrolys av algen Kappaphycus alvarezii. De kom fram till 

att man bör använda ett förhållande av 5 liter/kg torr algmassa av 0,2 M svavelsyra, i 130 °C under 15 

min, och efter detta kan blandningen filtreras för att separera kolhydraterna från de övriga 

komponenterna. Under dessa förhållanden kunde en sockerutvinning på 56,1 % uppnås. Goh och Lee 

(2010) räknar med en liknande sockerutvinning på 56 % i sin rapport med Eucheuma cottonii, vilket 

är ett annat namn för Kappaphycus alvarezii.  

2.5.2.3.2 Etanol  

Ett annat sätt att utvinna kolhydrater är att använda etanol. Reed och Davison (2007) föreslår en 

process där algerna först får ligga i en kokande etanollösning (80 %) under 15 minuter, för att sedan 

flyttas till en vatten- och etanolblandning där det får ligga under natten. Därefter sköljs algerna i 

etanol, och torkas sedan i ungefär 40°C i en roterande förångare. Sist av allt låter man algerna ligga i 

ett vakuumfyllt torkskåp, för att därefter tillsätta dem till en blandning av dimetyl-sulfatoxid.   

2.5.2.4 Jäsning 

Vid jäsning sker en biologisk process där sockerarter omvandlas till etanol och koldioxid under 

inverkan av mikroorganismer såsom jästsvampar eller bakterier (Lin & Tanaka, 2006). Detta sker 

enligt följande formel: (Eberson, 2012) 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2  

Industriell produktion av etanol har funnits länge, långt innan det användes som drivmedel, och det 

har därför bedrivits mycket forskning angående olika jäsningsprocesser, för att hitta energisnåla och 

ekonomiskt effektiva metoder. Detta har varit särskilt viktigt då jäsningsprocessen både kräver 
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mycket energi, och också står för en betydande del av de fasta kostnaderna vid etanolframställning 

(Maiorella, Blanch & Wilk, 1984). 

Det finns ett flertal olika typer av mikroorganismer som kan användas vid jäsningen. Den mest 

använda typen har historiskt sett varit jästsvampar. Saccharomyces cerevisiae nämns av flera 

forskare som den bästa typen av jästsvamp vid etanolframställning (Lin och Tanaka, 2006; Badger, 

2002). Den har även använts i flera försök av etanolproduktion från alger, bland annat av Meinita et 

al. (2011) och Khambhaty et al. (2010). Den teoretiska omvandlingsfaktorn vid jäsning med 

Saccharomyces cerevisiae är enligt litteraturen 0,511 (Badger, 2002; Khambhaty et al., 2010; Goh & 

Lee, 2010) men att komma nära en sådan utvinning vid verklig jäsning verkar inte vara möjligt. En 

rimlig jäsningseffektivitet vid verkliga försök verkar vara omkring 39 % av den teoretisktmöjliga vid 

användning av Saccharomyces cerevisiae (Meinita et al., 2011; Goh & Lee, 2010). Meinita et al. 

(2011) menar att det optimala förhållandet mellan Saccharomyces cerevisiae och algmassa vid 

jäsning är 0,033 kg/kg torr algmassa.  

2.5.2.5 Uppskattning av energikonsumtion för kolhydratsutvinning och jäsning 

Det finns idag få exempel på detaljrika livscykelanalyser av etanolproduktion från makroalger 

(Roesijadi et al., 2010; Goh & Lee, 2010). I och med detta finns det få eller inga rapporter i den 

genomgångna litteraturen som specificerar de energimängder som krävs vid konvertering av 

biomassan från makroalgerna till etanol. Dock är processen i större utsträckning utredd, och liknar 

den process som används vid framställning av etanol från andra grödor såsom majs och sockerrör 

(Roesijadi et al., 2010; Bruton et al., 2009). Shapouri (2004) visar i sin rapport att det krävs 6,12 MJ 

elektricitet och 10,2 MJ värme per liter färdig etanol för konvertering av biomassa från majs. 

2.6 Parametrar för algtillväxt 
De viktigaste parametrarna för en algodling är; tillgång av och kvalitet på näringsämnen, ljus, pH-

värde, turbulens, salthalt och temperatur. Vilka värden som gäller varierar emellertid mellan olika 

algarter och givna förhållanden. (Barsanti & Gualtieri, 2006) Nedan följer en kort sammanställning av 

allmänna parametervärden för fullgod algtillväxt. 

2.6.1 Temperatur 

För optimal tillväxt ska temperaturen där algodlingen är belägen vara så nära den temperatur som 

där algskotten plockades. Om temperaturen differerar mycket från denna innebär det konsekvenser 

för odlingen. Generellt innebär temperaturer lägre än 16 ⁰C att tillväxten hämmas, och temperaturer 

över 35 ⁰C resulterar ofta i att många arter dör (Barsanti & Gualtieri, 2006). Ytvattnet i Stilla havet är 

som mest 25-28 ⁰C, och denna så kallade varmvattensfär sträcker sig några hundra meter ned mot 

botten (Nationalencyklopedin, 2012).  

2.6.2 Ljus     

Det är ljus som ger fotosyntesen dess energi och därigenom får algerna att växa. Ljus är därför en 

mycket betydelsefull parameter och man måste gällande denna ta hänsyn till aspekter så som 

intensitet, spektrum och period. Ju djupare ner algerna befinner sig från ljuskällan samt ju tätare 

algerna växer, desto intensivare behöver ljuset vara (Barsanti & Gualtieri, 2006).  

2.6.3 Tillgång på näringsämnen 

I en havsodling vid ekvatorn är ofta för lite näringsämnen i ytvattnet en begränsande faktor. 

Näringshalten, och därmed även tillväxtförutsättningarna, är emellertid högre i Stilla havets östra del, 

där djur- och växtlivet är betydligt rikare än i de övriga delarna av Stilla havet. Detta beror på att det 



38 
 

längs den östra kusten kommer in kallt och näringsrikt vatten, som ett resultat av en cyklonal virvel. I 

allmänhet är annars ytvattnet i Stilla havet näringsfattigt medan bottenvattnet är näringsrikt. Det 

kommer dessutom varmt och näringsfattigt vatten på båda sidor av ekvatorn på grund av 

anticyklonala virvlar (Nationalencyklopedin, 2012).  

2.6.4 pH-värde 

En annan viktig parameter för algtillväxten är vattnets pH-värde. För de flesta alger bör vattnet ha ett 

pH-värde mellan 7-9, och optimalt ett värde mellan 8,2–8,7. En för stor variation av pH-värdet kan 

resultera i att cellprocesserna förhindras och att algodlingen därmed kollapsar. I havsvatten är pH-

värdet vanligtvis runt 8 (Barsanti & Gualtieri, 2006). I Stilla havet är pH-värdet som lägst runt 7,5 och 

som högst runt 8,1. Minimum infinner sig på 1000 m djup och maximum vid ytan, detta beror på 

koldioxid halten i vattnet. Vid ytan har koldioxidhalten ett minimum till följd av fotosyntesen som 

sker där. (Millerton, 2006) 

2.6.5 Salthalt 

Ytterligare en parameter som är viktig för algtillväxt är salthalten i vattnet. Havsalger är emellertid 

väldigt toleranta mot förändringar av salthalten. (Barsanti & Gualtieri, 2006) Salthalten i Stilla havet 

påverkas i hög grad av vindar, nederbörd och avdunstning, och varierar mellan 32 och 37 ‰ 

(Encyklopedia Britannica). Salthalten är som högst i ytvattnet i området kring ekvatorn. Vid 800 m 

djup återfinns emellertid minimivärdet, som följd av de strömmar som går norr ut. Salthalten på 

omkring 1000 m djup, ± 10 grader om ekvatorn, ligger runt 34,5 g/l. (Millero, 2006) 

2.6.6 Koldioxidhalt 

För optimal tillväxt måste luften innehålla minst 1 % CO2 (Posten & Schaub, 2009). I vanlig luft är CO2-

nivån runt 0,350-0,400 % (Arbetsmiljöverket, 2012), och enligt Brennan och Owende (2010) är CO2-

nivån runt 0,360 % i den luft där alger växer naturligt. Det är följaktligen bra att placera en algodling i 

anslutning till CO2-utsläpp. I Stilla havet är CO2-halten cirka 2300 µmol/kg på 1000 m djup och 

motsvarande nivå för ytvattnet är cirka 1920 µmol/kg (Millero, 2006).  

2.7 Havsodlingar 
I detta avsnitt beskrivs några för- och nackdelar som havsodlingar av alger kan resultera i. Dessutom 

beskrivs en möjlig synergieffekt mellan elproduktionstekniken OTEC och odlingar av både alger och 

andra växter och djur till havs.  

2.7.1 Fördelar 

Majoriteten av de näringsämnen som algerna behöver för att växa finns naturligt i havsvattnet, och 

de behöver inte vara planterade i jord för att tillgodogöra sig dem (Barsanti & Gualtieri, 2012). Ur 

denna aspekt är det naturligtvis en stor fördel att placera odlingen i havet, då man slipper kostnaden 

för vattendistribution samt en majoritet av näringsberikningen till anläggningen. 

En annan fördel med algodling till havs är att den inte konkurrerar om odlingsområden med 

markbunden odling av livsmedel och andra biodrivmedelgrödor (Se även 2.2.3.2 ovan). (Saxena, 

Adhikari & Goyal, 2009) 

2.7.2 Nackdelar 

Då det enbart har utförts makroalgsodlingar till havs, gäller de nackdelar som uppmärksammats 

enbart dessa. 
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Då makroalger växer i näringsrika och i övrigt gynnande förhållanden kan de lätt bli överväxta. Det 

kan då leda till att korallrev och annan bottenvegetation far illa, till följd av den begränsade mängd 

solljus som algtäcket släpper igenom (Lang, 2010). Makroalger har bland annat haft en negativ 

inverkan på bottenvegetationen vid havsodlingar på Zanzibar. De sjögräsängar som normalt sätt 

täcker sandbotten där, har minskat i täthet och i vissa fall dött helt och hållet. Detta beror med 

största sannolikhet på att de alger som är belägna vid ytan inte släpper igenom tillräckligt mycket 

solljus till botten. Att sjögräsängarna försvagas tros i sin tur resultera i försämrade 

fiskeförutsättningar. Vissa fiskarter verkar emellertid lockas till algodlingarna men detta kompenserar 

inte den minskning i fiskebeståndet som uppstår på botten. (Eklöf och Forss, 2006) 

Algodlingar till havs kan även ha en negativ påverkan på fiske som bedrivs i närheten av ytterligare 

anledningar, då de odlade algerna lätt sprider sig. Detta kan dessutom påverka en eventuell 

turistnäring negativt, då det kan försämra möjligheter till dykning. På grund av att det saknas 

naturliga gränser för makroalgsodlingar till havs måste de även kontrolleras hårt, för att minimera 

risken för att andra arter tar sig in på området och förorenar beståndet. (Barsanti & Gualtieri, 2012)  

Odling av alger kan i värsta fall även resultera i övervuxna korallrev. Detta inträffade på Kaneohe Bay, 

Hawaii, i närheten av en testodling av makroalger. De tätvuxna algerna resulterade inte bara i 

begränsat solljus utan dessutom i en ökad andel oorganiska ämnen, då algerna använder sig av 

organiska föreningar i sin heterotrofa process. Begränsat solljus i kombination med ökad anrikning av 

oorganiska näringsämnen resulterade i ett försvagat korallrev. Detta då vissa korallarters 

reproduktions- och tillväxtkapacitet försämrades. Detta resulterade i sin tur i att korallrevet blev mer 

känsligt för andra störningar och förändringar, så som tropiska stormar och orkaner. (Lang, 2010) 

2.7.3 Möjliga synergieffekter med djupvatten  

Genom att anpassa utförande och placering av en algodling, till en annan typ av anläggning, kan 

synergieffekter mellan dessa skapas. Nedan följer ett exempel på möjligheter till detta. 

2.7.3.1 Mikroalgsodling - OTEC 

Djupvattnet är betydligt mer näringsrikt än vad ytvattnet är i Stilla havet (Nationalencyklopedin, 

2012), och algernas näringsbehov tillgodoses därmed betydligt bättre av detta.  Då det är omöjligt att 

odla alger på 1000 m djup, bland annat på grund av att algers tillväxt är beroende av ljus (Barsanti & 

Gualtieri, 2006), är en förutsättning för detta att djupvattnet pumpas upp. Det är därför tänkvärt att 

ett samarbete mellan en algodling och en OTEC-anläggning skulle resultera i både kostnads- och 

energimässiga synergieffekter.  

OTEC utvinner elektricitet ur temperaturskillnaden mellan kallt uppumpat vatten från cirka 1000 m 

djup och varmt ytvatten. Energin kan framställas på olika sätt, vilka följer olika typer av cykler, bland 

annat öppen, sluten och hybridcykel. (Pelec & Fujita, 2002) Djupvattnet som pumpas upp i OTEC-

anläggningar kan distribueras till olika typer av akvakulturodlingar, så som algodlingar (Ploce, Laboy 

& Marti 2009).  

Karkiainen och Reichel (2012) har i sin rapport beräknat lönsamheten för fyra teoretiska OTEC-

anläggningar, utifrån samma förutsättningar för en fiktiv ö som detta projekt utgår ifrån. I rapporten 

görs kostnadsanalyser utifrån olika antagande om oljepris och försäljning av fjärrkyla, el, sötvatten 

och uppumpat djupvatten. Tre av anläggningarna är placerade ute i havet, medan den fjärde är 

placerad på land, och är av storleken och typen; 5,1 MW hybridcykels-OTEC, 53,5 MW slutencykels-

OTEC samt 51 MW öppencykels-OTEC. Kostnadsanalysen i rapporten visar att 53,5 MW-anläggningen 
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går med vinst vid försäljning av enkom el medan 51 MW -anläggningen går med vinst vid försäljning 

av sötvatten och el. 5,1 MW-anläggningen visar sig emellertid inte lönsam. I rapporten analyseras 

vidare hur försäljning av djupvatten, 6 500 000 m3 per år och till ett pris på 20 dollarcent/1000 gallon, 

påverkar lönsamheten för anläggningarna. 

2.7.3.2 Kostnad av uppumpat djupvatten 

Det finns även exempel på hur uppumpat, näringsrikt djupvatten kan användas för att odla andra 

saker än alger. För att få en uppfattning av exempelvis vad det skulle kosta att köpa in uppumpat 

vatten till en algodling på den fiktiva ön kan därför jämförelser göras med dessa exempel. Till en 

odling av havssniglar vid Kona på Hawaii har man använt sig av uppumpat vatten från 3000 fots djup. 

Pumpens maxkapacitet var 2900 gallons per minut. Företaget som bedrev odlingen, The Big Island 

Abalone Corporation (BIAC), betalade 20 dollarcent per 1000 gallon vilket resulterade i en månatlig 

kostnad om 51 000 dollar. Den Hawaiianska staten subventionerade emellertid vattenkostnaden 

med 13 000 dollar per månad (Hashimoto, 2007). 

2.8 Arbetskraft 
I en rapport av Richardson, Outlaw och Allison (2010) har prisuppgifter tagits fram för två teoretiska 

algodlingar av industriell storlek. Den ena bygger på teoretiska värden från litteraturen och den 

andra på fakta för en lovande odlingsmetod som utförts småskaligt. Teoretiska tillämpningar av 

dessa har därefter gjorts för teoretiska, storskaliga odlingar. Den teoretiska tillämpningen av värdena 

från litteraturen, scenario 1, har gjorts för en 20 000 m2 stor odling och den teoretiska tillämpningen 

för den faktiskt utförda småskaliga odlingen har gjorts för en 100 000 m2 stor odling. Tabell 6 visar de 

uppskattade arbetskostnaderna per år för scenario 1: 

Tabell 6: Arbetskostnader (dollar) för scenario 1, algodling med en area om 20 000 m
2
 

TYP AV TJÄNST (ANTAL) MINIMUM  MEDEL MAXIMUM  

Projektledare (1) 105 000 112 500 123 750 

Verksamhetschef (1) 105 000 112 500 123 750 

Administrativ assistent (1) 67 500 75 000 82 500 

Odlingsskötare (9) 45000 50000 55000 

Vattenbiolog (1) 67 500 75 000 90000 

Total kostnad (dollar) 750 000 825 000 915 000 

Källa: Richardson, Outlaw & Allison (2010) 

 

2.9 Vågor kring Hawaii 
Vågorna runt Hawaii kan delas in i tre olika kategorier; norddynings-, syddynings- och 

nordostvindsvågor. Dyningarna får sin kraft från de nordostliga passadvindarna.  I sin rapport 

undersöker Stopa, Cheung & Chen (2011) de typiska vindförhållandena på Hawaii med två fallstudier. 

De båda utfördes under ungefär två veckors tid, en utfördes under slutet av vintern och en under 

slutet av sommaren, en innefattar nord- och en syddyning tillsammans med de vågor som då råder. 

Under de veckor då den ena fallstudien utfördes, under slutet av vintern, kom vindarna till en början 

in från olika riktningar och var relativt lugna, 2-6 m/s. Under den andra fallstudien, som utfördes 

under sommaren, tilltog vindarna till 10-15 m/s och kom i nordostlig riktning. I september var 

vågorna upp till 3,5 m höga. (Stopa, Cheung & Chen, 2011) 
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2.10 Fiskekasseodlingar 
En vanligt förekommande metod för fiskeodling till havs är så kallad kasseodling. Fisken odlas då i 

flytande inhägnader, kassar, i havet. Fiskekasseodlingar består vanligtvis av en flytring, bojar, nät, 

förtöjningsrep, ankare och sänken (Lee et al., 2008; Huang, Tang & Liu, 2007). De slutna 

kasseodlingarna är emellertid tillverkade av täta presenningar istället för nät (Wennström et al., 

2011). Huang, Tang & Liu (2007) beskriver kassodlingen i två skilda delar, förankringssystemet och 

själva kassen, i sin rapport om fiskkasseodling i Taiwan. 

2.10.1 Kassen 

Volymen på kassarna är vanligtvis mellan 50-1000 m3 (Naturvårdsverket, 2012). Diametern kan vara 

mellan 50-160 m och djupet upp till 50 m (Svenskt vattenbruk, 2012). Kassen består huvudsakligen av 

en flytring och ett nät. Flytringen är gjord av ett flytrör med stolpar och ett räcke runt omkring. Man 

kan gå och stå på denna då man arbetar med odlingen. (Huang, Tang & Liu, 2007) 

Det har forskats mycket gällande de krafter som verkar på kassarna, dess flytringar och 

förankringsanordningar. Detta med hjälp av datorsimuleringar av hur deras rörelse, till följd av 

vattenrörelse, ser ut. En metod som använts i detta ändamål, avseende en cirkulär fiskekasse, är den 

så kallade mass-spring-modellen. (Lee et al., 2008) I denna datorgrafikmodell delas en kropp upp i en 

stor mängd av mindre kroppar, massor, som är sammankopplade av elastiska och massfria fjädrar. 

Med hjälp av datorsimulering kan sedan rörelser och strukturförändringar på kroppen, som följd av 

olika påfrestningar och förhållanden, analyseras. Man analyserade med andra ord hur den cirkulära 

fiskodlingen påverkades av olika havskrafter. Tack vare den forskning som bedrivits, och framtagen 

datorsimulering inom området, så har fiskodlingarna anpassats till de förhållanden som råder till havs 

(Lee et al, 2008). Figur 4 visar hur en fiskekasse gestaltas med datoranimering och hur dess rörelse, 

till följd av havets krafter, simuleras.  

 

 

Figur 4: Verklig fiskekasse samt datasimulering av dess rörelser 
Källa: Lee et al. (2008) 

2.10.2 Förtöjningsanordning 

Förtöjningsanordningen består av vajrar och ankare och kan frigöras på ett enkelt sätt. Odlingen kan 

därmed förflyttas för exempelvis sorteringen eller slakt. (Svenskt vattenbruk, 2012) 

Förtöjningsanordningen förankrar kassen på en specifik plats, och de rep och övriga material som 

används till denna behöver därför vara slitstarka. I Taiwan används främst nylon, polyester och 

polypropen. Trots att dessa har valts för sin slitstarkhet kan de gå av vid för stora påfrestningar, som 
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exempelvis en kraftfull våg medför. Av denna anledning har odlingen bojar mellan ankarna och 

kassen, som fångar upp den största delen av krafterna. Det är tre olika ankartyper som vanligen 

används, beroende på vilken typ av botten odlingen ska fästas i, dessa är; järninbäddningsankare, 

luggankare och dödviktsankare. De alla kan användas då botten är sandig och lerig och de två sist 

nämnda kan även användas då botten är stenig. Luggankare måste emellertid fästas djupt i botten 

medan dödviktsankare förankrar med hjälp av sin tyngd och friktion längs med botten. (Huang, Tang 

& Liu, 2007) 

Figur 5 visar en översiktlig modell av en fiskekasseodling och dess förankring: 

 

Figur 5: Modell av en fiskekasseodling 
Källa: Modifierad bild från Huang, Tang & Liu (2007) 

2.11 Avdunstning ur Stillahavet 
Vattnet i Stilla havet avdunstar med en hastighet av 1202 mm/år på en area av 176,9 miljoner km2 

och i alla hav, ± 10 grader om ekvatorn avdunstar 1250-1371 mm/år. Nederbörd över samma ytor av 

1292 mm/år respektive 1435-1885 mm/år. (Peixoto & Oort, 1992) 

Tabell 7 visar en sammanfattning av avdunstning och nederbörd över Stillahavet och andra hav vid 

ekvatorn: 

Tabell 7: Avdunstning och nederbörd över Stilla havet och ekvatorn 

OMRÅDE AVDUNSTNING (mm/år) NEDERBÖRD (mm/år) 
NETTOVÄRDE 
(mm/år) 

Stillahavet 1202 1292 90 

Alla hav, ± 10⁰ om ekvatorn 1250-1371 1435-1885 185-514 

Medelvärde 1226-128 1363-1589 138-302 
Källa: Peixoto & Oort (1992) 

2.12 Material för RIB-båtar 
RIB-båtar är tillverkade av slitstarka och allmänt tåliga material som klarar av havets påfrestningar 

väl. De kan tillverkas i huvudsak av två olika material; hypalon och PVC. (Anderson, 2010)  

2.12.1 Hypalon 

Hypalon är ett varumärke på ett antal olika klorsulfonerade polyetenplaster, tillverkade av DuPont 

Dow Elastomers (DuPont Dow Elastomer, 1997), som är väldigt resistenta mot oxidering och 

ogynnsamma väderförhållanden. Hypalon klarar av ett temperaturintervall mellan -35 och 140 ⁰C. 

Plasten är vatten-, UV-strålnings- och ozontät och har även en god flexibilitet (Trelleborg Elastomer 
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Laminates, 2012). Tack vare sina egenskaper är RIB-båtar tillverkade av hypalon rekommenderade 

för tropiska klimat (West Marine, 2012). 

2.12.2 PVC 

PVC har en densitet om 1,4 g/cm3 (Plastex.com, 2012) som beroende av, för ändamålet, valda 

tillsatser får varierande egenskaper. Det kan exempelvis göras flexibelt med tillsatt mjukmedel. 

Materialet är slitstarkt, vatten- och UV-tåligt (Blackwell Plastics, 2012). Det är emellertid inte lika UV-

tåligt som hypalon, och RIB-båtar som är tillverkade av PVC har därför en kortare livstid än de som är 

tillverkade av hypalon, på grund av den sämre UV-ljuståligheten. (West Marine, 2012)  

2.13 Tsunamis 
I Stilla havet över lag, är det vanligt med tsunamis, kraftfulla vågor som sprider sig över havet och kan 

resultera i stora skador (Nationalencyklopedin, 2012). Tsunamis är havs- eller flodvågor som 

uppkommer av rörelse av jordplattorna så som vulkanutbrott, jordbävningar och jordskred. Tsunamis 

märks enbart lite på djupt vatten, men tornar upp sig intill land då djupet minskar. Hur kraftfulla och 

förödande de blir beror därmed av topografin i området. (Nationalencyklopedin, 2012) 

I sin rapport analyserar Gusiakov (2004) tsunamis under en 100-årsperiod. Rapporten bygger på 

statistik gällande tsunamis ur Historical Tsunami Database (HTDB). I rapporten sammanställs de 

huvudsakliga tsunamidrabbade områdena i Stillahavet, och dessa har illustrerats tillsammans med 

dess genererande punkter i Figur 6: 

 

Figur 6: Karta över huvudsakliga tsunamidrabbade områden i Stillahavet; Alaska och Aleuterna (A.&A.), Centralamerika 
(C. Am), Sydamerika (S. Am), Nya Zeeland och Tonga (N.Z. & T.), Nya Guinea och Salomonöarna (N.G. & S.), Indonesien 
(Ind.), Filipinerna (Filip.), Japan, Kurilerna och Kamtjatka (K. & K.) och Hawaii, tillsammans med genererande punkter 
Källa: Modifierad bild från Gusiakov (2004) 
 

Bilden visar att det, med undantag för Hawaii, inte finns något område i det öppna 

Stillahavsområdet, där det är vanligt förekommande med tsunamis. I rapporten kategoriseras 

tsunamis efter medelvåghöjd, och delas in tre olika grupper: förstörande (>3 m), kännbara (0,5-3 m) 

och observerbara (<0,5 m). Tabell 8 visar frekvensen av olika typer av tsunamis i de olika områdena: 

http://www.westmarine.com/buy/products/5391-hypalon-rib-310-350.html
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Tabell 8: Förekomst av olika typer av tsunamis i olika delar av världen, åren 1901-2000 

TSUNAMIS I STILLAHAVET UNDER ÅREN 1901-2000 < 0,5 m 0,5-3 m >3 m 

Alaska och Aleuterna  32 7 10 

Centralamerika 36 20 0 

Sydamerika 54 37 11 

Nya Zeeland och Tonga  41 16 5 

Nya Guinea och Salomonöarna  51 27 8 

Indonesien 39 20 9 

Filippinerna 29 0 3 

Japan 78 34 11 

Kurilerna och Kamtjatka  36 18 14 

Hawaii 6 5 2 
Källa: Gusiakov (2004) 
 

Tabell 8 visar att Japan och Sydamerika är bland de mest utsatta områdena för alla tre typer av 

tsunamis. Nya Guinea och Salomonöarna samt Indonesien, som ligger på omkring samma avstånd 

från ekvatorn som den fiktiva ön i detta projekt, visar båda på relativt höga frekvenser av alla tre 

typerna av tsunamis. Filippinerna, som också ligger i samma område, visar dock på en lägre frekvens 

för alla tre typerna. 

3 Fallstudie 
Nedan sammanfattas de val som gjorts gällande utformandet av två algodlingar, en mikroalgsodling 

och en makroalgsodling. Vidare redovisas de val som har gjorts gällande utformandet av en process 

för att producera drivmedel från respektive odling. I denna process ingår parametrar som skördning, 

vattenavskiljning, utvinning av olja respektive kolhydrater och förädling. Dessa val ligger sedan till 

grund för de kostnads- och energiberäkningar för mikro- och makroalgsodlingen som kommer att 

redovisas under Resultat nedan. 

För att kunna jämföra mikro- och makroalgsodlingarna med varandra görs beräkningar för de båda 

på en och samma area, på samma avstånd från den fiktiva ön. Beräkningar för huvudscenariot görs 

på en area om 10 000 m2 och ett avstånd av 1 km. 

3.1 Mikroalgsodling 
De parametrar som har analyserats för mikroalgsodlingen är; vilken typ av alger som ska odlas, hur 

de ska odlas, hur dessa ska skördas, vilken förbehandling som krävs, hur olja ska utvinnas från 

biomassan samt hur förädlingen till biodiesel slutligen ska ske. De val som görs gällande dessa 

parametrar har baserats på litteraturstudien. 

3.1.1 Urval 

I Tabell 2 under 2.3.1.4 ovan sammanställs vilka algsorter som kan vara aktuella att odlas till havs, 

och viktiga parametrar för dessa såsom lipidinnehåll och tillväxthastighet. 

 Från Tabell 2 kan följande slutsatser dras: 

 Dunaliella Salina är den alg som har den högsta tillväxthastigheten, men för att denna ska 

uppnås krävs en hög salthalt. Salthalten i Stilla Havet ligger mellan 32 och 37 ‰ (se 2.6.5 
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ovan). Detta är betydligt lägre än den optimala salthalten för Dunaliella Salina, och den är 

därmed inte är lämpad för havsodlingar i Stilla Havet, och inte heller för detta projekt. 

 Isochrysis Galbana har högre tillväxthastighet än Nannochloropsis, medan Nannochloropsis 

har ett högre lipidinnehåll. 

 Vattentemperaturen vid ytan i Stilla Havet stiger sällan över 25-28 ⁰C (se 2.6.1 ovan), vilket 

är inom spannet för Isochrysis Galbana, och precis över spannet för Nannochloropsis. 

Sammantaget bör dock båda algerna kunna växa bra, då vattentemperaturen vid ön bör 

variera och båda algsorterna tål temperaturer upp till 32-35 ⁰C.  

Sammantaget kan det konstateras att Isochrysis Galbana och Nannochlopsis har liknande 

förutsättningar för odling vid den fiktiva ön. Dock är Nannochlopsis den alg som omnämns av flest 

forskare i syftet att användas som energikälla, (Jorquera et al., 2010; Rodolfi et al., 200; Batan et al., 

2010; Gouveia & Oliveira 2009). De största nackdelarna är dock dess storlek på endast 2-4 μm, samt 

dess hårda cellvägg som försvårar oljeutvinningen.  Det finns emellertid mer omfattande data från 

studier utförda på Nannochloropsis än Isochrysis Galbana, och därför kommer Nannochloropsis att 

väljas som mikroalg för detta projekt. Vidare kommer ett lipidinnehåll på 30 % och en 

tillväxthastighet på 0,2 kg m⁻3d⁻1att antas enligt Tabell 2. 

3.1.2 Utformande av odlingen 

Då det tidigare inte bedrivits någon mikroalgsodling till havs, finns det inga dokumenterade tekniker, 

parametervärden eller resultat att utgå ifrån för uppskattning av produktionen från en sådan.  

Beräkningar och antaganden för mikroalgsodlingen har därför till stor del grundats genom att dra 

paralleller till mikroalgsodlingar på land, främst racewaydammar, och till fiskekasseodlingar. Siffror 

och resultat från dessa har sedan anpassats och använts vid beräkningar på mikroalgsodlingen för 

den fiktiva ön.  

Eftersom inga rapporter om mikroalgsodling till havs har hittats i litteraturen, har det inte heller 

tillverkats någon specialanpassad bassäng för just detta ändamål. Det har emellertid tillverkats 

landbassänger i plast samt bedrivits fiskekasseodlingar till havs i stor utsträckning. Då 

fiskekasseodling är en beprövad och i många avseenden optimerad teknik, bör man kunna anta att 

denna är ett bra alternativ att tillämpa vid utformningen av en tänkbar mikroalgsodling. 

Mikroalgsbassängen kommer därför att utformas på samma sätt som en sluten fiskekasseodling, och 

kommer därmed att utgöras av en presenningsbassäng som hålls flytande med hjälp av en flytring 

och är förankrad till botten.  

Vidare kommer mikroalgsbassängen fyllas med näringsrikt djupvatten, uppumpat från 1000 m djup, 

från den OTEC-anläggning som antas finnas på den fiktiva ön (se Fel! Hittar inte referenskälla. ovan). 

Detta vatten är mer näringsrikt än det som finns vid ytan, och bör därför innebära en bättre 

tillväxtmiljö än vanligt havsvatten för mikroalgerna (se vidare 3.4 nedan).  

3.1.2.1 Bassängmått  

Odlingsdjupet är 0,2-0,5 m i en typisk Racewaydamm (Brennan & Owende, 2010). För att minska 

odlingens känslighet för avdunstning väljs djupet på odlingen till 0,5 m. Detta djup användes även för 

en odling i Australien i vilken man inte använde någon mekanisk omrörning (Borowitzka, 1999). 

Eftersom vågorna kan bli så höga som upp till 3,5 m i närheten av Hawaii (Stopa, Cheung & Chen, 

2011), är det rimligt att anta att de även kan bli det runt den fiktiva ön. Detta måste tas med i 

beräkningarna vid utformande av mikroalgsbassängen, i synnerhet avseende dess kanthöjd ovanför 

ytan. Vidare antas bassängen vara cirkulär då använd information, hämtad ur litteraturstudien, gäller 
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cirkulära fiskekasseodlingar. Då bassängen kommer att följa havets, närmare bestämt ytans rörelse 

(Lee et al., 2008), behöver dock inte marginalen täcka hela denna potentiella våghöjd. En marginal på 

1,5 m antas vara tillräckligt för att stoppa vattenutbyte mellan bassängen och det omgivande havet. 

Detta ger tillsammans med odlingsdjupet den totala höjden på bassängen. Den valda arean, för 

jämförelse av algtyperna, ger radien för mikroalgsbassängen och därmed även dess och flytringens 

omkrets. Denna tillsammans med den totala höjden på bassängen ger den totala nödvändiga 

presenningsarean. 

En cirkulär odlingsarea om 10 000 m2, vilken i detta projekt har valts som area för att jämföra mikro- 

och makroalgsodling med varandra, ger odlingen en radie på cirka 56,4 m enligt ekv. (16), som finns 

under avsnitt 5.6.1.1. Ett vattendjup om 0,5 m ger i sin tur odlingen en volym om 5 000 m3 enligt ekv. 

(17). En bassängkant med 1,5 m marginal, ovanför ytan, resulterar i en total presenningsarea om 

cirka 10 709 m2 enligt ekv. (19). Radien innebär vidare att den totala ”flytringslängden” uppgår till 

cirka 354 m, enligt ekv. (18) och att den totala mantelytan av flytringen blir cirka 556 m2, då 

flytringen antas ha en diameter om 0,5 m, enligt ekv. (20). Samtliga ekvationer som använts i detta 

stycke beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.6.1.1 nedan. 

Tabell 9: Parametrar för mikroalgsbassängen visar en sammanfattning av parametrarna för 

mikroalgsbassängen: 

Tabell 9: Parametrar för mikroalgsbassängen 

PARAMETER VÄRDE ENHET 

Yta 10 000 m² 

Djup 0,5 m 

Volym 5 000 m3 

Bassängkant (över vattenytan) 1,5 m 

 

3.1.2.2 Material 

Vid val av bassängplast har utgångspunkten varit de material som RIB-båtar oftast tillverkas av, då 

dessa med största sannolikhet är beprövade och speciellt anpassade för saltvatten och de krafter 

som havet innesitter. En av dessa plaster, vilken har valts att tillämpas i detta projekts beräkningar, är 

hypalon (Allinflatables, 2012). Både bassängen och flytringen antas kunna tillverkas av hypalonplast, 

med en densitet av 1400 kg/m3 och ett pris om 1,325 dollar/kg (Alibaba Global Trade, 2012). 

3.1.2.3 Förankringsanordning 

Mikroalgsbassängens förankringsmaterial behöver vara slitstarkt och det bör därför vara tillverkat av 

nylon, polyester och polypropen, precis som det man oftast använder för fiskekassodlingar i Taiwan 

(Huang, Tang & Liu, 2007). Dessa material är med stor sannolikhet bäst lämpade för de påfrestningar 

som bassängen kommer att utsättas för. Trots att dessa har valts för sin slitstarkhet kan de gå av vid 

för stora påfrestningar, som kraftfulla vågor medför. Av denna anledning ska odlingen även ha bojar 

mellan ankarna och kassen, som fångar upp den största delen av krafterna, precis som fiskekassar 

har. (Huang, Tang & Liu, 2007) 

Vidare beror vilken typ av ankare man bör välja, enligt Huang, Tang & Liu (2007), på vilken typ av 

botten man ska förankra bassängen i. Då både lugg- och dödviktsankare kan användas för både 

sandig och lerig samt stenig botten, bör någon av dessa användas. Eftersom luggankare kräver en 



47 
 

betydligt mer omständig montering, bör någon typ av dödviktsankare användas. Vidare bör flera av 

dessa användas då vågor och vindar kommer in mot bassängen ifrån olika håll. Åtta stycken 

dödviktsankare i form av stora cementblock har valts för att förankra detta projekts 

mikroalgsbassäng, dessa placeras med jämna avstånd runt bassängen. Hur mycket dessa kan tänkas 

kosta och i vilken grad de därmed påverkar materialkostnaderna berörs emellertid inte i detta 

projekt. Förankringen ingår med andra ord inte i mikroalgsmodellen, vilket diskuteras i avsnitt 4.2.1. 

nedan. 

Figur 7 visar hur mikroalgsodlingen skulle kunna se ut och vara förtöjd;

 

Figur 7: Möjlig konstruktion av mikroalgsbassängen och dess förtöjning 
Källa: Huang, Tang & Liu, 2007 (Modifierad) 

3.1.2.4 Inget omrörningsverktyg 

Den rekommenderade omröringshastigheten i en racewaydamm är mellan 0,15-0,3 m/s (Ketheesan 

& Nirmalakhandan, 2011). Eftersom sammanställningen av de typiska förhållandena gällande 

dyningar och vågenergi runt om Hawaii inte visar på att våghastigheten någonsin blir i närheten av så 

låg som detta, (Stopa, Cheung och Chen, 2011) är sannolikheten att vågorna inte skulle medföra 

minst denna hastighet i makroalgsodlingen minimal. Detta då bassängen ständigt kommer att röra 

sig och ändra form, samt dess flytring hela tiden kommer att följa med vågrörelserna. (Lee et al., 

2008) Utifrån detta görs bedömningen att det inte behövs något mekaniskt omrörningsverktyg i 

havsbassängen. 

3.1.2.5 Avdunstning och vattenpåfyllnad 

Vattnet i mikroalgsodlingen antas avdunsta med liknande hastighet som vattnet i Stilla havet och 

runt ekvatorn, i allmänhet, gör. Då en typisk racewaydamm kan ha ett lägsta djup av 0,2 m görs 

antagandet att det inte är någon större fara om vattnet i bassängen avdunstar i viss mån. Djupet bör 

emellertid inte sjunka till 0,2 m trots att detta ibland används i Racewaydammar, då detta troligtvis 

skulle resultera i att algerna inte kan blandas om och tillgodogöra sig solljuset fullgott med 

avsaknaden av omrörningsverktyg. Djupet antas kunna sjunka med en decimeter innan någon 

markant försämring av tillväxten inträffar. Då avdunstningshastigheten antas till 1300 mm/år, 

grundat på den för Stilla havet som helhet samt runt om jorden på ± 10 grader runt ekvatorn (se 

Tabell 7 under Litteraturstudie ovan), måste bassängen fyllas på en gång i månaden för att bibehålla 

en volym över den minsta tänkbara. I vattnets kretslopp förekommer det emellertid både 

avdunstning och nederbörd, varför antagande om att en relativt konstant volym bibehålls görs. 

Avdunstningen har med detta resonemang ingen inverkan på odlingens vattendjup, och därför 

bedöms heller ingen vattenpåfyllnad av bassängen behövas. Avdunstningen kan emellertid påverka 

odlingsvattnets procentuella näringsinnehåll, vilket i sin tur kan påverka faktorer som lipidinnehåll 

och tillväxthastighet för mikroalgen. Möjliga scenarion med förändringar i lipidinnehåll och 
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tillväxthastighet jämfört med huvudscenariot diskuteras vidare i Känslighetsanalysen, avsnitt 7.1.4 

och 7.1.5. nedan. 

3.1.3 Skördningsprocess 

Det finns huvudsakligen två metoder för att skörda mikroalgsodlingen. Man skulle dels kunna pumpa 

upp algblandningen ur bassängen, vid odlingsplatsen, till en tankbåt och med denna transportera 

algblandningen till den fiktiva ön. Väl framme skulle algblandningen på nytt pumpas upp, den här 

gången från tankbåten till bränsleframställningsfabriken. Denna metod skulle med andra ord 

innebära två uppumpningsmoment, som båda kräver energi och dessutom leder till spill längs med 

kanterna i två behållare. De alger som fastnar intill väggarna kan emellertid minimeras genom att 

fylla på mer vatten och pumpa upp den nya algblandningen. Denna procedur innebär dock ytterligare 

energiförbrukning. 

Eftersom odlingen befinner sig på relativt kort avstånd från den fiktiva ön bör det istället vara 

betydligt smidigare och energieffektivare att bogsera hela bassängen till ön. Väl framme kan 

algblandningen pumpas upp direkt till bränsleframställningsfabriken. Då denna metod enbart 

innehåller ett uppumpningsmoment, istället för två, blir energiförbrukningen mindre och leder 

endast till algspill i en behållare. Då denna behållare är den bassäng som en ny odling kommer att 

utföras i går det egentligen inte heller till spillo. Denna metod bedöms vara bättre, så väl, ur ett 

kostnads- som energiperspektiv, varför den har valts för tillämpning vid skördning av 

mikroalgsbassängen. 

Enligt Mozami et al. (2012) ökar cellkoncentrationen av Nannochloropsis, odlade i havsvatten, under 

en 14-dagarsperiod. Efter detta stannar tillväxthastigheten upp, för att sedan ge en minskning av 

cellkoncentrationen. Eftersom vattnet som algerna odlas i köps in och byts ut i samband med varje 

skörd, antas det optimala skördningsintervallet vara 14 dagar, då det resulterar i minimerade 

vattenkostnader.  

3.1.3.1 Bogsering av algbassängen 

För att uppskatta kostnaden för bogsering av bassängen används en offert som bifogas en rapport, 

skriven av den Hawaiianska staten, avseende bogseravgift för en typ av fiskeodlingskasse, en så 

kallad oceansphere (State of Hawaiian, 2012). Volymen på odlingen och en förenklad densitet för 

algblandningen om 1 kg/liter tillsammans med själva bassängvikten ger odlingens totala vikt, enligt 

ekv. (8). Denna visar att deras minsta båt, Tug Mahi, kan användas. Tug Mahi har 1800 hästkrafter 

(Hawaiian Tug & Barge, 2012) och drar därmed runt 43,50 gallon eller 165 liter diesel per timme 

(Dinh, 1999). Vidare uppskattas en bogserbåt jämförbar med Tug Mahi kan köpas för omkring 79500 

euro (Apollo Duck, 2012). 

Avståndet mellan Honolulu, där båten utgår ifrån, och Malae Point på norra Kohala, 20⁰, där 

oceanospheren befinner sig, är cirka 243 km (Duftlogic, 2012). Vidare uppskattas det ta 24 timmar 

för bogserbåten att färdas denna sträcka (Hawaiian Tug & Barge, 2012), vilket resulterar i en 

hastighet av 10,13 km/timme enligt ekv. (9).  

Bränsleförbrukningen för en skörd uppskattas med den antagna sträckan mellan den fiktiva ön och 

odlingen samt med bogserbåtstyp och tillhörande bränsleförbrukning. Avståndet mellan den fiktiva 

ön och odlingen är 1 km, och det tar 11,85 minuter att åka fram och tillbaka däremellan, med en 

antagen hastighet om 10,13 km/timme. Med en antagen bränsleförbrukning på 165 liter/timme 

förbrukas därmed 32,59 liter diesel, enligt ekv. (10). Detta ger en bränslekostnad om 444,24 kr per 
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skörd enligt ekv. (25), med ett antaget dieselpris på 7,7 dollar/gallon (Hawaiian Gas Prices, 2012) och 

en antagen dollarkurs om 6,7 kr/dollar (se avsnitt 4.1.5 nedan).  

De ekvationer som använts i detta avsnitt beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.5.1.1och 5.6.2.2 nedan. 

3.1.3.2 Uppumpning från bassängen för framställning av biodiesel 

Då bassängen bogserats från odlingsplatsen till land ska själva odlingen pumpas upp från bassängen 

för bränsletillverkning. Pumpen som gör detta modelleras efter den pump som Lardon et. al (2009) 

använder i sin mikroalgsodling. Här används en pump med en effekt på 750 W och ett flöde på 15 m³ 

per timme. En pumpeffektivitet på 70 % enligt Batan et al. (2010) kommer vidare att antas.  

3.1.4 Arbetskraftskostnad 

Arbetskraftskostnaden för mikroalgsodlingen uppskattas utifrån de siffror gällande detta som tagits 

fram av Richardson, Outlaw & Allison (2010), gällande scenario 1 (Se Litteraturstudie 2.8 Tabell 6 ). I 

huvudscenariot används därför de uppskattade medelkostnaderna för de anställda. Behovet av antal 

anställda, och därav medföljande arbetskostnader, framgår av Tabell 10: 

Tabell 10: Arbetskostnader per år för mikroalgsodlingen 

TYP AV ANSTÄLLD (antal) ÅRSLÖN I DOLLAR ÅRSLÖN I KRONOR 

Projektledare (0,5) 56 250 376 875 

Odlingsskötare (4) 200 000 1 340 000 

Vattenbiolog (0,5) 37 500 251 250 

   
TOTALT 293 750 1 968 125 

Källa: Richardson, Outlaw & Allison (2010) 
 

Då odlingarna i detta projekt har en jämförelsearea om 10 000 m2 har dessa siffror tillämpats med 

ett, efter förhållandet mellan odlingarnas areor, anpassat antal anställda. Med ett antal på 0,5 för 

projektledare och vattenbiolog menas att detta är halvtidstjänster. Siffrorna i rapporten gäller odling 

i fotobioreaktorer och racewaydammar, men de används både för detta projekts mikro- och 

makroalgsodling, då timlönen antas vara den samma oavsett skillnader i arbetsuppgifter. 

3.1.5 Biodieselframställning 

Nedan redovisas de val som gjorts gällande processen för att utvinna biodiesel från de skördade 

mikroalgerna. 

3.1.5.1 Val av vattenavskiljningsmetod 

Då den valda algen har en relativt liten storlek på 2-4 μm, tillämpas flockulering som förehandling 

innan vidare torkning. Elektrisk flockulering utesluts på grund av en för hög energikonsumtion. Ingen 

förekomst av naturlig flockulering hos Nannochloropsis har heller påträffats i litteraturen. Att istället 

använda kemisk flockulering bedöms vara det bästa alternativet. Vidare antas det att 90 % av algerna 

kan flockuleras genom att ändra pH-värdet med hjälp av saltsyra samt att tillsätta aluminiumsulfat. 

Det bedöms gå åt 3,9 kg aluminiumsulfat och 0,9 g saltsyra, i enlighet med försöket av Razon och Tan 

(2011). 
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3.1.5.2 Val av torkningsmetod 

Då en majoritet av rapporterna i litteraturen torkar algerna innan vidare processering, kommer detta 

även att göras i detta projekt. För detta kommer en bältestork användas, och den uppskattas kräva 

90,3 MJ/kg framställd biodiesel i enlighet med resultat från Lardon et al. (2009) samt av Razon och 

Tan (2011). Den bältestork som kommer att användas är av märket Lemar och uppskattas kosta 

200 000 kr. (Alibaba Global Trading, 2012)  

3.1.5.3 Val av metod för att utvinna olja 

Då både Bligh & Dyers metod samt Folchs metod använder sig av kloroform och metanol, som båda 

är giftiga och kan innebära en riskfylld hantering, kommer dessa metoder uteslutas. Då ett flertal 

forskare använt samma procedurer som vid utvinning av olja från sojabönor och använt sig av hexan 

vid oljeutvinning från mikroalger, bedöms hexan även vara lämpligt i detta projekt. Processen 

beräknas kräva 8,6 MJ och 15,2 g hexan per kg producerad biodiesel med denna metod, efter 

resultat av Lardon et al. (2009). Den förväntade utvinningen beräknas vara 96 % i enlighet med Razon 

och Tan (2011). Utvinningen kommer att ske med hjälp av en oljekvarn, även detta i enlighet med 

processen för sojabönor (Huo et al., 2008). Oljekvarnen som används i modellen är av märket 

HengShin och beräknas kosta 20 000 kr. (Alibaba Global Trading, 2012)  

3.1.5.4 Val av transformeringsmetod 

I detta steg tillämpas transesterfiering, då det är den vanligaste och mest lämpliga metoden för 

framställning av drivmedel. Metanol och ett flertal andra ämnen förväntas ha en åtgång enligt Tabell 

5. Vidare kommer det även beräknas att 0,47 kg glycerol produceras vid transesterfieringen, också 

detta enligt Tabell 5. 

Som det framgår av Tabell 5 fås 1 kg biodiesel från 1 kg olja. Detta kommer även att antas i 

huvudscenariot i detta projekt, men i känslighetsanalysen kommer det även att undersökas hur en 

lägre effektivitet vid transesterfieringen påverkar resultatet (se 7.1.7). 

3.2 Makroalgsodling 
Även för makroalgsodlingen kommer val av algsort, odlingsmetod, skördningsmetod samt 

förädlingsprocess att baseras på resultat från litteraturstudien. En specifik testodling kommer att 

väljas som utgångspunkt, och resultat som uppnåtts med denna metod kommer att anpassas efter 

storleken på odlingen i detta projekt.   

3.2.1 Urval 

Egenskaper för de tre alternativa makroalgerna sammanfattas i  
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Tabell 3 i litteraturstudien. Alla tre arter odlas i nuläget i kommersiell form på ett flertal ställen nära 

eller inom det koordinatspann som den fiktiva ön ligger inom. Man bör därför kunna dra slutsatsen 

att alla alger fungerar att odlas i stor skala runt den fiktiva ön. 

Från  

  



52 
 

Tabell 3 kan vidare konstateras att Kappaphycus alvarezii har den högsta tillväxthastigheten av de tre 

makroalgsarterna. Kappaphycus alvarezii har dessutom nämnts som en lämplig källa till att 

producera etanol av flera forskare (Khambhaty et al., 2010; Mody et al., 2010; Meinita et al., 2011), 

och den har visat på en högre tillväxthastighet i ett stort antal olika temperaturer och odlingsmiljöer 

jämfört med Kappaphycus striatum (Glenn & Doty, 1992; Bulboa & de Paula, 2003). Kappaphycus 

alvarezii kommer därför att väljas som makroalg för odlingen. Vidare kommer ett kolhydratsinnehåll 

på 30 % att antas enligt  
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Tabell 3 ovan. 

3.2.2 Utformande av odlingen 

Utformandet av makroalgsodlingen utgår från den i huvudscenariot antagna arean om 10 000 m2 

samt den area som en pennkvadrat, bestående av 5 x 5 pennrör, hade i testodlingen på Hawaii (se 

2.4.2.3 ovan). Genom att dividera den valda jämförelsearean med den area som pennrören 

placerades i, i testodlingen på Hawaii, ges att odlingen kommer att bestå av 37 stycken kvadrater, 

enligt ekv. (26) och (27). Då beräkningar görs med samma antal pennrör per kvadrat som det var i 

testodlingen, blir det totala antalet pennrör i odlingen 925 stycken, enligt ekv. (28). Samma höjd och 

diameter på dessa som i testodlingen ger en total rörlängd och mantelarea om 925 m respektive 12 

210 m2 enligt ekv. (29) och (33). För en mer utförlig beskrivning av de ekvationer som använts i detta 

stycke, se avsnitt 5.6.2.1 nedan. 

Figur 8 visar hur det är tänkt att pennrörsodlingen ska konstrueras: 

 

Figur 8: Möjlig konstruktion av den tänkta makroalgsodlingen och dess placering 

3.2.3 Arbetskostnader 

Arbetskraftskostnaden för mikroalgsodlingen uppskattas, liksom de för mikroalgsodlingen, utifrån de 

siffror gällande detta som tagits fram i Richardson, Outlaw & Allison rapport (2010), gällande 

scenario 1 (Se Litteraturstudie 2.8 Tabell 6 ). I vårt huvudscenario används de uppskattade 

medelkostnaderna för de anställda. Behovet av antal anställda, och därav medföljande 

arbetskostnader, framgår av Tabell 11: 

Tabell 11: Arbetskostnader per år för makroalgsodlingen 

TYP AV ANSTÄLLD (antal) ÅRSLÖN DOLLAR ÅRSLÖN KRONOR 

Projektledare (0,5) 56 250 376 875 

Odlingsskötare (6) 300 000 2 010 000 

   
TOTALT 356 250 2 386 875 
Källa: Richardson, Outlaw & Allison (2010) 

 

Det har med andra ord antagits att det inte behövs någon vattenbiolog för makroalgsodlingen, då 

odlingen befinner sig i fritt havsvatten. Den post där antalet anges vara 0,5 avser en halvtidstjänst. 

Precis som för mikroalgsodlingen har dessa uppgifter använts trots att de avser andra odlingstyper, 

då timlönen antas vara den samma oavsett skillnader i arbetsuppgifterna.  Även här har antalet 

anställda också anpassats till denna odlings area.  
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3.2.4 Skörd 

Vid uppskattning av storleken på den motorbåt som ska användas vid odling och skördning av 

makroalgerna har volym och vikt på en genomsnittlig makroalgsskörd använts som utgångspunkt. 

Testodlingen av makroalger på Hawaii gav en skörd av 13 kg/m2 blöta alger. Samma mängd alger 

antas kunna skördas per areaenhet, vilket innebär att ett veckoligt skördningsintervall, ger en 

genomsnittsskörd om cirka 2 500 kg, enligt ekv. (12). Då de blöta algerna har en ungefärlig densitet 

av 515 kg/m3 (Kalinowski, 2009) motsvarar detta en volym av cirka 5 m3, enligt ekv. (13). Båtens 

längd uppskattas med denna volym till cirka 20 fot. En 20-fots snipa med en dieselmotor på 25 

hästkrafter drar 5 liter/ timme vid en hastighet av 8,3 knop (Drevia, 2012), vilket motsvarar 15,4 

km/timmen enligt ekv. (14) och en omvandlingsfaktor om 1,852 mellan knop och km/h. Med denna 

hastighet tar det cirka 4 minuter att åka från den fiktiva ön till odlingen, vilket innebär att båten åker 

under 8 minuter per skörd.  Att åka fram och tillbaka till odlingen resulterar därmed i en 

bränsleförbrukning av cirka 0,7 liter enligt ekv. (15). En snipa på 20 fot och en tillhörande motor 

antas vidare kosta 8 000 dollar respektive 325 dollar (Alibaba Global Trade, 2012). 

Ekvationerna i detta stycke beskrivs mer utförligt under avsnitt 5.5.1.2 nedan. 

3.2.5 Etanolframställning 

Nedan sammanfattas de val som gjorts angående hur processen från skördad algmassa till färdigt 

drivmedel ska ske. 

3.2.5.1 Förbehandling 

Då både Bruton et al. (2009) och Roesijadi et al. (2010) menar att rengöring av algerna är ett mindre 

viktigt steg vid processer där algerna senare ska jäsas, kommer det att förutsättas i detta projekt att 

rengöring inte är nödvändig. Vidare kommer det också antas att den eventuella torkning av de 

skördade makroalgerna som behövs kan erhållas från solen. 

Malning kommer att ske med en industriell så kallad ”Ball Mill” från GEMCO, ett företag som 

utvecklat malningskvarnar som är särskilt tillämpade för malning av biomassa. Den nödvändiga 

energin för malningskvarnen är 0,108 MJ/kg omalen massa (se 2.5.2.2) och ett uppskattat pris av 

denna är med utgångspunkt från försäljningshemsidan 70 000 kr. (Alibaba Global Trading, 2012)  

3.2.5.2 Utvinning av biomassa 

För att utvinna biomassa från makroalgerna kommer hydrolys att väljas då flertalet forskare verkar 

tillämpa detta som metod. Vidare antas det vara möjligt att utvinna 0,56 kg sockerarter per kg 

kolhydrater, enligt resultat från Meinita et al. (2011) samt Goh och Lee (2010). Åtgången av 

svavelsyra med en koncentration på 0,2 mol/l beräknas vara 5 l/kg torr algmassa enligt resultat av 

Meinita et al. (2011). Hydrolysen kommer att ske i en industrikokare, som beräknas kosta 100 000 kr 

(Alibaba Global Trading, 2012). Efter hydrolysen kommer blandningen att filtreras i en filterpress, 

vilken har ett uppskattat pris av 400 000 kr (Alibaba Global Trading, 2012). 

3.2.5.3  Jäsning 

Den jäsningssvamp som kommer att användas är Saccharomyces cerevisiae, då den har använts 

framgångsrikt i tidigare försök till etanolproduktion med Kappaphycus alvarezii . Enligt resultat från 

litteraturstudien kommer en effektivitet på 39 % av den teoretiskt möjliga maximala jäsningen på 

0,511 att användas. Den totala jäsningseffektiviteten blir alltså 19,9 %. Vidare kommer det att 
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uppskattas att den förbrukade mängden jäst är 0,033 kg/kg torr algmassa, enligt resultat från Meinita 

et al. (2011).  

För den totala hydrolys- och jäsningsprocessen kommer det att antas att likheter kan dras med 

etanolframställning från majs. Det kommer vidare uppskattas att hela processen kräver en 

energiåtgång på 6,12 MJ för elektricitet och 10,2 MJ för värme per liter färdig etanol, enligt resultat 

från Shapouri (2004). 

3.3 Uppskattning av risk för tsunami 

I detta projekt har frekvensen av tsunamis för området runt den fiktiva ön uppskattats med de 

tsunamis som registrerats runt Hawaii och Filipinerna under åren 1901-2000, och sorterats efter dess 

medelvåghöjd (se Tabell 8 ovan). Tsunamis med en medelvåghöjd av 2,5 m och mer antas förstöra de 

båda odlingstyperna helt och hållet. Pennrören i makroalgsodlingen antas av dessa vågor slitas bort 

från det korallrev på vilket de är placerade, och då förstöra eller dra med sig de alger som är 

planterade i dem. Vid denna medelvåghöjd antas även mikroalgsbassängen ta in vatten, 

algblandningen åka ur bassängen samt förankringen av bassängen ge vika och till följd av detta driva 

iväg och sjunka till botten. Medelvåghöjden antas vara jämt fördelad bland de tsunamis som 

benämnts som typ 2 av Gusiakov, och en femtedel av dessa antas därmed orsaka en totalförstörelse 

av odlingarna. Hur frekvent en tsunami med medelvåghöjd större eller lika med 2,5 m uppstår 

uppskattas med hjälp av ett medelvärde av data för Filipinerna och Hawaii, jämt fördelat över den 

period över vilken de registrerats, enligt ekv. (34) och (35). En tsunami av denna storlek inträffar 

enligt dessa beräkningar i snitt 0,03 gånger per år, vilket motsvarar en gång per 33,3 år. En närmare 

förklaring av dessa ekvationer ges i avsnitt 5.6.3 nedan.  

Livslängden på odlingarna samt payback-tiden på de samma likställs med den uppskattade 

tsunamifrekvensen. 

3.4 Huvudparametrar för algtillväxt 
Algernas tillväxt beror av de förhållanden som råder vid odlingen samt de halter av näringsämnen 

som finns att tillgå för algerna. Då den metod och tillväxthastighet per areaenhet som tillämpats för 

makroalgsodlingen har tagits fram med utgångspunkt från rapporten av Glenn och Doty (1990) om 

en testodling på Hawaii, antas alla parametervärden vara desamma som för denna. Det antas med 

andra ord att samma förhållanden avseende temperatur och vind så väl som näringshalter i vattnet 

kring odlingen, överensstämmer med de som rådde i odlingsområdet på Hawaii vid testodlingens 

utförande. Då mikroalgerna kommer att odlas i uppumpat djupvatten, kommer parametervärdena 

för mikroalgsodlingen emellertid uppskattas med fakta gällande Stillahavsvatten på 1000 m djup. 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av i litteraturen rekommenderade parametervärden och 

en jämförelse av de motsvarande, i det uppumpade djupvattnet som används i mikroalgsodlingen. 

3.4.1.1 Temperatur 

Optimal temperatur för den valda mikroalgen Nannochloropsis är 19-25 ⁰C enligt Tabell 2, men den 

kan även växa i temperaturer upp till drygt 30 ⁰C. Ytvattentemperaturen i Stilla Havet, som högst 

ligger runt 25-28 ⁰C (Barsanti & Gualtieri, 2006), antas därför inte bli så varm att algerna dör. Då 

vattentemperaturen vidare antas variera och därmed ha en lägre medeltemperatur än 25-28 ⁰C, bör 

den valda mikroalgen kunna växa bra.  



56 
 

Då mikroalgsodlingen kommer att vara i nivå med ytan och 0,5 m ner, antas temperaturen för denna 

vara den samma som vid ytan. I mikroalgsodlingen kommer emellertid kallt djupvattnet som, efter 

OTEC-processen, har antagit en temperatur om 8⁰ C användas (Karkiainen & Reichel, 2012). Eftersom 

odlingsdjupet enbart är 0,5 m antas det inte dröja länge innan odlingens temperatur är inom det 

önskade temperaturspannet. Detta då både sol, vind och omkringliggande ytvatten kommer att 

värma odlingen då den flyter i havet.  

3.4.1.2 Ljus 

Den alg som valts kommer i allra största grad att använda sig av fotosyntes som energikälla, vilket gör 

den oerhört beroende av solljus (Nationalencyklopedin, 2012; Fleck-Schneider, Lehr & Posten, 2007) 

Resultat från testodlingen på Hawaii som makroalgsodlingen utgår ifrån, visade emellertid att 

variationer i ljusenergin inte hade någon större inverkan på dess tillväxt (se Litteraturstudie 

2.4.2.3.4). Då den fiktiva ön, och därmed även de båda odlingarna, ligger på ± 10 grader om ekvatorn 

antas det inte vara någon brist på ljus. Detta då det runt ekvatorn är ljust 12 timmar om dygnet 

oavsett årstid (Watson & Watson, 2011). 

3.4.1.3 Koldioxid 

Eftersom CO2-halten är högre i djup- än i ytvatten, cirka 2300 µmol/kg på 1000 m djup och cirka 1920 

µmol/kg i ytvatten, i Stilla Havet (Millero, 2006) antas behovet av koldioxidtillskott inte vara lika stort 

som i odlingar där ytvatten används, eftersom detta projekts mikroalgsodling använder sig av 

uppumpat djupvatten. De halter som algodlingen får via uppumpat vatten och omgivande luft, antas 

därmed vara tillräckliga, för fullgod tillväxt. 

3.4.1.4 Kväve, nitrat 

Då algodlingar behöver en högre kvävenivå än vad det naturligt förekommer i havsvatten, måste man 

antingen gödsla med nitrat eller ammonium om man inte använder sig av avloppsvatten (Posten & 

Schaub, 2009). Nitrathalten är emellertid dubbelt så stor på 1000 m djup än vid ytan, halterna är 

cirka 40 µmol/kg respektive 20 µmol/kg. (Millero, 2006) Mikroalgerna antas därför kunna tillgodoses 

tillräcklig kvävemängd ur det uppumpade vattnet. 

3.4.1.5 Salthalt 

Salthalten i Stilla havet, ± 10 grader om ekvatorn, ligger mellan 34-35,25 ‰ (Millero, 2006), vilket är 

inom spannet för den optimala halten för tillväxt för Nannochloropsis om 20-40 ‰ (se Tabell 2). 

Havsalger i allmänhet är dessutom väldigt toleranta mot förändringar av salthalten (Barsanti & 

Gualtieri, 2006), och det antas därmed att salthalten i odlingsvattnet är lämplig för den valda 

mikroalgen Nannochloropsis.  

3.4.1.6 pH-värde 

För optimal tillväxt av Nannochloropsis bör pH-värdet vara mellan 7-8 (se Tabell 2).  

Eftersom pH-värdet på 1000 m djup, i Stillahavet, ligger runt 7,5 (Millero, 2006) antas det 

uppumpade vattnet vara näst intill optimalt.  
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4 Metod, antaganden och begränsningar 
För att ta fram en modell över drivmedelsproduktionen, från odling av alger till utvinnandet av det 

färdiga drivmedlet, utfördes först en litteraturstudie. Grunder till denna litteraturstudie hämtades 

främst från forskningsrapporter genom sökningar i vetenskapliga databaser, samt artiklar och texter 

funna via andra sökmotorer på Internet. Vidare har även uppslagsverk och encyklopedier, såsom 

Nationalencyklopedin, i viss mån använts. 

4.1 Antaganden 
För att kunna upprätta en modell över mikro- och makroalgsodlingen på den fiktiva ön, måste många 

antaganden göras. Dessa gäller exempelvis de förhållanden som råder på ön, vilket behov av 

drivmedel som finns och prisuppskattningar av elektricitet. 

4.1.1 Givna parametrar 

En sammanfattning av de givna parametrar som finns för detta projekt följer i Tabell 12:  

Tabell 12: Givna parametrar för den fiktiva ön 

PARAMETER VÄRDE ENHET 

Befolkning 100 000 personer 

Yta 10 km² 

 

Befolkningen på den fiktiva ön antas vidare ha en BNP per capita jämförbar med Sveriges, och inga 

andra naturresurser än de som där finns naturligt, finns att tillgå. 

4.1.2 Odling 

För både mikro- och makroalgsodlingen antas det att odling kommer kunna bedrivas året runt. 

Området för algodlingen antas för både mikro- och makroodlingen tillhöra ön, och därmed 

tillkommer ingen kostnad för marken. För makroalgsodlingen antas att det finns ett lämpligt korallrev 

i närheten av den fiktiva ön, vilket möjliggör en avlång odling i önskat vädersträck. Det antas med 

andra ord att kvadraterna, om 5 x 5 pennrör, kan placeras i bredd, så att så många rör som möjligt 

befinner sig i uppström. 

4.1.3 Densitet för drivmedel 

Densitet för alla vätskor varierar med temperaturen, och det går därför inte att säga exakt vilken 

densitet de olika drivmedlen har. Det kommer därför uppskattas att densiteten för diesel är 814 

kg/m3 (Statoil, 2012) och att densitet för etanol är 789 kg/m3 (Åberg, 2000).  

4.1.4 Drivmedelsbehov för den fiktiva ön 

För att kunna uppskatta vilken drivmedelskonsumtion som kan tänkas finnas på den fiktiva ön 

undersöks hur mycket drivmedel som konsumeras i Sverige respektive på Hawaii. Den fiktiva ön ska 

ha en levnadsstandard som är jämförbar med Sverige, och bör därför också ha ett jämförbart 

drivmedelsbehov. Dock kan man tänka sig att drivmedelskonsumtionen ser annorlunda ut på öar 

jämfört med på fastlandet, och då paralleller redan har dragits till Hawaii i andra sammanhang 

kommer därför även Hawaiis drivmedelskonsumtion att ligga till grund för den uppskattade 

drivmedelskonsumtionen för ön.  

Diesel har ett energiinnehåll på 9,96 kWh/l medan motsvarande siffra för bensin är 9,04 kWh/l 

(Karlsson & Johansson, 2009). Det kommer därför att antas att motsvarande förhållanden gäller vid 

beräkningar av konsumtion av drivmedel, det vill säga att dieselförbrukningen per sträcka är ungefär 
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91 % av bensinförbrukningen. Etanol å andra sidan kräver generellt sett 20-30 % mer drivmedel per 

sträcka än bensin på grund av dess lägre energiinnehåll jämfört med bensin (Nationalencyklopedin, 

2012). Det antas här att etanol kräver 25 % mer drivmedel per sträcka jämfört med bensin.  

Tabell 13 visar en sammanfattning av den totala energikonsumtionen av transporter för Hawaii och 

Sverige, som sedan har omvandlats till respektive drivmedelstyp efter energiinnehåll: 

Tabell 13: Bränsleåtgång för olika drivmedelstyper för Hawaii och Sverige (2005) 

LAND TOTAL ENERGI 
FÖR 
TRANSPORTER 
(TWh/år) 

TOTAL 
ENERGI/CAPITA 
(kWh/år) 

BENSIN/CAPITA 
(l/år) 

DIESEL/CAPITA 
(l/år) 

ETANOL/CAPITA 
(l/år) 

Hawaii 37,7a 27 457b 3036 2756 3795 

Sverige 96c 10 123d 1119 1016 1399 
Källor: 
a 

US Energy Department (2012)
 

b
 US Sensus bureau (2011) 

c 
Energiläget 2011 

d 
Statistiska centralbyrån 

 

Som  

Tabell 13 visar har Sverige en betydligt lägre drivmedelsåtgång per capita än Hawaii, vilket kan 

förklaras med att Hawaii är en ö, och därmed kräver mer drivmedel för transporter utanför landet. 

Den fiktiva ön antas också behöva drivmedel för transporter utanför ön. Dock är ön betydligt mindre 

till ytan än både Hawaii och Sverige, vilket borde leda till en betydligt mindre konsumtion för 

transporter inom ön. En uppskattning om ett behov av 1500 l diesel per capita görs grundat på detta. 

Baserat på skillnaden i energiinnehåll motsvarar detta 2066 l etanol. Med en befolkning på 100 000 

invånare bedöms alltså ön ha ett drivmedelsbehov av totalt 150 miljoner l diesel eller 206,6 miljoner l 

etanol. Med den antagna densiteten för respektive drivmedel enligt föregående avsnitt, motsvarar 

detta 122 100 ton biodiesel eller 162 993 ton etanol. 

4.1.5 Kurser för dollar och euro 

Då mycket av den litteraturstudie som ligger till grund för detta projekt är skriven på engelska och 

vänder sig till en internationell läsarkrets, står många prisangivelser i dollar. Självklart fluktuerar 

kurserna för dessa valutor, men i detta projekt används antagna kurser som utgångspunkt, ett 

dollarpris på 6,7 kronor och ett europris på 8,8 kronor grundade på aktuella kurser hämtade den 5 

april, 2012 (Riksbanken, 2012). 

4.1.6 Uppskattning av elpriser 

En viktig del i kostnadsanalysen för att producera drivmedel från alger är att göra en prisuppskattning 

på elektricitet för den fiktiva ön. För att få en uppfattning om vilken prisbild som kan tänkas finnas på 

den fiktiva ön, görs jämförelser med Hawaii och Maldiverna. 

En jämförelse mellan Hawaiis priser på elektricitet jämfört med övriga USA visar att Hawaii har ett 

betydligt högre pris än det genomsnittliga i USA för alla sektorer. Elpriset på Hawaii var år 2009 

omkring 0,21 dollar/kWh (U.S. Energy Department 2012), vilket motsvarar 1,43 kr/kWh med den 

antagna dollarkursen i föregående avsnitt. Den stora skillnaden har flera förklaringar, bland andra att 

oljan som importeras till Hawaii från fastlandet för att framställa el har blivit dyrare jämfört med 

tidigare. Dessutom har Hawaii sex separata system för elförsörjning, en för varje ö med undantag 
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från öarna Niihau och Kahoolawe, vilket innebär att varje system är mycket litet jämfört med övriga 

system i USA, och därmed fås också ett högre elpris. (Hawaiian Electric Company 2012) 

Maldiverna har ett elpris på mellan 0,15 och 0,25 dollar per kWh (van Alphen, van Sark & Hekkert, 

2006). Detta motsvarar 1,01–1,68 kr/kWh med den uppskattade dollarkursen. 

Med utgångspunkt från elpriserna på Hawaii och Maldiverna kommer elpriset på ön att uppskattas 

till 0,2 dollar/kWh, eller 1,34 kr/kWh, med den antagna dollarkursen. 

4.1.6.1 Näringsrikt djupvatten från OTEC - samarbete 

Mikroalgerna i detta projekt kommer att odlas i uppumpat vatten från 1000 m djup (se 3.1.2 ovan). I 

detta projekt antas det att en OTEC-anläggning, av samma typ och storlek som någon av de 

anläggningar som beskrivs gå med vinst i Karkiainen och Reichel (2012) rapport, ligger i nära 

anslutning till mikroalgsbassängen. Vidare antas att ett samarbete mellan denna och odlingen 

möjliggör ett inköp av det djupvatten som pumpats upp och används av OTEC-anläggningen. Då 

denna OTEC-anläggning enligt rapporten går med vinst, även utan försäljning av vatten till 

algodlingen, antas det att inköpspriset inte kommer överstiga det som tillämpats vid liknande 

distribution på Hawaii. Priset kommer därför att uppskattas vara detsamma som det The Big Island 

Abalone Corporation (BIAC) köpte sitt uppumpade djupvatten för; 20 dollarcent/1000 gallon (se 

Litteraturstudien 2.7.3.2), vilket också är det pris som Karkiainen och Reichel (2012) använt i sina 

beräkningar. Detta motsvarar 0,00035 kr/l. 

4.2 Begränsningar 

Projektet undersöker hur drivmedel för öns behov kan utvinnas från alger. Den utreder inte huruvida 

det finns ett behov av olika typer av drivmedel på ön, utan det antas att öns behov kan täckas av 

endast en drivmedelstyp.  

Vid utformningen av algodlingarna i detta projekt behövs kunskaper inom många områden så som 

kemi, biologi, hållfasthet och materiallära som författarna till viss del saknar. Därför är syftet med 

detta projekt inte att hitta den bästa metoden för varje steg i processen, från odlings- och 

skördningsmetod till förädling av biomassa. Syftet begränsas till att ta fram en modell som bedöms 

som möjlig, vilken sedan analyseras och jämförs med andra alternativ. Detta är dessutom ett projekt 

som inte grundar sig i några nya empiriska undersökningar, utan data från tidigare forskning har 

hämtats och använts i den utsträckning det har varit möjligt att anpassa den till de förhållanden som 

gäller för den fiktiva ön.  Detta har medfört att många antaganden gjorts, vilket lett till en viss 

osäkerhet i modellen.  

4.2.1 Skapande av mikroalgsbassängen 

Intentionen med detta projekt var inte att undersöka och finna det mest optimala materialet för 

tillverkning av mikroalgsbassängen och dess flytring, utan enbart att i modellen använda ett material 

som för detta ändamål kan tänkas vara passande.  

Vidare berör inte modellen av mikroalgsodlingen någon förankringsanordning. Denna begränsning 

har gjorts då livstiden på alla komponenter i modellen har likställts med den beräknade 

tsunamifrekvensen. De tunga cementblock som antas användas som dödviktsankare för bassängen 

(se Fallstudie 3.1.2.3) antas emellertid vara mer eller mindre oberörda av en tsunamivåg. Oavsett om 
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de förflyttas något antas de kunna återfinnas, och därmed även återanvändas, vid omstart av 

odlingen. 

4.2.2 Skapande av makroalgsodlingen 

Detta projekt berör inte några faktorer, som ingår i den pennrörs-odlingsmetod som använts vid 

skapandet av detta projekts makroalgsodling, utöver de som berörts av Glenn och Doty (1990) i deras 

rapport (se Litteraturstudie 2.4.2.3). 

5 Modell och beräkningar 
I detta avsnitt beskrivs de två modeller som tagits fram för mikro- respektive makroalgsodlingen, 

först med översiktsmodell och sedan med ingående beräkningar. Vidare finns också en översikt av 

den känslighetsanalys som gjorts av de uppnådda resultaten. 

5.1 Översiktlig modell 
Figur 9 visar en översiktlig bild av den modell som tagits fram över processen för odling, skördning 

och vidare behandling av mikroalgen Nannochloropsis för att framställa biodiesel, med utgångspunkt 

från den fallstudie som beskrivits i föregående kapitel: 
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Figur 9: Översiktlig modell för produktion av biodiesel från mikroalgen Nannochloropsis 
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Fel! Hittar inte referenskälla. visare vidare en översiktlig modell över hur odlingen av makroalgen 

Kappaphycus alvarezii, samt produktionen av etanol från denna, är tänkt att gå till: 

 

 

Figur 10: Översiktlig modell för produktion av etanol från makroalgen Kappaphycus alvarezii 

5.2 Beräkningar för energibalanser 
En energibalans redovisar hur mycket energi som tillförs, omvandlas och bortförs i ett system 

(Nationalencyklopedin, 2012). I detta projekt jämförs den energi som behövs för att producera 

bränsle från algerna med den energi som kan fås ut i form av bränsle, återvunnen energi och 

biprodukter. Nettoenergibalansen är skillnaden mellan dessa. Energibalansen jämför energiinnehållet 

från 1 kg producerad biobränsle med den mängd energi som går åt till att producera detta. 

Nettoenergibalansen, NEB, fås genom att summera energikonsumtionen Ex i varje steg av processen, 

och från det subtrahera energiinnehållet i det utvunna drivmedlet och eventuella biprodukter, Ey: 

                                                                                     

                (1) 

                                                                  (2) 
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5.3 Beräkning av nödvändig algmassa per enhet drivmedel 
Nedan visas de beräkningar som behöver göras för att ta reda på hur stor massa blöta alger som 

behövs per enhet utvunnet drivmedel. 

5.3.1 Mikroalger 

Ekvation (3) visar sambandet mellan massan av utvunnen biodiesel, mbiodiesel, och den blöta 

mikroalgsmassan mmikro,blöt som krävs för att producera denna. Här tas det hänsyn till effektiviteten i 

de olika transformeringsstegen, där xflockulering representerar hur stor andel av algerna som kan 

flockuleras, xlipidutvinning representerar effektiviteten vid lipidutvinning, och ilipid representerar 

lipidinnehållet: 

                                                           (3) 

Effektiviteten i transesterfieringen tas inte med i ekvationen, då den har uppskattats till 1 (se vidare 

3.1.5.4 under Fallstudie ovan). 

5.3.2 Makroalger 

Ekvation (4) visar på sambandet mellan massan utvunnen etanol, metanol, och den blöta massa 

makroalger, mmakro,blöt, som behövs för att framställa denna. Vid utvinningen av kolhydrater tas 

kolhydratsinnehållet, ikolhydrater med i beräkningen, samt hur effektivt hydrolysen kan ske, det vill säga 

hur mycket av kolhydratsinnehållet som faktiskt kan utvinnas. Denna term betecknas xhydrolys. Vid 

jäsningen tas det sedan hänsyn till den teoretiskt möjliga jäsningen, jteoretisk, men denna måste också 

kompenseras med en term för den faktiska jäsningseffektiviteten xjäsning. Man kan därför få fram den 

utvunna etanolmassan genom följande formel: 

                                                             (4) 

 

5.4 Beräkning av möjlig skörd för mikroalger 

Den årliga förväntade skörden Sår erhålls utifrån den dagliga tillväxthastigheten, vdag, genom att 

multiplicera denna med antalet odlingsdagar, dår, och djupet på odlingen, ymikroodling, samt arean på 

odlingen, Amikroodling: 

                                        (5) 

5.5 Energiåtgång vid skördning  
Energiåtgången för ett skördningstillfälle beräknas för mikro- och makroalgsodlingen. 

5.5.1.1 Mikroalger 

Energiåtgången för skördningen av mikroalgsodlingen kommer dels av det bränsle som krävs för en 

bogserbåt att frakta bassängen från odlingsplatsen till den fiktiva ön, Ebogsering, samt den elektricitet 

som krävs för att pumpa upp algblandningen från bassängen, Epump. 

Energiåtgången vid bogseringen kommer av bränsleåtgången hos bogserbåten. För att kunna 

uppskatta denna behövs det först avgöras vilken storlek och typ av bogserbåt som behövs. Detta görs 

genom att beräkna den totala vikten på mikroalgsbassängen, mmikrobassäng och dess innehåll, vilket 

görs genom att summera plastvikten, mplast och algblandningsvikten, malgblandning; 
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                        (6) 

                                          (7) 

                                      (8) 

Då typ av bogserbåt har fastställts kan bränsleåtgången, Vbränsle,mikro, för en skörd beräknas med hjälp 

av bränsleförbrukningsuppgifter för denna båttyp, bbogserbåt, antagen distans per skörd, sskörd, samt 

båtens beräknade hastighet, vbogserbåt. 

Bogserbåtens hastighet antas vara densamma som för den bogserbåt som en offert utfärdats för, 

med avsikt att bogsera en oceansphere, en typ av fiskekasse, och beräknas med uppskattad sträcka, 

sHonolulu-oceansphere, och färdtid, tHonolulu-oceansphere enligt offerten (se 3.1.3.1 ovan). 

           
                     

                     
    (9) 

                         
      

          
    (10) 

Vidare beräknas den elektricitet som behövs för att pumpa upp algblandningen ur bassängen genom 

att först multiplicera tiden som pumpen är igång, vilken fås genom att dividera volymen av 

mikroalgsodlingen, Vmikrobassäng och volymflödet för pumpen, Wpump. Detta utgör den tid det tar för 

pumpen att pumpa upp odlingsvattnet med algerna, och denna kan sedan multipliceras med kvoten 

av pumpeffekten Ppump och verkningsgraden för pumpen, ƞpump, för att få den totala energin som 

krävs för att pumpa upp mikroalgsbassängen, Epump: 

      (                   )(           )   (11) 

5.5.1.2 Makroalger 

Energiåtgången för makroalgsodlingen kommer enbart av den bränsleåtgång som motorbåten har 

vid skördningen. 

Storleken på en veckolig skörd, Sveckolig, beräknas med antagen odlingsarea, Amakroodling, och antal 

veckor som odlingen är i bruk, når, samt med uppgifter om den odlingsarea, Atest, och den årliga skörd 

Stest, som uppmättes vid den testodling som utfördes av Glenn och Doty (1990), som modellen i detta 

projekt liknas vid (se 3.2.2 ovan):  

          (
            

   
) (

     

     
)    (12) 

Volymen på en veckolig skörd fås genom att dividera vikten av den veckoliga skörden, mveckolig, med 

en uppskattad densitet på algerna, ρalger; 

          
         

      
     (13) 

Den bränslemängd, Vbränsle,makro, som går åt vid varje skörd fås med hjälp av en antagen hastighet i 

knop, vantagen,knop och en omvandlingsfaktor mellan knop och km/h, fknop, i kombination med antagen 

sträcka per skörd, sskörd, samt bränsleförbrukningsuppgifter för antagen båt- och motortyp, bantagen; 
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                               (14) 

                       
      

        
    (15) 

Motorerna antas följaktligen vara avstängda under själva skördningen, då förflyttning mellan 

pennrörskvadraterna antas göras med hjälp av åror.  

5.6 Beräkningar för kostnadsanalys 
Kostnadsanalysen utgör underlag för den ekonomiska utvärderingen av projektet, och delas upp i 

fasta kostnader och rörliga kostnader. Det fasta kostnaderna består av materialkostnader för 

odlingen samt inköp av båtar och maskiner, och de rörliga kostnaderna av skördningskostnader, 

kostnad för elektricitet, kemiska ämnen och arbetskraft. De beräkningar som inte är självklara 

redovisas nedan. 

5.6.1 Beräkningar för mikroalger 

Nedan sammanfattas de beräkningar som behövs för att utföra en kostnadsanalys för 

mikroalgsodlingen: 

5.6.1.1 Materialkostnad 

För att kunna uppskatta materialkostnaden för mikroalgsbassängen måste först måtten för denna 

beräknas. Den antagna odlingsarean Amikroodling för bassängen samt dess cirkulära form ger de mått 

som behövs genom geometriska beräkningar; 

             √
            

 
     (16) 

                                         (17) 

                                          (18) 

                                              (19) 

                                             (20) 

 rmikroodling är radien på den cirkulära odlingen, dmikroodling är djupet på algodlingen och Vmikroodling 

volymen av densamma.  Vidare benämns längden på flytringen, i utvecklat tillstånd, som lflytring,tot, 

omkretsen på bassängen som Obassäng, omkretsen på flytringen i tvärsnitt som Oflytring och den totala 

höjden på bassängen som  hbassäng. 

Kostanden för bassängplasten fås genom att beräkna dess totala vikt, mplast, med antagen tjocklek, 

tplast, och multiplicera denna med dess densitet, ρplast;  

                         (21) 

Bassängens totala plastvolym, Vplast,tot, beräknas med dess bottenarea, Aplast,tot, och tjocklek tplast. 

Tillsammans med antaget plastpris, pplast, ger detta bassängplastkostnaden, kplast; 

                                             (22) 
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För uppskattning av kostnaden av att fylla bassängen med djupvatten, kvatten, används prisuppgifter 

för motsvarande till en havssnigelsodling på Hawaii, pvatten, samt volymen av mikroalgsodlingen, 

Vmikroodling; 

                               (23) 

Kostnaden för flytringen, tillverkad av samma material som själva bassängen, fås genom att 

multiplicera dess mantelarea, Amantel,flytring, med dess antagna tjocklek, tflytring, dess densitet ρplast 

samt materialpriset, pplast; 

                                                   (24) 

5.6.1.2 Bränslekostnad 

Bränslekostnaden för en mikroalgsskörd beräknas med tidigare beräknad bränsleåtgång för 

densamma, Vbränsle,mikro, och antaget bränslepris, pbränsle; 

                                   (25) 

5.6.2 Beräkningar för makroalger 

Nedan sammanfattas de beräkningar som behövs för att utföra en kostnadsanalys för 

makroalgsodlingen.  

5.6.2.1 Materialkostnad 

Materialkostnaderna för makroalgsodlingen i detta projekt grundar sig på de material som enligt 

beskrivningen, i Glenn och Dotys rapport (1992), användes i deras testodling på Hawaii.  

Mått för pennrören tas även de ifrån testodlingen på Hawaii, och anpassas till den i detta projekt 

valda odlingsarean, Atestodling. 

Arean för en pennrörskvadrat, Apennrörskvadrat, beräknas med ett pennrörs sidlängd, spennrör, samt 

antalet pennrör per pennrörskvadrat, npennrör,kvadrat; 

                                         
    (26) 

Antalet pennrörskvadrater npennrörskvadrater i odlingen beräknas som kvoten mellan odlingsarean, 

Amakroodling, och arean för en pennrörskvadrat, Apennrörskvadrat; 

                   
            

                 
    (27) 

Antalet pennrör i odlingen beräknas därefter genom att multiplicera antalet pennrörskvadrater med 

antalet pennrör per kvadrat; 

                                                   (28) 

Den totala pennrörslängden beräknas genom att multiplicera längden för ett pennrör med antalet 

pennrör; 

                                     (29) 
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Den totala mantelarean, för alla rör, fås därefter genom att multiplicera antalet sidor på ett pennrör, 

nsidor, med sidbredden, bsida och den totala längden, lpennrör,tot; 

                                       (30) 

Materialkostnaderna för makroalgsodlingen fås med antaget kvadratmeterpris för det PVC-klädda 

metallnät som pennrören är tillverkade av, ppvc, samt antaget pris för motorbåt, pbåt och motor, 

pmotor; 

                                (31) 

                                         (32) 

5.6.2.2 Bränslekostnad 

Bränslekostnaden för en skördning av makroalgsodlingen beräknas med tidigare beräknad 

bränsleåtgång för densamma, Vbränsle per skörd och antaget bränslepris, pbränsle; 

                                       (33) 

5.6.3 Tsunami 

Hur frekvent en tsunami, av en storlek som antas förstöra algodlingen, uppstår på området, 

betecknas som ftsunami . Denna uppskattas med data för områdena runt Hawaii och Filipinerna under 

åren 1901-2000 (Gusiakov, 2004). Gränsen för medelvåghöjd på en tsunami som totalförstör 

odlingarna uppskattas gå vid 2,5 m. I och med detta antas 1/5 av antalet tsunamis av typ 2 höra till 

de som förstör odlingarna. Medelvärdet av de antal tsunamis, av den storlek som bedöms förstöra 

odlingen, som uppstått i områdena runt Hawaii och Filipinerna divideras med antalet år under denna 

period och därefter med två, för ett medelvärde av de båda områdena; 

                            

                

 
                                       

         
 (34) 

         
                           

 
    (35) 

5.7 Beräkningar av massor från koncentrationer 

För att räkna ut en massa mx av ett ämne x i en lösning, används följande formler, där nl är antalet 

mol av ett ämne med molmassan Mx, i en lösning av en viss volym Vl och en viss koncentration cl. 

              (36) 

             (37) 

5.8 Översikt av känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen är indelad i tre huvudsakliga delar; en gällande parametrar för mikroalgerna, en 

gällande parametrar för makroalgerna, samt en för de parametrar som odlingarna har gemensamt. 

De parametrar som analyseras i känslighetsanalysen har valts med utgångspunkt från vilka som har 

störst inverkan på resultaten, vilka som med stor sannolikhet kommer att variera mycket samt vilka 

som uppskattats med störst osäkerhet. Då detta projekt inte grundar sig i några egna empiriska 

undersökningar, utan enbart på tidigare uppnådda resultat från litteraturen som sedan anpassats till 
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detta projekt, är många parametrar uppskattade med en relativt stor osäkerhet. Detta gör att 

känslighetsanalysen är omfattande, och en mycket viktig del i osäkerhetsuppskattningen av de 

erhållna resultaten, vilken är en nödvändig komponent vid validering av modellerna.  

6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som uppnåtts, med utgångspunkt från fallstudien ovan. 

Resultatet delas upp i en del rörande vilken produktion som är möjlig för odlingen, en del som 

beskriver hur energibalansen för drivmedelsproduktionen ser ut, samt en kostnadsanalys. 

6.1 Årlig möjlig produktion av drivmedel 
Hur stor årlig produktion av drivmedel som är möjlig för odlingen beror av storleken på den årliga 

skörden, samt hur effektivt processen från skördade alger till färdigt drivmedel kan ske. Den årliga 

drivmedelsproduktionen kan sedan sättas i relation till hur stort drivmedelsbehovet beräknas vara på 

den fiktiva ön, och slutsatser om huruvida det är möjligt att tillgodose detta kan dras. 

6.1.1 Mikroalger 

Med ett lipidinnehåll på 30 %, en flockuleringseffektivitet på 90 % och en hydrolyseffektivitet på 96 % 

fås enligt ekv. (3) att det behövs 3,86 kg alger för att producera 1 kg biodiesel. 

Med en tillväxthastighet på 0,2 kg m-3dag-1, 365 odlingsdagar per år, ett odlingsdjup på 0,5 m och en 

bassängarea på 10 000 m2 fås enligt ekv. (5) en förväntad utvunnen skörd på 365 000 kg blöt 

algmassa per år. Detta ger en utvunnen algmassa på 36,5 kg/m2 per år. 

I och med detta fås en möjlig biodieselproduktion på 94 608 kg/år. Öns totala biodieselbehov antas 

vara 122 100 ton/år (se 4.1.4 ovan), alltså knappt 1 300 gånger så mycket som den förväntade 

produktionen i huvudscenariot. För att kunna tillgodose öns drivmedelsbehov behövs alltså en 

odlingsarea på knappt 13 km². 

6.1.2 Makroalger 

Med ett kolhydratsinnehåll på 30 %, en förväntad utvinning på 56 % jäsningsbara sockerarter från 

dessa, och en total jäsningseffektivitet på 19,9, fås från ekv. (4) att det krävs 29,9 kg blöt algmassa för 

att producera 1 kg etanol. 

Makroalgsodlingen skördas en gång per vecka och ger då en skörd om 2 500 kg blöta alger (se 3.2.4 

ovan). Under samma förutsättningar som för mikroalgerna, att denna skörd kan uppnås året om, fås 

en årlig skörd av makroalger på 130 000 kg blöta makroalger, och därmed en årlig etanolproduktion 

på 4 362 kg etanol.  

Det årliga drivmedelsbehovet för etanol på den fiktiva ön beräknas vara 162 993 ton (se 4.1.4 ovan), 

vilket är drygt 37 000 gånger större än den beräknade årliga etanolutvinningen. För att tillgodose öns 

behov av drivmedel krävs det därför en odlingsarea på drygt 370 km². 

6.2 Energibalans 
Ett av målen i detta projekt har varit att undersöka om det är energimässigt lönsamt att producera 

drivmedel från alger. Nedan följer de resultat som har erhållits ur litteratur- och fallstudien: 

6.2.1 Mikroalger 

Tabell 14 visar en sammanfattning av de råvaror och den mängd energi som krävs för att producera 1 

kg biodiesel, utifrån de val som gjorts gällande utformning av algodling, skördningsmetod samt vidare 
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omvandling till biodiesel (se 3.1 under Fallstudie). Diagram 1 visar vidare hur energikonsumtionen 

fördelar sig mellan de olika faserna i processen: 

Tabell 14: Energi- och råvarukonsumtion för att producera 1 kg biodiesel från Nannochloropsis 

STEG STORLEK ENHET 

Odling   

Alger 3,86 kg 

Djupvatten 5 000 m³ 

Skördning   

Båtbränsle 0,28 MJ 

Pumpkraft 0,35 MJ 

Flockulering   

HCL 0,0009 kg 

Aluminiumsulfat 3,9 kg 

Torkning   

Elektricitet och värme 90,3 MJ 

Oljeutvinning   

Elektricitet och värme 8,6 MJ 

Hexan 0,015 kg 

Transesterfiering   

Metanol 0,1 kg 

NaOH 0,011 kg 

NaOCH 0,0275 kg 

HCl 0,0156 kg 

Värme 0,9 MJ 

Glycerol -20,9 MJ 

   

Energibalans   

Energi för produktion 79,5 MJ 

Energi biodiesel 37,8 MJ 

Differens -41,7 MJ 
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Diagram 1: Fördelning av energikonsumtion för att producera 1 kg biodiesel från Nannochloropsis 

 

Enligt ekv. (10) förbrukas 32,59 l båtbränsle vid varje skörd (se även 3.1.3.1 ovan), och med 

genomsnittlig skörd på 14 000 kg alger och en produktion av 3 627 kg etanol från detta, uppnås en 

förbrukning av båtbränsle på 0,009 l/kg producerad diesel. Då båtbränslet består av diesel med en 

energidensitet på 37,8 MJ/kg (Lardon et al., 2009), motsvarar detta 0,28 MJ. 

Enligt ekv. (11) kräver den modellerade pumpen 357 kWh eller 1 286 MJ för att pumpa upp hela 

bassängen. Energiåtgången per kg producerad biodiesel blir från detta 0,35 MJ/kg. 

Energiförbrukning för torkning, oljeutvinning och transesterfiering har modellerats enligt tidigare 

resultat i litteraturen (se 3.1.5 under Fallstudie) och har anpassats efter den mängd som krävs per kg 

utvunnen biodiesel. 

Sammanlagt kan man från Tabell 14 se att det krävs 79,5 MJ att framställa ett kg biodiesel från den 

valda mikroalgen Nannochloropsis enligt huvudscenariot. Med ett energiinnehåll på 37,8 MJ/kg för 

biodieseln fås en negativ energibalans på 41,7 MJ. Enligt detta resultat krävs det alltså mer energi för 

att framställa biodiesel än vad som kan fås ut från den färdiga produkten. 

Diagram 1 visar att torkningsfasen är den mest energikrävande delen av processen, och står för 90 % 

av den totala energikonsumtionen. Oljeutvinningen och transesterfieringen är betydligt 

energisnålare och står tillsammans för 9 % av den totala energikonsumtionen. 

6.2.2 Makroalger 
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Tabell 15 visar en sammanställning över de råvaror och den energimängd som behövs för att 

framställa 1 kg etanol från den valda algen Kappaphycus alvarezii, utifrån de val som gjorts gällande 

processen från odling till färdigt drivmedel (se 3.2 under Fallstudie). Diagram 2 visar vidare hur 

energikonsumtionen fördelar sig mellan de olika faserna i processen: 
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Tabell 15: Energi- och råvarukonsumtion för att producera 1 kg etanol från Kappaphycus alvarezii 

STEG STORLEK ENHET 

Odling   

Alger 29,9 kg 

Skördning   

Båtbränsle 0,26 MJ 

Förbehandling   

Torkning 0 MJ 

Malning 0,46 MJ 

Hydrolys och jäsning   

Svavelsyra 0,42 kg 

Jäst 0,14 kg 

Energi 16,3 MJ 

   

Energibalans    

Energi för produktion 16,96 MJ 

Energi etanol 29,7 MJ 

Differens 12,68 MJ 

 

Diagram 2: Fördelning av energikonsumtion för att producera 1 kg etanol från Kappaphycus alvarezii 

 

Till skillnad från för mikroalgsodlingen behövs det ingen pumpkraft i skördningsfasen, utan här krävs 

endast energi i form av båtbränsle. Åtgången av drivmedel beräknas enligt fallstudien vara 0,7 

l/skörd, och med en förväntad skörd på 2500 kg och ett behov av 29,9 kg blöta alger per kg utvunnen 

etanol, fås en drivmedelsåtgång på 0,008 l/kg utvunnen etanol. Precis som för mikroalgerna är 

drivmedlet för båten diesel, och alltså motsvarar energimängden för båtbränslet 0,26 MJ/kg 

utvunnen etanol. 

Vidare blir energiåtgången under torkningsfasen 0, då solenergi förväntas vara tillräckligt för att 

torka makroalgerna. Energiåtgången för malning blir, med en energiåtgång på 0,108 MJ/kg 
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oprocessad algmassa (se Fallstudie 3.2.5.1), 0,46 MJ per kg etanol. Detta under antagandet att 

algerna är helt torra då de mals.  

Under hydrolysen beräknas åtgången av svavelsyra med en koncentration på 0,2 mol/liter vara 5 l/kg 

torr algmassa (se Fallstudie 3.2.5.2). Svavelsyra har en molmassa på 98,1 g/mol, vilket enligt ekv. (36) 

och (37) ger en massa på 0,09 kg ren svavelsyra per kg torr algmassa. Vidare behövs det enligt 

litteraturstudien 0,033 kg jäst per kg torr algmassa. Detta gör att det behövs 0,42 kg ren svavelsyra 

och 0,14 kg jäst per kg producerad etanol.  

Sammantaget visar  
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Tabell 15 att det krävs 16,96 MJ för att framställa 1 kg etanol.  Energiinnehållet i etanol är 29,7 MJ/kg 

(Nationalencyklopedin, 2012), vilket leder till att en positiv energibalans på 12,68 MJ/kg uppnås för 

etanolproduktion från Kappaphycus alvarezii.  

Vidare visar Diagram 2 att hela 96 % av energikonsumtionen kommer ifrån hydrolys- och 

jäsningsprocessen. Övriga produktionssteg kräver försumbar energi. 

6.3 Kostnadsanalys för mikroalger 
För att utvärdera om det är möjligt med ekonomisk lönsamhet i detta projekt har en kostnadsanalys 

utförts över de rörliga kostnader som krävs för de två olika biodrivmedelsproduktionerna, samt en 

uppskattning av de investeringar som behövs för att kunna bedriva odlingen och produktionen.  

Den totala kostnaden för mikroalgsodlingen delas därför nedan upp i rörliga kostnader, som sker 

löpande under produktionens gång, och fasta kostnader, det vill säga investeringar som görs en gång. 

6.3.1 Fasta kostnader 

Materialkostnaderna för bassängen och tillhörande flytring i hypalon är den största investeringen för 

mikroalgsodlingen. Med ett pris på hypalonplast om 1,325 dollar/kg, en antagen dollarkurs om 6,7 

kr/dollar och en densitet på 1 400 kg/m3 för hypalonplasten, blir bassängkostnaden 1 330 936 kr och 

flytringskostnaden 22 119 kr, enligt ekv. (22) och (24).  

De kostnader som uppskattats för inköp av en bogserbåt, bältestork och oljekvarn återfinns i avsnitt 

3.1.3.1, 3.1.5.2 respektive 3.1.5.3. Tabell 16 visar nedan en sammanställning av alla de fasta 

kostnader som behövs för mikroalgsodlingen:  

Tabell 16: Investeringar för mikroalgsodlingen 

INVESTERINGAR UPPSKATTAT PRIS (kr) 

Bassäng 1 330 936 

Flytring 22 119 

Bogserbåt 699 600 

Bältestork 200 000 

Oljekvarn 20 000 

  
TOTALT 2 272 655 

 
Bassängmaterialet och bogserbåten är de fasta kostnader som påverkar det totala beloppet mest. De 

står för knappt 59 % respektive 31 % av de totala fasta kostnaderna för mikroalgsodlingen. Valet av 

dessa kan därmed ha stor betydelse för nödvändig vinst vid försäljning av utvunnen biodiesel. 

6.3.2 Rörliga kostnader 

Nedan sammanfatts de rörliga kostnaderna för mikroalgsodlingen, uppdelade efter fas i processen. 

6.3.2.1 Kostnad för djupvatten 

Kostnaden för det vatten som algerna kommer att odlas i uppskattas till 20 dollarcent/1 000 gallon, 

vilket motsvarar 0,35 kr/m³. Med en bassängvolym på 5000 m3 blir det totala priset för 

bassängvattnet 1 770 kr/bassängpåfyllnad, enligt ekv. (23). I huvudscenariot räknas det med att 

vattnet inte kommer att kunna återanvändas, och detta pris bör alltså ses som en kostnad som 
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kommer att uppstå vid varje skörd. Med en beräknad utvinning av biodiesel på 3 629 kg per skörd gör 

detta att priset för djupvattnet blir 0,49 kr per kg biodiesel. 

6.3.2.2 Kostnad för diverse kemiska ämne 

Under processen att omvandla algerna till biodiesel behövs olika kemiska ämnen. Åtgången av dessa 

sammanfattas i Tabell 14, och priserna på dessa har uppskattats med utgångs från Alibaba Global 

Trading (2012). Ett försäljningspris på glycerol, som kan utvinnas som en biprodukt vid 

transesterfieringen av biodiesel, har även uppskattas från samma källa. 

6.3.2.3 Pris för elektricitet  

Elpriset på den fiktiva ön har uppskattats till 1,34 kr/kWh, enligt jämförelser med elpriser på Hawaii 

och Maldiverna (se även 4.1.6 ovan) 

6.3.2.4 Kostnad för drivmedel  

Vid varje skörd förbrukas 32,59 l diesel, vilket med en bränslekostnad av 7,7 dollar/gallon och en 

valutakurs om 6,7 kr/dollar ger en bränslekostnad om 444,24 kr/skörd. Detta leder till en förbrukning 

på 0,009 l/kg producerad diesel och en kostnad på 0,12 kr/kg producerad diesel. 

6.3.2.5 Arbetskraftskostnad  

Det uppskattas att det kommer behövas en projektledare och en vattenbiolog anställda på halvtid 

samt fyra odlingsskötare på heltid, vilket resulterar i en årlig kostnad om 1 968 125 kr/år (se Tabell 10 

ovan). Detta motsvarar 20,8 kr/kg framställd biodiesel utifrån den årliga biodieselproduktionen.  

6.3.2.6 Skördningskostnad per 1 kg framställd biodiesel 

I   
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Tabell 17 sammanställs de rörliga kostnaderna för att framställa 1 kg biodiesel. Med utgångspunkt 

från den förväntade utvinningen av biodiesel från algodlingen beräknad under 6.1.1 ovan kan ett 

totalt pris räknas ut för att producera 1 kg biodiesel. Diagram 3 visar vidare hur den totala kostnaden 

fördelar sig mellan de olika posterna:  
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Tabell 17: Rörliga kostnader för att framställa 1 kg biodiesel från Nannochloropsis. 
a 

Priserna har uppskattat enligt uppgifter från Alibaba Global Trading (2012) 

KOMPONENET UPPSKATTAT PRIS ENHET 
TOTAL KOSTNAD 
PER KG BIODIESEL 
(kr) 

Kemiska ämnena       

Saltsyra 1,9 kr/kg  0,03 

Aluminiumsulfat 1,3 kr/kg 5,2 

Hexan 10,9 kr/kg 0,2 

Metanol 4,1 kr/kg 0,4 

Natriumhydroxid 3 kr/kg 0,03 

Natriummetylat 12,4 kr/kg 0,3 

Energi       

Elektricitet och värme 1,34 kr/kWh 134,5 

Odlingskostnader       

Djupvatten 0,00035 kr/l 0,49 

Båtbränsle 13,6 kr/l 0,12 

Arbetskraft       

Kostnad för arbetskraft 1 968 125 kr/år 20,8 

Synergieffekter       

Glycerol a 7 kr/kg -8,13 

        

TOTALT     153,94 
 

Diagram 3: Kostnadsfördelning för produktion av 1 kg biodiesel från mikroalgen Nannochloropsis 
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Tabell 17 och Diagram 3 framgår det att de rörliga kostnaderna för att producera 1 kg biodiesel till 

största del utgörs av kostnader för elektricitet och värme, samt kostnader för arbetskraft. De höga 

elkostnaderna förklaras delvis med att det i huvudscenariot krävs en relativt stor mängd energi för 

varje producerad enhet biodiesel, men också för att priset på elektricitet har uppskattats vara högt.  

De höga arbetskostnaderna per utvunnen enhet drivmedel skulle kunna minskas vid en större 

biodieselproduktion. Detta utreds vidare i känslighetsanalysen (se Känslighetsanalys 7.1.6, nedan).  

6.4 Kostnadsanalys för makroalger 
För att kunna jämföra vilken algtyp som är mest lönsam görs även en kostnadsanalys för 

makroalgsodlingen. Den totala kostnaden för makroalgsodlingen delas, lik som den för 

mikroalgsodlingen, upp i fasta och rörliga kostnader. 

6.4.1 Fasta kostnader 

Materialkostnaderna kommer dels från det PVC-inklädda metallnät som de pennrör, som algerna 

odlas i, tillverkats av. Till materialkostnaderna räknas även den båt och tillhörande motor som ska 

användas vid odling och skörd. Enligt ekv. (30) behövs 12 210 m2 nät till odlingen, vilket enligt ekv. 

(31) ger en kostnad på 163 614 kr. Den 6 m långa båten, med tillhörande dieselmotor, som kommer 

att användas vid odling och skörd uppskattas kosta 55 778 kr. Den totala materialkostnaden blir 

således 216 728 kr, enligt ekv. (32). 

Uppskattningar av kostnaderna för malningskvarn, industrikokare och filterpress återfinns i 

fallstudien, under avsnitt 3.2.5.1 respektive 3.2.5.2. Tabell 18 visar nedan en sammanställning av 

samtliga fasta kostnader som beräknas behövas för makroalgerna: 

Tabell 18: Investeringar för makroalgsodling 

INVESTERINGAR UPPSKATTAT PRIS (kr) 

Nät 163 614 

Båt inklusive motor 55 778 

Malningskvarn 70 000 

Tryckkokare 100 000 

Filterpress 400 000 

  
TOTALT 786 728 

 

6.4.2 Rörliga kostnader 

Nedan sammanfatts de rörliga kostnaderna för makroalgsodlingen, uppdelade efter fas i processen. 

6.4.2.1 Arbetskraftskostnad 

Det uppskattas att det kommer behövas en projektledare anställd på halvtid samt sex 

heltidsanställda odlingsskötare, vilket resulterar i en årlig kostnad om 2 386 875 kr (se Tabell 10). 

Från den årliga etanolproduktionen på 4 362 kg enligt 6.1.2 ovan kan arbetskostnaderna per kg 

etanol beräknas. 
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6.4.2.2 Skördningskostnader 

Kostnaden för en skörd kommer av bränsleåtgången. Kostnaden för att åka fram och tillbaka mellan 

den fiktiva ön och odlingen är 9,5 kr enligt ekv. (33), och varje skörd förväntas ge 2 500 kg blöta alger. 

Att det krävs 29,9 kg blöta makroalger för att utvinna 1 kg etanol innebär vidare att man kan utvinna 

83,7 kg etanol i veckan. Detta innebär vidare att bränslekostnaden är 0,11 kr per 1 kg utvunnen 

etanol. 

6.4.2.3 Kostnad för diverse kemiska ämne 

Även för makroalgsprocessen behövs en viss mängd kemiska ämnen, dock i mindre utsträckning än 

för mikroalgsodlingen. Priserna på dessa har uppskattats med utgångspunkt från samma källa som 

för mikroalger, Alibaba Global Trading (2012). 

6.4.2.4 Pris för energi 

Liksom för mikroalger har elpriset på den fiktiva ön uppskattats till 1,34 kr/kWh. 

6.4.2.5 Kostnad per 1 kg utvunnen etanol 

Tabell 19 sammanfattar de rörliga kostnader som krävs för att framställa 1 kg etanol, och Diagram 4 

visar vidare hur kostnaderna fördelar sig mellan de olika faserna i processen: 

Tabell 19: Rörliga kostnader för att producera 1 kg etanol från Kappaphycus alvarezii 

KOMPONENET UPPSKATTAT PRIS ENHET 
TOTAL 
KOSTNAD PER 
KG ETANOL 

Skördningskostnader    

Båtbränsle 13,6 kr/l 0,11 

Kemiska komponenter    

Svavelsyra 2,1 kr/kg 0,03 

Jäst 4,3 kr/kg 0,6 

Energi    

Elektricitet och värme 1,34 kr/kWh 22,73 

Arbetskraft    

Kostnad för arbetskraft 2 386 875 kr/år 548,39 

    

TOTALT   571,86 
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Diagram 4: Kostnadsfördelning för produktion av 1 kg etanol för makroalgen Kappaphycus alvarezii 

 

Från Tabell 19 och Diagram 4 kan man se att den absoluta majoriteten av de rörliga kostnaderna 

består av kostnader för arbetskraft. Detta beror på, i ännu högre grad än för mikroalgerna, att 

drivmedelproduktionen är låg i förhållande till arbetskraftskostnaderna. Om en högre 

etanolproduktion är möjlig kan dessa kostnader minska, och detta analyseras vidare i 

känslighetsanalysen (se 7.2.6 nedan).  

6.5 Uppskattning av drivmedelspris och payback-tid 
Med utgångspunkt från risken för tsunamis i området omkring den fiktiva ön, har en maximal 

payback-tid för projektet tagits fram, för att projektet ska kunna anses vara lönsamt. Tsunamis 

förväntas ske med ett intervall på 33,3 år (se 3.3 ovan) vilket därmed sätts som en övre gräns för 

payback-tiden. Utifrån detta kan sedan ett nödvändigt pris sättas på de två olika drivmedelstyperna, 

för att dels täcka de rörliga kostnaderna för produktionen, samt ge en vinst som under 33,3 år kan 

betala tillbaka de investeringar som gjorts i form av fasta kostnader. 

6.5.1 Mikroalger 

Den totala investeringskostnaden för mikroalgsodlingen är 2 272 655 kr (se Tabell 16 ovan). Detta är 

alltså den vinst som måste genereras från biodieselförsäljningen under 33,3 år, vilket ger en årlig 

minimivinst på 68 248 kr. Den förväntade årliga biodieselproduktionen är 94 608 kg, vilket ger en 

nödvändig vinst på minst 0,72 kr/kg biodiesel. De rörliga kostnaderna för mikroalgsodlingen uppgår 

till 153,94 kr/kg (se   
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Tabell 17 ovan) och detta ger därmed ett minimipris på 154,66 kr/kg, eller 125,89 kr/l. 

6.5.2 Makroalger 

Den totala investeringskostnaden för mikroalgsodlingen är 786 728 kr (se Tabell 18 ovan) vilket ger 

en årlig minimivinst på 23 625 kr enligt samma resonemang som för mikroalger. Den förväntade 

årliga etanolproduktionen är 4 362 kg, och därmed behövs en vinst på 5,42 kr/kg etanol. De rörliga 

kostnaderna för att producera 1 kg etanol är 570,62 kr/kg (se Tabell 19 ovan) vilket ger ett minimipris 

på 576,04 kr/kg eller 454,50 kr/l.  

7 Känslighetsanalys 
Nedan sammanfattas de resultat som har fåtts vid en känslighetsanalys, där olika parametrar har 

varierats för att undersöka hur stor effekt var och en av dem har på det slutgiltiga resultatet. 

I huvudscenariot har medelvärdet av de, i litteraturstudien hämtade, priser och andra värden som 

varierar använts. Då variation av dessa värden förändrar resultatet har detta överskådliggjorts genom 

att tillämpa andra värden, än medelvärdet, i modellens beräkningar.  

I huvudscenariot har även ett fast bränslepris och dollarkurs tillämpats, som inhämtats i samband 

med rapportskrivandet. Eftersom dessa förändras konstant och, i och med det, leder till variationer i 

resultatet har även beräkningar för scenarion där dessa sjunkit respektive stigit gjorts.  

7.1 Mikroalgsodlingen 
Materialkostnaderna för mikroalgsodlingen grundar sig i materialvalet för tillverkning av bassängen 

och dess flytring. Nödvändiga material- och hållfasthetsberäkningar, för att avgöra vilken typ av 

material samt vilka mått som är optimala, har emellertid inte gjorts i detta projekt. Tänkbara material 

och bassängmått har istället antagits, och använts vid skapandet av en tänkbar bassäng. 

Vidare har parametrar som lipidinnehåll och tillväxthastighet varierats för att se hur de påverkar 

resultaten. Visserligen har dessa parametrar uppskattas på relativt goda grunder från litteraturen, 

men då det i dagsläget bedrivs mycket forskning på hur man kan utvinna drivmedel från alger, kan 

scenarion med bättre förutsättningar än i huvudscenariot bli möjliga inom en relativt snar framtid. 

En viktig möjlighet som också undersökts är vilka resultat som fås vid en oljeutvinning från blöt 

algmassa, det vill säga utan torkning. Då torkningen står för en stor del av energibehovet för 

biodieselproduktionen, är det viktigt att undersöka om det går att få en bättre energibalans än i 

huvudscenariot med denna metod. 

7.1.1 Bassängtjocklek- och material 

Huruvida just hypalon är det mest lämpade för detta ändamål är osäkert. Hypalon har valts då det, 

enligt litteraturstudien, är det mest tåliga av de två material som i huvudsak används för tillverkning 

av RIB-båtar och dessutom rekommenderas för tropiska klimat. Det mindre tåliga materialet, PVC, är 

emellertid billigare än hypalon och resulterar därmed i lägre bassängplastkostnader. 

I huvudscenariot har en mikroalgsbassäng skapats av 1 cm tjock hypalonplast, vilket resulterar i en 

bassängplastkostnad om 1 258 997 kr. För flytringen har det antagits en diameter om 0,5 m och en 

plasttjocklek om 0,5 cm. Måtten har antagits i avseendet att säkerställa att bassängen och dess 

flytring kommer kunna stå emot de påfrestningar som de kommer att utsättas för. Till följd av 

osäkerheten i dessa antaganden har den beräknade kostnaden för plasten en stor osäkerhet. 
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Diagram 5 visar hur den totala kostnaden för bassängen varierar beroende på val av tjocklek och 

material. Flytringen har en förhållandevis liten inverkan på den totala materialkostnaden, varför 

enbart inverkan av bassängens tjocklek har undersökts. 

Diagram 5: Variation av bassängplastkostnad som funktion av bassängtjocklek, för hypalon och PVC. 

 

7.1.2 Densitet på bassäng- och flytringsplast  

Det värde på densiteten, för den hypalonplast, som använts i beräkningarna för huvudscenariot är 

liksom det för hypalonpriset ett medelvärde. Materialkostnaden, och därmed även de totala fasta 

kostnaderna, beror emellertid även av vilken densitet som väljs. 

Diagram 6: Total materialkostnad och totala fasta kostnader som funktion av densiteten 

 

7.1.3 Totala materialkostnader 

I huvudscenariot har medelvärdet av de prisuppgifter på hypalon som fåtts i litteraturstudien 

använts, för beräkning av bassäng- och flytringskostnaden. Variationer i detta pris påverkar 
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Diagram 7: Total plastkostnad och totala fasta kostnader, som funktion av hypalonpris 

 

 

7.1.4 Lipidinnehåll 

Lipidinnehållet i mikroalger beror till stor del på vilka odlingsförhållanden som råder. Exempelvis har 

Chiu et al. (2009) och Rodolfi et al. (2009) uppmätt ett lipidinnehåll hos Nannochloropsis på omkring 

30 %, men ett lipidinnehåll på 60 % har även uppmätts under odlingsförhållanden med låga 

kvävehalter. Låga kvävehalter kan dock innebära en långsam tillväxthastighet. Högt lipidinnehåll och 

hög tillväxt kan emellertid uppnås genom att odla algerna i två steg. Man börjar då med att skapa en 

bra miljö för snabb tillväxt med nödvändig tillgång på kväve, och erhåller därefter ett högt 

lipidinnehåll genom att ”svälta” algerna på kväve när en tillräckligt hög biomassproduktion uppnåtts. 

(Rodolfi et al. 2009) Man kan också tänka sig att det kan vara möjligt att i framtiden få fram arter 

med ett naturligt högre lipidinnehåll med hjälp av genmanipulering.  

Att göra en exakt bedömning av hur högt lipidinnehåll som kan uppnås för den valda algen är svårt. 

Detta då det ur litteraturen inte erhållits några exakta uppgifter på vilket lipidinnehåll som kan 

uppnås med just det näringsinnehåll som antas finnas, i det djupvatten som används, i 

mikroalgsbassängen. Dessutom gör avdunstning och nederbörd att näringsinnehållet i vattnet kan 

ändras. Lipidinnehållet i huvudscenariot uppskattas till 30 %, men med utgångspunkt från ekv. (3) 

visar Diagram 8 hur olika lipidinnehåll påverkar den nödvändiga mängden algmassa för att producera 
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Diagram 8: Förändring av nödvändig skördad algmassa för att producera 1 kg biodiesel vid olika lipidinnehåll 

 

Vid ett lipidinnehåll på 45 % krävs 2,31 kg alger för att producera 1 kg biodiesel, en sänkning på 40 % 

från huvudscenariot. Vid en fördubbling av lipidinnehållet till 60 % krävs 1,93 kg alger per kg 

biodiesel. Detta innebär en sänkning på 50 % från huvudscenariot. Lipidinnehållet är dessutom 

proportionerligt med den årliga produktionen, vilket framgår av ekv. (3). Vid en fördubbling av 

lipidinnehållet, är det alltså möjligt att få en fördubblad årlig biodieselproduktion. 

7.1.5 Tillväxthastighet 

En annan viktig parameter för den potentiella storleken på biodieselutvinningen är 

tillväxthastigheten. Tillväxthastigheten i huvudscenariot uppskattades till 0,2 kg m⁻3d⁻1. Dock har 

tillväxthastigheter så höga som 1,4 kg m⁻3d⁻1 rapporterats i litteraturen, vilket innebär en ökning på 

700 %. Då det därför bör råda en relativt stor osäkerhet kring denna uppskattning, innehåller 

känslighetsanalysen en illustration av hur en ökad tillväxthastighet påverkar den årliga möjliga 

biodieselproduktionen. 

Diagram 9 visar hur den möjliga årliga produktionen ökar med en ökad tillväxthastighet: 

Diagram 9: Samband mellan tillväxthastighet och möjlig biodieselproduktion 
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Diagram 9 visar att det alltså råder ett linjärt samband mellan tillväxthastighet och möjlig produktion. 

Detta då tillväxthastigheten är proportionerlig mot den årliga skörden enligt ekv. (5), och då den 

årliga möjliga biodieselproduktionen är proportionerlig mot den årliga skörden enligt ekv. (3).  

En högre produktion ger vidare en större möjlighet att tillgodose öns drivmedelsbehov. Diagram 10 

visar hur den nödvändiga odlingsytan för att göra detta minskar vid en högre tillväxthastighet: 

Diagram 10: Förändring av nödvändig odlingsyta för att tillgodose den fiktiva öns drivmedelsbehov 

 

Från Diagram 10 kan man se att den nödvändiga odlingsytan för att tillgodose öns drivmedelsbehov 

sjunker i omvänd proportion mot den ökande tillväxthastigheten. En dubblerad tillväxthastighet, från 

0,2 kg m⁻3d⁻1 i huvudscenariot, till 0,4 kg m⁻3d⁻1 ger alltså en halvering av odlingsarean. Detta blir 

även uppenbart genom en enkel analys av ekv. (5) som beskriver sambandet mellan tillväxthastighet 

och odlingsarea. 

7.1.6 Möjligt scenario med minskade arbetskostnader till följd av ökat lipidinnehåll och 
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storleken på odlingen (se vidare 6.3.2.5 under Resultat ovan). Vid en större produktion blir därför 

kostnaden per producerad enhet biodiesel mindre.  Ett högre lipidinnehåll och en högre 

tillväxthastighet hos mikroalgerna gör att det krävs en mindre mängd skördad algmassa per 

producerad enhet biodiesel. Detta medför att en större produktion är möjlig från en och samma 

mikroalgsbassäng med oförändrat skördningsintervall, vilket resulterar i en minskad arbetskostnad 

per enhet produceras biodiesel.  

Tabell 20 visar hur kostnaden för arbetskraft i kr per kg utvunnen biodiesel påverkas av ökad 

tillväxthastighet respektive lipidinnehåll: 

Tabell 20: Kostnad för arbetskraft (kr/kg producerad biodiesel) 

LIPIDINNEHÅLL (%) 
TILLVÄXTHASTIGHET (kg m⁻3d⁻1) 
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50 12,48 3,12 1,78 

60 10,40 2,60 1,49 

 

Tabell 20 visar att det alltså är möjligt att uppnå en kraftig sänkning i arbetskraftskostnaderna om 

högre lipidinnehåll respektive tillväxthastighet kan uppnås. Detta skulle göra det möjligt att sänka de 

totala rörliga kostnaderna och uppnå ett konkurrenskraftigt pris för den producerade biodieseln. 

7.1.7 Förluster vid transesterfiering 

I huvudscenariot beräknas transesterfieringen ske förlustfritt (3.1.5.4). Huruvida detta alltid är 

möjligt är osäkert, och Diagram 11 visar därför hur förluster vid transesterfieringen påverkar den 

nödvändiga mängden algmassa som behövs för att utvinna 1 kg biodiesel: 

Diagram 11: Förändring av nödvändig blöt algmassa för att producera 1 kg biodiesel från Nannochloropsis, vid förluster 
för transesterfieringen 

 

7.1.8 Oljeutvinning från blöt biomassa 

I huvudscenariot stod torkningsfasen för 90 % av den totala energikonsumtionen, och energibalansen 

blev då negativ (se Diagram 1 och Tabell 14 under Resultat). Då Lardon et al. (2009) rapporterat om 

en bättre energibalans vid ett försök där oljeutvinning skett direkt från blöt biomassa utan torkning 

(se vidare 2.5.1.2 under Litteraturstudie), undersöktes det hur denna metod påverkar resultatet för 

detta projekt. 

Enligt Lardon et al. (2009) krävs 41 % mer blöt algmassa vid oljeutvinning från blöt algmassa, jämfört 

med då torkning används. Om det antas att samma proportioner gäller i detta projekt, krävs det 5,44 

kg blöt algmassa per kg producerad biodiesel. Detta antagande kan verka osäkert, då Lardon et al. 

(2009) använder algen Chlorella Vulgaris och inte Nannochloropsis. Dock finns det inga rapporter i 

litteraturen om oljeutvinning från blöt Nannochloropsis, och resultat från Lardon et al. (2009) 

kommer därför att användas i väntan på ytterligare forskning kring oljeutvinning från blöt biomassa.  

Då det krävs en större massa blöta alger för att framställa 1 kg biodiesel utan torkning, gör detta att 

drivmedelsutvinningen per skörd blir mindre. Detta leder vidare till en högre bränsle- och 

pumpenergikonsumtion per kilo utvunnen biodiesel. Vidare anger Lardon et al. (2009) att det även 

krävs mer energi vid oljeutvinningsfasen. Detta bör kunna antas gälla även för modellen i detta 

projekt, då utvinningen av olja sker genom hydrolys med syra i båda fallen.  
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Sammantaget erhålls följande skillnader i energikonsumtion vid de två olika scenariorna: 

Tabell 21: Total energikonsumtion för produktion av 1 kg biodiesel vid olika scenarion 

STEG 
ENERGIKONSUMTION 
(HUVUDSCENARIO) 

ENERGIKONSUMTION 
(UTAN TORKNING) 

ENHET 

Skördning 0,28 0,38 MJ 

Pumpning 0,35 0,50 MJ 

Flockulering 0 0 MJ 

Torkning 90,3 0 MJ 

Oljeutvinning 8,6 30,8 MJ 

Transesterfiering -20,0 -20,0 MJ 

Total energi för 
produktion 

79,53 11,68 MJ 

Energi biodiesel 37,8 37,8 MJ 

Differens -41,73 26,12 MJ 

 

Från  

Tabell 21 framgår det att även om energikonsumtionen är högre för vissa steg i processen vid 

oljeutvinning från blöt biomassa, blir den totala energikonsumtionen mindre. Vidare kan konstateras 

att det, i likhet med resultaten från Lardon et al. (2009), är möjligt att få en positiv energibalans om 

torkningsfasen utelämnas och olja utvinns direkt från den blöta biomassan.  

7.2 Makroalgsodlingen 
Precis som för mikroalgsodlingen har många uppskattningar gjorts gällande materialval och priser för 

makroalgsodlingen.  Det finns därför en viss osäkerhet kring både rörliga och fasta kostnader för 

denna, varför dessa har varierats i beräkningar av andra scenarion. 

I huvudscenariot har det vidare antagits att samma skörd per areaenhet som erhölls vid testodlingen 

på Hawaii, kommer att erhållas ur makroalgsodlingen i detta projekt. Det finns dock skillnader mellan 

dessa två odlingar, såsom geografiskt läge och storlek på odlingen. Detta antagande bedöms därför 

som osäkert, och alternativa skördningsscenarion har därför undersökts. 

7.2.1 PVC-nätpris  

Vilket pris per kvadratmeter det PVC-inklädda metallnätet köps för påverkar de totala 

materialkostnaderna för makroalgsodlingen. Tabell 22 visar en översikt över hur de totala 

materialkostnaderna påverkas vid olika PVC-pris: 

Tabell 22: Förändring av totala materialkostnader vid olika priser på PVC-nät  

PRIS (kr/m2) TOTAL MATERIALKOSTNAD (kr) 

0,5 94 018 

1 134 921 

1,5 175 825 

2 216 728 

2,5 257 632 

3 298 535 

3,5 339 439 
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7.2.2 Båt och motorpris 

Vid val av båt och motor har tillgängligheten på relevanta uppgifter att grunda detta på varit 

begränsade, och det finns därför en risk att de pris som använts i huvudscenariot skiljer sig markant 

från de som råder på den fiktiva ön.  Diagram 12 visar därför hur de totala materialkostnaderna beror 

av varierande båt- och motorpris.  

Diagram 12: Förändring av totala materialkostnader vid olika priser på båt och motor 

 

 

7.2.3 Makroalgstillväxt, skördningskostnad per 1kg utvunnen etanol 

I huvudscenariot har det antagits att samma årliga skörd per areaenhet erhålls, som i den testodling 

som bedrevs på Hawaii, om 13 kg/m2 vilket motsvarar en veckolig skörd om 2 500 kg blöta alger (se 

vidare 2.4.2.3) En annan tillväxt resulterar emellertid i en annan veckolig skörd, en annan mängd 

utvunnen etanol och därmed även en annan skördningskostnad per 1 kg utvunnen etanol, vilket 

beskrivs i Tabell 23: 

Tabell 23: Variation av skördningskostnad beroende av årlig tillväxt 
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arbetskraft för att producera 1 kg etanol grundar sig på en fast årskostnad (se 3.2.3 under Fallstudie 

ovan) som inte är relaterad till hur mycket alger som kan utvinnas från odlingen.  Vid en större 

utvunnen algskörd, och därmed en större etanolproduktion per odlingsarea, minskar därför 

kostnaderna för arbetskraft per kg producerad etanol (Se även 7.1.6 ovan, för samma undersökning 

gällande mikroalgsodlingen). Det har därför undersökts om en alternativ odlingsmetod kan ge en 

större skörd, och därmed ett lägre produktionspris. 

Goh och Lee (2010) utgår i sin rapport från Kappaphycus alvarezii odlade på linor istället för pennrör, 

i Sabah, Malaysia. Sabah ligger 5,15° norr om ekvatorn, och man bör därför kunna anta att 

förhållandena där är jämförbara med de i detta projekt. 

Goh och Lee (2010) uppskattar i deras rapport en möjlig skörd på 30 kg blöt algmassa per lina och 

skörd, och med en beräknad yta på 5 m² per lina samt 5 beräknade skördar per år, en årlig skörd på 

30 kg/m².  Denna skörd antas i rapporten vara möjlig på en yta omkring 100 ha, alltså 100 gånger så 

stor som odlingsarean för huvudscenariot i detta projekt, och man bör därför kunna anta att denna 

utvinning är möjlig även i detta projekt. Det skulle då vara möjligt att uppnå, med en odlingsarea på 

10 000 m², en årlig skörd på 300 000 kg blöt algmassa och därigenom en årlig etanolproduktion på 

10 067 kg. Detta är 2,3 gånger mer än huvudscenariots årliga produktion på 4 362 kg. 

Med en årlig etanolproduktion på 10 067 kg, blir istället arbetskostnaderna 237 kr/kg, vilket 

motsvarar omkring 43 % av motsvarande i huvudscenariot. Detta är dock fortfarande en mycket hög 

kostnad, och ger därmed inte möjlighet till ett konkurrenskraftigt försäljningspris på etanolen. 

Huruvida det innebär högre investeringskostnader att odla algerna från linor jämfört med odling i 

pennrör är ytterligare en aspekt som bör tas hänsyn till vid en jämförelse mellan de båda metoderna, 

men detta görs inte i detta projekt.  

7.2.5 Kolhydratsinnehåll 

Precis som lipidinnehållet påverkar resultatet för mikroalgsodlingen, påverkar kolhydratsinnehållet 

hur stor produktion som är möjlig att uppnå från makroalgsodlingen. Även ur denna aspekt bör det 

vara möjligt att minska produktionskostnaderna för drivmedelsframställning, i detta fall genom ett 

högre kolhydratsinneinnehåll. Diagram 13 visar hur den möjliga etanolproduktionen ökar med ett 

ökande kolhydratsinnehåll: 

Diagram 13: Samband mellan kolhydratsinnehåll och möjlig årlig etanolproduktion för makroalgsodlingen 
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Som Diagram 13 visar är den möjliga etanolproduktionen proportionerlig mot kolhydratsinnehållet, 

vilket också framgår av ekv. (4). Detta ger att en dubblering av huvudscenariots kolhydratsinnehåll, 

till 60 %, ger en dubbelt så stor utvinning av etanol, på 8 705 kg/år. Detta leder vidare till en halvering 

av huvudscenariots arbetskostnader, till 274,20 kr/kg etanol (se vidare 3.1.4 under Fallstudie ovan). 

Med denna arbetskraftskostnad är det dock fortfarande inte möjligt att nå ett konkurrenskraftigt 

försäljningspris. 

7.2.6 Scenario med alternativ skördningsmetod och högre kolhydratsinnehåll 

I känslighetsanalysen har hittills olika alternativa scenarion diskuterats, för att utvärdera om det är 

möjligt att uppnå tillräckligt låga rörliga kostnader för makroalgsodlingen för att kunna sätta ett 

konkurrenskraftigt pris på etanolen. Inget av de alternativa scenariona har visats sig ensamt kunna 

leda till detta. Därför undersöks i detta avsnitt hur låga rörliga kostnader, som kan uppnås genom en 

kombination av två alternativa scenarion.   
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Tabell 24 visar hur ett ökat kolhydratsinnehåll i kombination med den alternativa odlingsmetoden 

som beskrivs under 7.2.4 påverkar den totala kostnaden för arbetskraft, för etanolproduktionen: 
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Tabell 24: Totala rörelsekostnader för olika kombination av alternativa scenarion för makroalgsodlingen 

KOLHYDRATS-
INNEHÅLL (%) 

ARBETSKOSTNAD FÖR 
HUVUDSCENARIO  
(kr/kg etanol) 

ARBETSKOSTNAD MED ALTERNATIV 
ODLINGSMETOD a  
(kr/kg etanol) 

   
30 548,39a 237,64 

35 470,05 203,69 

40 411,29 178,23 

45 365,60 158,42 

50 329,04 142,58 

55 299,12 129,62 

60 274,20 118,82 
a 

Odling från linor enligt Goh & Lee (2010)  
b 

Huvudscenario 
c
 Bästa möjliga scenario 

 

Från   
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Tabell 24 framgår det att även för det bästa möjliga scenariot, med ett kolhydratsinnehåll på 60 % i 

kombination med linodlingsmetoden, erhålls så höga rörliga kostnader som 118,82 kr/kg utvunnen 

etanol. 

7.2.7 Alternativ mekanisk skördningsmetod 

Huvudscenariot utgår ifrån att makroalgerna kan skördas med hjälp av manuell kraft, och att det inte 

är nödvändigt med en mekanisk skördningsmaskin av den typ som beskrivs i Litteraturstudien avsnitt 

2.5.2.1.2. Detta val har gjorts med utgångspunkt från den skördningsmetod som används av Glenn 

och Doty (1990), vid odling av Kappaphycus alvarezii i pennrör. Dock är odlingen i detta projekt större 

till ytan, och huruvida det är rimligt att tänka sig att manuell skördning är möjligt även här kan 

ifrågasättas. Därför undersöks nedan den energikonsumtion som beräknas uppkomma vid mekanisk 

skördning av makroalgerna. Detta energibehovstillskott bör även tas med vid en utvärdering av 

möjligheter för expansion och export.  

Enligt Litteraturstudien avsnitt 2.5.2.1.2 uppskattas det att energikonsumtionen vid användning av 

mekaniska skördningsverktyg är 5,5 MJ/kg blöt skördad algmassa. Diagram 14 visar hur den totala 

energiförbrukningen för att producera 1 kg biodiesel påverkas av detta energibehovstillskott i 

skördningsprocessen;  

Diagram 14: Samband mellan skördningsenergi och total energikonsumtion vid mekanisk skördning 
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alltså en skördningsenergi så låg som 0,28 MJ/kg blöt skördad algmassa för att energibalansen inte 
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Tabell 15 ovan). Från detta kan man alltså dra slutsatsen att val av skördningsmetod har mycket stor 

betydelse för makroalgsodlingens energibalans.  

7.3 Mikro- och makroalger 
I denna del diskuteras de parametrar som påverkar resultaten för både mikro- och 

makroalgsodlingen, såsom variationer i elpris och dollarkurs, samt osäkerheten i uppskattningen av 

arbetskraftskostnaderna. 

7.3.1 Variation av elpriset 

Elpriset har i huvudscenariot uppskattats till 0,2 dollar/kWh eller 1,34 kr/kWh. Diagram 15 och 

Diagram 16 nedan visar hur de totala rörliga kostnaderna för de båda algodlingarna förändras vid ett 

elpris mellan 0,8-2 kr/kWh: 

Diagram 15: Förändring av totala rörliga kostnader för mikroalger vid variation av elpriset 

 

Diagram 16: Förändring av totala rörliga kostnader för makroalger vid variation av elpriset 

 

För makroalgerna innebär variationerna i elpriset en förändring på ungefär 2 % för de totala rörliga 

kostnaderna, medan mikroalgernas totala kostnader minskar med 35 % vid det billigaste elpriset, och 

ökar med 43 % vid det dyraste elpriset.   

33,13 
36,57 

40,01 
43,44 

46,88 
50,31 

53,75 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Totala rörliga 
kostnader 

(kr/kg diesel) 

Elpris (kr/kWh) 

619,65 

629,91 

640,16 

650,41 

615,00

620,00

625,00

630,00

635,00

640,00

645,00

650,00

655,00

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Totala rörliga 
kostnader 

(kr/kg etanol) 
 

Elpris (kr/kWh) 



95 
 

7.3.2 Bränslepris 

Variationer i bränslepriset påverkar skördningskostnaderna för båda odlingsmetoderna. , påverkas av 

detta: 

Tabell 25 visar hur de totala bränslekostnaderna per skörd, för mikro- och makroalgsodlingen, 

påverkas av detta: 

Tabell 25: Variationer av skörningskostnader till följd av varierande bränslepris 

DIESELPRIS (dollar/gallon) 
BRÄNSLEKOSTNAD FÖR 
MAKROALGSODLING  
(kr/kg utvunnen etanol) 

BRÄNSLEKOSTNAD FÖR 
MIKROALGSODLING 
 (kr/kg utvunnen biodiesel) 

6,5 0,111 0,103 

6,7 0,114 0,106 

6,9 0,117 0,110 

7,1 0,121 0,113 

7,3 0,124 0,116 

7,5 0,128 0,119 

7,7 0,131 0,122 

7,9 0,134 0,125 

8,1 0,138 0,129 

8,3 0,141 0,132 

8,5 0,145 0,135 

8,7 0,148 0,138 

8,9 0,151 0,141 

9,1 0,155 0,144 

 

Då de totala rörliga kostnaderna i huvudscenariot är 153,94 kr/kg biodiesel respektive 571,86 kr/kg 

etanol (se Tabell 17 och Tabell 19 ovan), kan det konstateras att inte heller en stor förändring i 

dieselpriset påverkar de totala rörliga kostnaderna i någon större utsträckning. 

7.3.3 Dollarkurs  

Valutakursen varierar konstant. Då de flesta prisuppgifter som använts i detta projekt är angivna i 

dollar har denna en stor betydelse för det slutgiltiga resultatet.  

Tabell 26: Variation av de fasta kostnaderna, som resultat av förändrad dollarkurs, för makro- och mikroalgsodlingen 

DOLLARKURS 
(kr/dollar) 

FASTA KOSTNADER FÖR 
MAKROALGSODLING (kr) 

FASTA KOSTNADER FÖR 
MIKROALGSODLING (kr) 

4,9 556 371 1 672 390 

5,2 590 434 1 774 781 

5,5 624 500 1 877 172 

5,8 658 561 1 979 563 

6,1 692 625 2 081 954 

6,4 726 688 2 184 346 

6,7 760 752 2 286 737 

7,0 794 815 2 389 128 

7,3 828 879 2 491 519 

7,6 862 942 2 593 910 
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7,9 897 006 2 696 302 

8,2 931 069 2 798 693 

8,5 965 133 2 901 084 

8,8 999 196 3 003 475 

9,1 1 033 260 3 105 866 

7.3.4 Arbetskostnader  

Arbetskostnaderna har uppskattats utifrån de medelkostnader som uppskattats i Richardson, Outlaw 

och Allisons rapport (2010). Hur stora dessa kostnader är påverkar det slutgiltiga framställningspriset 

för det båda drivmedlen.   
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Tabell 27 visar en sammanställning av variationer i arbetskostnaderna för mikro- och 

makroalgsodlingen beräknade med de, i Richardson, Outlaw och Allisons rapport, olika uppskattade 

kostnadsnivåerna.  
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Tabell 27: Varierande arbetskostnader 

TYP AV TJÄNST (antal) MINIMUMLÖN (kr/år) HUVUDSCENARIO (kr/år) MAXIMUMLÖN (kr/år) 

Mikroalgsodling       

Projektledare (0,5) 351 750 376 875 414 563 

Odlingsskötare (4) 1 206 000 1 340 000 1 474 000 

Vattenbiolog (0,5) 226 125 251 250 301 500 

Totalt 1 783 875 1 968 125 2 190 063 

        

Makroalgsodling       

Projektledare (0,5) 351 750 376 875 414 563 

Odlingsskötare (6) 1 809 000 2 010 000 2 211 000 

Vattenbiolog (0) 0 0 0 

Totalt 2 160 750 2 386 875 2 625 563 

 

Från   
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Tabell 27 framgår det att den lägsta prissättningen för lönerna innebär en sänkning av 

arbetskostnaderna på omkring 9 % för både mikro- och makroalger medan den högsta prissättningen 

innebär en höjning på omkring 11 % för mikroalgerna och 10 % för makroalgerna. 

7.3.5 Tsunamifrekvens 

Livslängden, och därmed även den maximala payback-tiden, för både mikro- och makroalgsodlingen 

likställs, i detta projekt, med den beräknade tsunamifrekvensen (se Resultat 6.5 ovan). Beräkningen 

av denna frekvens har emellertid gjorts med stor osäkerhet då den dels grundar sig i ett medelvärde 

av dokumenterade tsunamis runt Hawaii och Filipinerna, samt då den även grundar sig i ett grovt 

antagande om vid vilken medelvåghöjd odlingarna totalförstörs. Då variationer i tsunamifrekvensen 

påverkar den antagna livslängden för de investeringar som gjorts, och därmed även den nödvändiga 

vinst som måste genereras per såld enhet drivmedel, har förändringar av denna åskådliggjorts i  

Tabell 28 nedan: 

Tabell 28: Förändring av nödvändig vinst per kg utvunnet biodrivmedel, beroende av tsunamifrekvens 

TSUNAMI-
FREKVENS 

NÖDVÄNDIG VINST, 
MIKROALGER (kr/kg 
utvunnen biodiesel) 

ANDEL AV 
TOTALT 
PRIS (%) 

NÖDVÄNDIG VINST, 
MAKROALGER (kr/kg 
utvunnen etanol) 

ANDEL AV 
TOTALT PRIS 
(%) 

16,65 1,44 0,93 10,83 1,86 

19,98 1,20 0,77 9,03 1,55 

23,31 1,03 0,66 7,74 1,33 

26,64 0,90 0,58 6,77 1,17 

29,97 0,80 0,52 6,02 1,04 

33,30 0,72 0,47 5,42 0,94 

36,63 0,66 0,42 4,92 0,85 

39,96 0,60 0,39 4,51 0,78 

43,29 0,55 0,36 4,17 0,72 

46,62 0,52 0,33 3,87 0,67 

49,95 0,48 0,31 3,61 0,63 

 

Som det framgår av Tabell 28 så utgör den nödvändiga vinsten en mycket liten andel av det totala 

försäljningspriset, oavsett en förändrad tsunamifrekvens. 

8 Diskussion av resultat 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som uppnåtts i huvudscenariot, samt hur dessa har förändrats 

vid utförandet av känslighetsanalysen. Vidare analyseras också de källor som använts, tillsammans 

med en bedömning av deras tillförlitlighet. Slutligen sammanfattas de slutsatser som har dragits från 

projektet, och förslag på vidare forskning ges.   

8.1 Mikroalger 
Nedan diskuteras de resultat som uppnåtts för mikroalgsodlingen. 
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8.1.1 Energibalans 

Som det framgår av Tabell 14 blir energibalansen för mikroalgsodlingen i huvudscenariot negativ. Till 

stor del beror detta på stora energikostnader för att torka algerna, och detta kan ses som en av de 

stora nackdelarna med att utvinna biodrivmedel från alger, eller andra växter med högt 

vatteninnehåll. Detta resultat är jämförbart med det från Razon och Tan (2011), som producerade 1 

kg biodiesel och 1,5 m³ naturgas från Nannochloropsis, med en negativ energibalans. De fick dock en 

betydligt högre energiförlust på -465 MJ, vilket främst kan förklaras med en större energikonsumtion 

i odlingsfasen. Detta då Razon och Tan (2011) odlade algerna i racewaydammar, vilka krävde 

kontinuerlig omrörning och tillförsel av nytt vatten då avdunstning skedde, vilket inte har ansetts 

vara nödvändigt i detta projekt. De benämner dock torkningsprocessen som den mest 

energikrävande delen i biodrivmedelsframställningen. Även Lardon et al. (2009) uppvisar en negativ 

energibalans vid oljeutvinning från torr biomassa, och även här stod torkningen för en stor del av 

energikonsumtionen.   

Den uppskattade energiåtgången för torkningen är antagen utifrån en modell baserad på en annan 

algsort än den som använts i detta projekt, och även om torkningsmetoden är densamma leder detta 

till en osäkerhetsfaktor. Huruvida en energisnålare torkningsprocess är möjlig för Nannochloropsis 

förblir oklart i väntan på vidare empiri. 

För att få en energisnålare process finns det flera vägar att gå. Att använda solenergi, som vid 

processen för makroalger, är ett alternativ, men det finns i dagsläget inte några verkliga exempel på 

detta. Ytterligare ett sätt att nå en positiv energibalans, som redovisas i Känslighetsanalysen avsnitt 

7.1.8, är att utvinna olja direkt från blöt biomassa. Med denna metod kunde en positiv energibalans 

uppnås, men då det inte heller finns några verkliga exempel på denna metod än, bedöms de 

antaganden som gjorts gällande denna vara osäkra.  

Det som talar för mikroalgsodlingen är att det verkar vara rimligt att kunna tillgodose öns 

drivmedelsbehov med den. Detta bör kunna betyda stora ekonomiska fördelar för den fiktiva ön, då 

dyra importkostnader kan sparas. Som det nämnts tidigare har Hawaii till exempel betydligt högre 

energikostnader än övriga USA delvis på grund av att de importerar både drivmedel och elektricitet. I 

huvudscenariot krävs en odlingsyta på knappt 13 km² för att tillgodose bränslebehovet på den fiktiva 

ön, vilket kan jämföras med öns yta på 10 km². I känslighetsanalysen visas dock att den nödvändiga 

odlingsarean för att tillgodose öns drivmedelsbehov påverkas av både mikroalgernas lipidinnehåll 

och tillväxthastighet. Diagram 8 visar hur den nödvändiga massan av skördade alger för att producera 

1 kg biodiesel sjunker med ett ökat lipidinnehåll, och Diagram 9 visar hur en ökad tillväxthastighet 

ger en ökad årlig biodieselproduktion per areaenhet. Sammantaget visar detta att den utvunna 

mängden biodiesel per areaenhet är proportionell mot både algernas lipidinnehåll och 

tillväxthastighet. Högre parametervärden gör att det krävs en mindre total odlingsarea för att 

tillgodose öns drivmedelsbehov, vilket illustreras i Diagram 10. Denna area ökar dock vid eventuella 

förluster vid transesterfieringsfasen, vilka i huvudscenariot har antagits vara obefintliga (se Diagram 

11). 

8.1.2 Kostnadsanalys 

I huvudscenariot uppskattas ett biodieselpris på 125,89 kr, vilket bör anses som mycket högt jämfört 

med nuvarande dieselpriser på Hawaii, som ligger kring 13,63 kr/l (se 3.1.3.1 ovan). Det bör därför 

inte vara rimligt att sälja biodieseln till detta pris, varken på ön eller genom export.  

De fasta kostnaderna beror till stor del av bassäng kostnaderna, Diagram 6 visar emellertid att den 

valda densiteten inte har någon större inverkan på de totala fasta kostnaderna, vilket med andra ord 
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innebär att denna parameter är relativt oväsentlig för det slutgiltiga försäljningspriset av framställd 

biodiesel. Från Tabell 16 framgår det att inte heller flytringens tjocklek har någon större inverkan på 

de totala materialkostnaderna, medan bassängens tjocklek har det. Detta beror på att 

bassängplastens totala area är betydligt större än flytringens mantelarea. Diagram 5 visar att 

tjockleken på bassängen har en stor betydelse för den totala materialkostnaden. Om material- och 

hållfasthetsberäkningar skulle resultera i en optimal bassängtjocklek om 0,015 m skulle 

bassängkostnaden bli 1 864 275 kr, och i och med det stå för drygt 66 % av de fasta kostnaderna, 

istället för knappa 59 % i huvudscenariot. Skulle beräkningarna istället visa på en optimal 

bassängtjocklek om 0,005 m skulle bassängkostnaden bli 621 425 kr och stå för knappa 40 % av de 

fasta kostnaderna. 

Bassängmaterialkostnaden beror inte bara av bassängtjocklek, utan även av materialval. Diagram 5 

åskådliggör hur bassängplastkostnaden varierar ur båda dessa aspekter. Ur detta kan det avläsas att 

prisskillnaden mellan hypalon och PVC ökar med bassängtjockleken, men att den procentuella 

skillnaden dem emellan emellertid är 76 % konstant, vilket även kan utläsas ur ekv. (22). Då en tjock 

bassäng resulterar i ett högre pris, oavsett material, ökar prisskillnaden mellan materialen med 

tjockleken på bassängen. Om material- och hållfasthetsberäkningar skulle visa på en bassängtjocklek 

om enbart 0,005 m, skulle valet av hypalon med andra ord inte innebära någon större faktisk 

prisskillnad, och vice versa. Vid en tjocklek om 0,005 m respektive 0,015 m skiljer sig kostnaderna, för 

de olika materialen, åt med 147 735 kr respektive 443 205 kr. PVC-plasten står vid dessa tjocklekar 

för 34 % respektive 61 % av de totala fasta kostnaderna, medan hypalonplasten står för 40 % 

respektive 67 %. Vid tjockleken som valts för huvudscenariot, 1 cm, står PVC-plasten för 51 % och 

hypalonplasten för 57 % av de totala fasta kostnaderna. Detta resulterar i ett försäljningspris om 

125,80 kr/l respektive 125,85 kr/l. Materialvalet har med andra ord ingen större inverkan på det 

slutliga försäljningspriset. 

Även variationer i hypalonpris påverkar bassängkostnaden, vilket illustreras i Diagram 7. Med ett 

inköpspris om 1,05 dollar/kg står plastkostnaden för 61 % av de totala kostnaderna, medan de står 

för 70 % vid ett inköpspris av 1,6 dollar/kg. Detta resulterar i ett försäljningspris om 128,80 kr/l 

respektive 125,91 kr/l. Det kan utifrån detta konstateras att inköpspriset av hypalon, inte heller har 

någon större betydelse för det slutgiltiga försäljningspriset. 

Valet av flytringsmaterial bedöms som mer betydelsefullt än valet av bassängmaterial, detta då 

flytringen både måste vara tåligt mot de påfrestningar som vind, vatten och sol medför samtidigt 

som det måste inne sitta fullgod flytkapacitet. Det är därmed av större vikt att noggranna 

beräkningar görs gällande flytringens utformande. Då flytringens mantelarea är förhållandevis liten, 

skulle en viss procentuell ökning av den och ett dyrare material emellertid inte resultera i någon 

större förändring av de totala fasta kostnaderna för mikroalgsodlingen, och därmed inte heller i 

någon direkt förändring av det slutliga försäljningspriset.  

De rörliga kostnaderna för att producera 1 kg biodiesel beräknas vara 153,94 kr, och utgörs till 

största delen av kostnader för el och arbetskraft (se Diagram 3 ovan). De höga elkostnaderna beror 

dels på ett högt uppskattat elpris på Hawaii, och även på en hög elkonsumtion vid huvudscenariot. 

Det faktum att elpriset är högre på en ö än för exempelvis Sverige är svårt att komma ifrån, men det 

finns ändå givetvis en osäkerhet i uppskattningen av elpriset i huvudscenariot. Diagram 15 visar hur 

de totala rörliga kostnaderna påverkas av ett ändrat elpris och från detta framgår det att 

mikroalgsodlingen är känsligare för ett fluktuerande elpris än vad makroalgsodlingen är. Detta beror 
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på att elkostnaderna utgör en betydligt större andel av de totala rörliga kostnaderna för mikro- än för 

makroalger (se Diagram 3 och Diagram 4 ovan). 

I Känslighetsanalysen 7.3.4 redovisas två alternativa lönescenarion för odlingarna, med högre 

respektive lägre löner. Skillnaderna i de totala arbetskostnaderna var omkring 10 % högre respektive 

lägre jämfört med huvudscenariot, vilket motsvarar omkring 2 kr mer eller mindre från de totala 

kostnaderna. Då dessa ligger på 153,94 kr i huvudscenariot, kan man dra slutsatsen att osäkerheten i 

arbetskraftskostnaderna påverkar resultatet i mycket liten utsträckning. Däremot visar Tabell 20 att 

ökat lipidinnehåll och tillväxthastighet påverkar kostnaderna för arbetskraft, per enhet utvunnen 

drivmedel, i större utsträckning. I det mest optimistiska scenariot i känslighetsanalysen fås en så låg 

arbetskostnad som 1,49 kr per kg producerad biodiesel. Detta skulle ge ett minsta försäljningspris på 

134,63 kr, som dock fortfarande är högt på grund av de höga kostnaderna för värme och elektricitet.  

Från detta kan man slutligen konstatera att det inte är möjligt med ett konkurrenskraftigt pris för 

biodiesel om inte betydligt lägre värme- och elkostnader kan uppnås, eller med ekonomiska 

styrmedel såsom statliga subventioner.  

8.2 Makroalgsodlingen 
Nedan diskuteras de resultat som uppnåtts för mikroalgsodlingen. 

8.2.1 Energibalans 

Energibalansen i huvudscenariot för makroalgsodlingen blir, till skillnad från för mikroalgsodlingen, 

positiv. Detta grundar sig dock på många antaganden som visserligen har stöd i litteraturen, men 

som inte nödvändigtvis är rimliga vid storskalig produktion. Exempel på sådana antaganden är att 

skördningen sker manuellt och att torkning kan ske endast med solenergi. Detta diskuteras vidare 

under avsnitt 8.4 nedan. Känslighetsanalysen har visat att, framför allt, skördningstekniken har stor 

inverkan på energibalansen; vid mekanisk skördning blir energibalansen negativ vid en energiåtgång 

på över 0,3 MJ/kg blöt skördad algmassa (se Diagram 14 ovan). Då en uppskattad siffra på 

energiåtgång vid mekanisk skördning är 5,5 MJ/kg blöt skördad algmassa, kan man dra slutsatsen att 

en positiv energibalans blir svår att uppnå med dagens teknik för mekanisk algskördning. Vid 

utformning av en makroalgsodling avsedd för att framställa drivmedel bör man därför välja en 

odlingsmetod som inte kräver mekanisk skördning.   

Diagram 2 visar att hela 96 % av energibehovet för etanolframställningen kommer från 

jäsningsprocessen. För att uppnå en bättre energibalans för etanolproduktion från makroalger bör 

man därför utreda om det finns bättre jäsningsmetoder, eller om den befintliga metoden kan 

effektiviseras.  

8.2.2 Kostnadsanalys 

Även då energibalansen för makroalgsodlingen i huvudscenariot blir positiv, så visar 

kostnadsanalysen för makroalgsodlingen att det med största sannolikhet inte skulle gå att producera 

etanol på grund av de kostnader som uppskattas uppkomma. Priset för den utvunna etanolen 

beräknas bli minst 454,50 kr/l, vilket givetvis är mycket långt ifrån vad som rimligtvis skulle kunna 

vara ett konkurrenskraftigt pris. Diagram 4 visar att arbetskostnaderna står för hela 89 % av de totala 

rörliga kostnaderna för makroalgsodlingen.  Dock visar   
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Tabell 27 att osäkerheten i lönekostnadsuppskattningen har marginell påverkan. Precis som för 

mikroalgsodlingen ger de två andra lönescenariona förändringar i de totala arbetskraftskostnaderna 

på omkring 10 %, vilket för makroalgsodlingen innebär omkring 55 kr mer eller mindre. Även med en 

sådan minskning i totala rörliga kostnader, är dessa fortfarande extremt höga. Det som däremot kan 

minska arbetskraftskostnaderna i betydelsefull grad är en större produktion av etanol, vilket kan 

uppnås vid ett högre kolhydratsinnehåll. Diagram 13 visar att en fördubbling av kolhydratsinnehållet 

från 30 % i huvudscenariot till 60 %, även innebär en dubblering av den möjliga skörden. Då 

kostnaden för arbetskraft utgörs av fasta årslöner som inte är relaterade till storleken av 

produktionen, leder en större produktion vidare till minskade arbetskostnader per enhet utvunnen 

etanol. I Känslighetsanalysen avsnitt 7.2.4 utreds även om en alternativ odling skulle kunna ge en 

större skörd, och därmed minskade arbetskostnader. Metoden att odla algerna på linor skulle 

visserligen kunna ge upphov till större produktion och lägre arbetskostnader, men inte i tillräcklig 

utsträckning för att kunna ge ett konkurrenskraftigt pris. En kombination av en alternativ 

odlingsmetod och ett högre kolhydratsinnehåll ger ytterligare lägre kostnader för arbetskraft på 

118,82 kr/ kg etanol enligt   
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Tabell 24, men dessa är fortfarande mycket höga.  

I den rapport av Glenn och Doty (1992) som ligger till grund för skapandet av makroalgsodlingen, 

anges det inte hur lång tid det tar att skörda makroalgerna i pennrören. Hur lång tid detta tar har 

emellertid ingen betydelse för beräkningarna i detta projekt eftersom det antagits att motorerna 

stängs av under planteringen så väl som skördningen. Detta då pennrörskvadraterna befinner sig på 

rad intill varandra, så att man med hjälp av ett årtag kan förflytta sig från den ena till den andra. 

Varken detta eller variationer i bränslepriset har därmed någon större påverkan på 

skördningskostnaden, och därmed inte heller på det slutliga försäljningspriset.  

Tabell 23 visar att variationer i den antagna tillväxthastigheten inte heller påverkar 

skördningskostnaden per 1 kg utvunnen etanol nämnvärt. Då skördningskostnaderna varierar i så 

liten grad påverkar de, liksom i huvudscenariot, aldrig det slutliga försäljningspriset nämnvärt, 

oavsett variationer. 

Då de fasta kostnaderna för makroalgsodlingen, enligt detta projekts beräkningar, enbart består av 

det PVC-inklädda metallnätet och en båt inklusive motor, har priset på de båda komponenterna stor 

betydelse på de totala fasta kostnaderna. Inköpspris av PVC-nätet om 0,5 kr respektive 3,5 kr 

resulterar i en total skillnad om 245 421 kr (se Tabell 22 under Känslighetsanalys avsnitt 7.2.1). Med 

en oförändrad båt- och motorkostnad, om 55 778 kr innebär detta lägsta och högsta totala fasta 

kostnader om 149 796 kr respektive 395 217 kr. Detta motsvarar 63 % respektive 86 % av de totala 

fasta kostnaderna. 

Diagram 12 illustrerar vidare hur båt- och motorpriset påverkar de totala fasta kostnaderna. En 

kostnad för båt och motor om 30 000 kr står för 12 % av de totala fasta kostnaderna, med oförändrat 

PVC-nätpris. Om motsvarande kostnad däremot är 70 000 kr, och PVC-nätkostnaden är densamma, 

står den för 24 % av de totala kostnaderna. 

Förändring av priset på PVC-nät har med andra ord större betydelse än förändring av båt- och 

motorpris på de totala fasta kostnaderna, och därmed även på den vinst per 1 kg utvunnen bioetanol 

som måste erhållas. 

8.3 Mikro- och makroalgsodlingen 
Dollarkurs och tsunamifrekvens påverkar kostnaderna för de båda odlingarna i hög grad. 

8.3.1 Bränslepris 

Då de båda odlingarna antas ligga på 1 km avstånd från den fiktiva ön, är bränsleförbrukningen per 

skörd relativt liten (se Tabell 17 och Tabell 19). Förändring i bränslepris har därmed ingen större 

inverkan på de totala rörliga kostnaderna, vilket tydliggörs I , påverkas av detta: 

Tabell 25. I och med detta har det inte heller någon större betydelse att de uppgifter för 

bränsleåtgång som hämtats från litteraturen har antagits gälla oavsett last vid skördning av de två 

odlingstyperna. Vilket kan utläsas i Fallstudien 3.1.3.1 och 3.2.4., är bränsleåtgången för den 

bogserbåt som används vid skörd av mikroalgsodlingen inte specificerad för en viss hastighet och 

last. Inte heller anges det med vilken totalvikt som en 20 fots snipa med en 25 hk dieselmotor 

förbrukar angiven volym vid en hastighet av 8,3 knop. 

8.3.2 Dollarkurs 

Då de flesta prisuppgifter som använts i detta projekt är angivna i dollar har förändring av 

valutakursen stor betydelse för resultatet. Tabell 26 åskådliggör hur detta påverkar de fasta 
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kostnaderna. Eftersom de fasta kostnaderna differerar så mycket till följd av förändringar i 

dollarkursen, har denna även en stor inverkan på den vinst som måste erhållas vid försäljningen av 

de båda biodrivmedlen.  

8.3.3 Tsunamifrekvens och odlingslivslängd 

Både livslängden och den maximala payback-tiden för de båda odlingarna har, i detta projekt, 

likställts med en uppskattad frekvens för tsunamis med en medelvåghöjd om 2,5 m eller högre. Detta 

då denna antas vara gränsen för att en tsunami förstör en odling helt och hållet. Beräkningen av 

tsunamifrekvensen grundas i Gusiakovs rapport (2005), i vilken registrerade tsunamis i 

stillahavsområdet har sorterats efter dess medelvåghöjd. Det är en stor osäkerhet i denna frekvens 

då denna beräknats genom att jämt fördela antalet registrerade tsunamis av typ 2 och 3, runt Hawaii 

och Filipinerna, över åren 1901-2000. (se Tabell 8: Förekomst av olika typer av tsunamis i olika delar 

av världen, åren 1901-2000 ovan) Huruvida denna metod ger ett sannolikt värde är oklart då den 

fiktiva ön är betydligt mindre än både Hawaii och Filipinerna, 10 km2 i jämförelse med 16 760 km2 

respektive 300 000 km2 (Nationalencyklopedin, 2012), och det därmed egentligen är större 

sannolikhet att vågorna torna upp sig vid Hawaii och Filipinerna, eftersom det är vid kustområden 

och minskat havsdjup som vågorna tornar upp sig (se Litteraturstudie avsnitt 2.13). Då den fiktiva ön 

emellertid skulle kunna befinna sig i närheten av en större ögrupp eller annat kustområde antas att 

sannolikheten för att en tsunamis med en medelvåghöjd av 2,5 m eller mer uppstår vid den fiktiva ön 

är jämförbar med genomsnittet för densamma runt Hawaii och Filipinerna. Att det ej spekuleras i hur 

stor skada en tsunami av en viss storlek åsamkar odlingarna, utan det enbart antagits en gräns för 

när en tsunami totalförstör odlingarna, bidrar även det till en större osäkerhet i det som i detta 

projekt benämns som tsunamifrekvens. 

Då den beräknade tsunamifrekvensen har en så stor osäkerhet och livslängden och den maximala 

payback-tiden likställs med denna har även dessa en stor osäkerhet. Detta medför i sin tur även 

osäkerhet i det slutgiltiga försäljningspriset av de framställda biodrivmedlen. Variationer av 

tsunamifrekvensen resulterar i att investeringskostnaderna, de fasta kostnaderna, måste återbetalas 

under en annan tidsperiod än i huvudscenariot. En tsunamifrekvens, och därmed även maximal 

payback-tid, om 30,5 år resulterar i att en vinst om 0,79 kr/skörd för mikroalgsodlingen och 5,93 

kr/skörd för makroalgsodlingen måste erhållas. Med en tsunamifrekvens och maximal payback-tid 

om 36 år blir motsvarande istället 0,67 kr/skörd respektive 5,02 kr/skörd (se  

Tabell 28). 

Huruvida det är rimligt att likna odlingarnas livslängder, och därmed även den maximala payback-

tiden med en beräknad tsunamifrekvens, är diskutabelt. Olika komponenter i odlingarna har 

naturligtvis olika livslängder och flertalet av dessa är med största sannolikhet kortare än den 

beräknade tsunamifrekvensen. Då modellerna som tillämpats i detta projekt resulterat i så stora 

rörliga kostnader, framförallt för makroalgsodlingen, har dock livslängden på dessa en liten betydelse 

på det slutliga försäljningspriset. Vinsten som måste införskaffas för varje kilo framställt drivmedel i 

huvudscenariot står enbart för 0,47 % och 0,94 % för mikro- respektive makroalgsodlingen, av det 

slutgiltiga priset, som följd av de höga rörliga kostnaderna (se 6.5 under Resultat ovan). En variation 

av tsunamifrekvensen visar att motsvarande procentandelar för en tsunamifrekvens om 30,5 år 

respektive 36 år fortfarande blir försumbara (se  
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Tabell 28 under Känslighetsanalys ovan). Av detta kan slutsatsen om att livslängden på odlingarna i 

allmänhet har en liten inverkan på det slutgiltiga försäljningspriset, och att en liknelse vid 

tsunamifrekvensen inte leder till några större procentuella fel, dras. 

8.4 Möjligheter för expansion och export 
Av de två alternativa algodlingsmodellerna som utretts i detta projekt kan det konstateras att 

mikroalgsodlingen ger lägst rörliga kostnader, men en negativ energibalans. Makroalgsodlingen ger 

visserligen en positiv energibalans, men till mycket höga rörliga kostnader och därmed ett mycket 

högt lägsta möjliga försäljningspris.  Om det är möjligt att uppnå en positiv energibalans för 

mikroalgerna, exempelvis genom oljeutvinning direkt från den blöta algmassan, bör denna modell 

kunna användas direkt i andra områden i världen med liknande klimatförutsättningar, där 

Nannochloropsis kan odlas.  

Då dieselpriserna i Europa generellt sätt är höga, bör det vara intressant att utvärdera huruvida 

metoden även är möjlig att anpassas till ett kallare klimat. Detta borde främst kunna göras genom att 

välja en annan alg än Nannochloropsis, då denna är särskilt lämpad för varmt havsvatten. För Sverige 

kan man tänka sig att det skulle vara möjligt att odla alger i Östersjön. För detta måste man då hitta 

en alg som trivs i bräckt vatten.  

Vilka möjligheter som finns för export av biodiesel från mikroalger för den fiktiva ön avgörs framför 

allt av om de rörliga kostnaderna för produktionen kan sänkas, och därmed möjliggör ett lägre pris än 

i huvudscenariot, men också av hur stor odlingsarea som är möjlig för ön. Visserligen uppnås en 

högre produktivitet med ett högre lipidinnehåll och en högre tillväxthastighet, men bara för att 

tillgodose öns behov krävs en yta på 13 km². Odlingsmodellen i detta projekt är baserat på en odling 

på 0,01 km², och huruvida det är möjligt att extrapolera det resultat som uppnåtts här till en 

odlingsyta mer än 1000 gånger större är mycket svårt att säga. Då den maximala bassängarean 

överskridits, kan expansion av odlingen ske genom att placera flera bassänger med denna area intill 

varandra. Eftersom bränslekostnaden har en så liten inverkan på det slutgiltiga försäljningspriset, har 

det inte någon nämnvärd betydelse att bogserbåten då måste frakta en bassäng i taget. Det är med 

andra ord, med största sannolikhet, inte bassängarean som begränsar expansionsmöjligheterna. 

Istället är arbetskraften den begränsande faktorn. Inte bara är det denna som bidrar till den större 

delen av det slutgiltiga försäljningspriset, utan det är även ett begränsat antal människor som lever 

på den fiktiva ön. Det är inte rimligt att en allt för stor del av öns BNP går till 

biodrivmedelsframställning för export. Eftersom det finns en stor osäkerhet i hur många anställda 

som behövs för en odling av en viss storlek, samt ifall detta behov varierar under de olika faserna, är 

det svårt att uppskatta var denna gräns går. Antalet anställda ökar med största sannolikhet inte 

proportionerligt med storleken på odlingen. Kvoten mellan antalet anställda och antalet kilo 

framställt biodrivmedel minskar därmed troligtvis med storleken på odlingen, och bidrar således 

mindre till det slutliga försäljningspriset.  

8.5 Källkritik 
Då detta är ett projekt som enbart grundar sig i tidigare resultat från litteraturen, och då inga egna 

emiriska undersökningar gjorts för att styrka dessa, är det viktigt att reflektera över de källor som har 

använts. En majoritet av de källor som använts är rapporter hämtade från vetenskapliga journaler, 

vilka noga korrekturläses av andra personer insatta i ämnet, innan de publiceras. Dessa anses vara 

mycket tillförlitliga källor, vilket också är varför de har använts i så stor utsträckning som möjligt. 

Andra källor som har använts är uppslagsverk, såsom Nationalencyklopedin, som också får anses som 
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en tillförlitlig källa trots att det emellertid inte är någon förstahandskälla. Även rapporter från statliga 

myndigheter, främst från USA och Sverige, har använts, främst för hämtning av statistik. 

Internetsidor, tidningsartiklar och andra mindre tillförlitliga källor har i stor utsträckning undvikits, 

men för vissa specifika uppgifter, såsom priser på diverse material och maskiner som behövts vid 

utformandet av beräkningarna för de båda algodlingarna, har dessa ändå varit nödvändiga. Dessa 

siffror anses därmed vara uppskattade med högre osäkerhet än siffror från andra källor, och har 

därför i så stor utsträckning som möjligt inkluderats i känslighetsanalysen. 

8.6 Slutsatser och förslag till framtida arbete 
Sammantaget kan det konstateras att även då makroalgsodlingen i huvudscenariot har en positiv 

energibalans, så kan inte ens ett mycket optimistiskt kolhydratsinnehåll och en alternativ 

odlingsmetod ge tillräckligt låga kostnader för att erhålla ett konkurrensmässigt försäljningspris. För 

att kunna uppnå detta krävs minskade arbetskraftkostnader, vilket delvis kan uppnås med en högre 

produktion. Vid en ökad produktion är det dock mycket sannolikt att förutsättningar för den positiva 

energibalansen, såsom soltorkning och manuell skördning, inte längre kan uppfyllas. 

Litteraturstudien har dessutom visat att odling av makroalger, även i icke-industriell skala, kan ha en 

negativ påverkan på till exempel fiskebestånd och korallrev. Sammantaget gör detta att hållbarheten 

för en drivmedelsproduktion från makroalger, trots en positiv energibalans i detta projekt, bör 

ifrågasättas starkt. 

För mikroalgsodlingen gavs i huvudscenariot inte en positiv energibalans, men detta uppnåddes med 

den alternativa metoden att utvinna olja från blöta alger. För att mikroalgsmodellen ska anses vara 

hållbar är det vidare nödvändigt med en sänkning av de rörliga kostnader, till stora delar bestående 

av kostnader för värme och elektricitet, som krävs för produktionen av biodiesel i denna modell. 

Förutsatt att en positiv energibalans samt en rejäl sänkning av de rörliga kostnaderna kan uppnås, 

bedöms biodiesel från mikroalger kunna uppfylla, i alla fall en del av, den fiktiva öns behov på ett 

hållbart sätt. För framtida forskning föreslås därför vidare utredning och empiriska undersökningar 

gällande oljeutvinning från blöt algmassa, samt ytterligare energieffektivisering av produktionssteg 

såsom flockulering och transesterfiering. 
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