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Abstract 
This	  project	  aims	  to	  investigate	  whether	  algae	  can	  be	  used	  for	  biodiesel	  production	  in	  
Italy.	  Algaes	  are	  a	  good	  option	  since	  they	  are	  fast	  growing	  and	  do	  not	  occupy	  arable	  land.	  
	  
The	  aspects	  that	  has	  been	  considered	  are	  growing,	  harvesting,	  which	  algae	  strain	  that	  is	  
most	  suitable,	  extraction	  of	  oil,	  the	  production	  of	  biodiesel	  and	  where	  in	  Italy	  this	  could	  
be	  possible	  due	  to	  climate.	  Cost–	  and	  energy	  calculations	  have	  been	  made	  to	  investigate	  
if	  biodiesel	  produced	  from	  algae	  would	  be	  profitable.	  
	  
A	  model	  has	  been	  set	  up	  where	  it	  is	  assumed	  that	  the	  algae	  Nannochloropsis	  Salina	  is	  
grown	  in	  tubular	  photobioreactors	  and	  harvested	  by	  flocculation	  and	  sedimentation.	  
The	  oil	  is	  extracted	  with	  cavitation	  and	  then	  transestertified	  into	  biodiesel.	  The	  
cultivation	  is	  assumed	  to	  be	  located	  in	  Tuscany	  in	  Italy	  and	  produce	  4	  000	  tonne	  of	  
biodiesel	  per	  year.	  
	  
During	  the	  production	  of	  biodiesel	  there	  are	  several	  residues	  obtained.	  When	  the	  oil	  has	  
been	  extracted	  from	  the	  algae,	  biogas	  is	  produced	  from	  the	  residual	  biomass	  by	  
anaerobic	  digestion	  and	  then	  the	  electricity	  that	  can	  be	  produced	  is	  supplied	  to	  the	  
production	  of	  biodiesel.	  When	  the	  oil	  is	  converted	  into	  biodiesel	  it	  also	  produces	  
glycerine	  that	  has	  multiple	  uses	  and	  is	  sold	  to	  other	  companies.	  The	  carbon	  dioxide	  that	  
is	  supplied	  to	  the	  algae	  is	  transported	  from	  nearby	  industries,	  so	  the	  cultivation	  is	  
contributed	  to	  reduce	  carbon	  emissions	  in	  the	  area.	  	  
	  
The	  obtained	  results	  show	  that	  it	  is	  not	  economically	  viable	  to	  produce	  biodiesel	  from	  
algae	  in	  Italy	  today.	  The	  price	  per	  tonne	  has	  been	  calculated	  to	  €	  1	  919	  that	  can	  be	  
compared	  to	  the	  price	  per	  tonne	  for	  biodiesel	  produced	  from	  palm	  oil	  which	  is	  €	  574.	  
The	  energy	  calculations	  show	  that	  it	  would	  require	  3.93	  MJ	  to	  produce	  1	  MJ	  of	  biodiesel	  
with	  today’s	  technology.	  
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To	  lower	  the	  costs	  it	  is	  primarily	  the	  investment	  costs	  that	  need	  to	  be	  reduced	  and	  this	  is	  
expected	  to	  happen	  when	  the	  technology	  advances.	  In	  order	  to	  improve	  the	  energy	  
balance	  the	  energy	  amount	  extracted	  from	  the	  waste	  products	  must	  increase.	  	  
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Sammanfattning 
	  
Det	  här	  projektet	  syftar	  till	  att	  undersöka	  om	  alger	  kan	  användas	  för	  framställning	  av	  
biodiesel	  i	  Italien.	  Alger	  är	  ett	  bra	  alternativ	  då	  de	  är	  snabbväxande	  och	  inte	  tar	  upp	  
odlingsbar	  mark.	  	  
	  
De	  olika	  aspekter	  som	  har	  beaktats	  är	  odling,	  vilken	  algsort	  som	  är	  lämplig,	  skördning,	  
utvinning	  av	  olja	  ur	  algerna,	  framställningen	  av	  biodiesel	  samt	  var	  i	  Italien	  detta	  skulle	  
kunna	  vara	  möjligt	  med	  avseende	  på	  klimat.	  Det	  har	  sedan	  genomförts	  kostnads–	  och	  
energiberäkningar	  för	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  lönsamt.	  
	  
En	  modell	  har	  ställts	  upp	  där	  det	  har	  antagits	  att	  algen	  Nannochloropsis	  Salina	  odlas	  i	  
tubformade	  fotobioreaktorer	  och	  skördas	  med	  hjälp	  av	  flockning	  och	  sedimentation.	  
Sedan	  extraheras	  oljan	  med	  kavitation	  för	  att	  sedan	  transesterifieras	  till	  biodiesel.	  
Odling	  antas	  vara	  placerad	  i	  Toscana,	  Italien	  och	  producera	  4	  000	  ton	  biodiesel	  per	  år.	  	  
	  
Under	  produktionen	  av	  biodiesel	  erhålls	  flera	  restprodukter.	  Efter	  att	  oljan	  utvunnits	  ur	  
algerna	  produceras	  biogas	  ur	  den	  överblivna	  biomassan	  genom	  anaerob	  rötning	  och	  på	  
så	  sätt	  kan	  det	  produceras	  elektricitet	  som	  tillförs	  till	  produktionen.	  Vid	  
efterbehandlingen	  av	  olja	  bildas	  det,	  förutom	  biodiesel,	  glycerol	  vilket	  har	  flera	  
användningsområden	  och	  därför	  säljs.	  Koldioxiden	  som	  tillförs	  till	  algerna	  kommer	  från	  
närliggande	  industrier	  och	  på	  så	  sätt	  bidrar	  odlingen	  till	  att	  minska	  koldioxidutsläppen	  i	  
området.	  	  
	  
De	  resultat	  som	  har	  erhållits	  är	  att	  det	  i	  dagens	  läge	  ej	  är	  ekonomiskt	  lönsamt	  att	  
producera	  biodiesel	  från	  alger	  i	  Italien.	  Priset	  per	  ton	  har	  beräknats	  till	  1	  919	  €	  vilket	  
kan	  jämföras	  med	  priset	  på	  biodiesel	  producerad	  från	  palmolja	  vilket	  är	  574	  €	  per	  ton.	  
Det	  har	  även	  genomförts	  energiberäkningar	  vilka	  visade	  att	  det	  skulle	  krävas	  3,93	  MJ	  för	  
att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  med	  dagens	  teknik.	  	  
	  
För	  att	  få	  ner	  kostnaderna	  är	  det	  framförallt	  investeringskostnaderna	  som	  behöver	  
sänkas	  vilket	  bör	  ske	  då	  den	  tekniska	  utvecklingen	  går	  framåt.	  För	  att	  förbättra	  
energibalansen	  behöver	  det	  utvinnas	  mer	  energi	  ur	  restprodukterna.	  	  
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Nomenklatur 
Beteckning	   Benämning	   Enhet	  
ρ	  	   Produktionshastigheten	  för	  

kolväten	  
kg	  kolväten/(kg	  torra	  
celler*dag)	  

μ	   Tillväxt	  för	  alg	   kg/dag	  
mM	   milliMolar	   milliMol/liter	  
atm	   Atmosfärer	   101,325	  kPa	  
ppm	   Miljondel	   0,001	  promille	  
bar	   bar	   100	  kPa	  
Wh	   Wattimme	   3600	  J	  
Ha	   Hektar	   10	  000	  m2	  
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1 Bakgrund  

1.1 Alger som energikälla 
	  
Behovet	  av	  nya	  energikällor	  är	  stort	  och	  ett	  av	  alternativen	  är	  alger.	  Det	  som	  gör	  alger	  
intressant	  är	  att	  de	  har	  en	  snabb	  tillväxt	  och	  endast	  behöver	  solljus,	  vatten,	  näring	  och	  
koldioxid	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  odla	  dem	  oavsett	  hur	  landområdet	  ser	  ut.	  Alger	  ger	  mer	  
biomassa	  per	  hektar	  än	  landlevande	  växter	  och	  de	  konkurrerar	  inte	  om	  odlingsmarker	  
för	  t.ex.	  livsmedel	  då	  det	  går	  att	  använda	  landområden	  som	  inte	  är	  odlingsbara	  
(Finlands	  Natur,	  2012).	  	  
	  

1.2 Allmänt om odling 
	  
För	  odling	  av	  alger	  är	  det	  flera	  olika	  faktorer	  som	  påverkar	  tillväxten,	  en	  av	  de	  stora	  är	  
ljustillgången	  då	  alger	  använder	  sig	  av	  fotosyntes.	  Hur	  mycket	  ljus	  cellen	  får	  beror	  bland	  
annat	  av	  dess	  placering	  i	  odlingen	  och	  odlingens	  densitet.	  	  För	  lite	  ljus	  hämmar	  tillväxten	  
men	  även	  för	  mycket	  ljus	  kan	  ge	  en	  negativ	  påverkan	  på	  odlingen.	  Detta	  kallas	  
fotoinhibering	  och	  medför	  en	  minskad	  fotosyntesförmåga	  hos	  algen.	  Under	  fotosyntesen	  
producerar	  algen	  syre	  och	  om	  odlingen	  får	  för	  mycket	  syre	  kan	  det	  hämma	  tillväxten	  
och	  orsaka	  fotooxidation,	  oxidation	  som	  sker	  på	  grund	  av	  solljus,	  vilket	  leder	  till	  att	  
algen	  dör	  (Moheimani,	  2005).	  
	  
Temperaturen	  är	  en	  annan	  stor	  faktor	  som	  påverkar	  tillväxten	  hos	  en	  algodling.	  För	  
varje	  alg	  finns	  det	  en	  optimal	  temperatur	  och	  medan	  vissa	  kan	  växa	  i	  stora	  
temperaturskillnader	  kan	  andra	  arter	  dö	  vid	  bara	  några	  få	  graders	  skillnad.	  Vid	  odling	  i	  
stängda	  system	  som	  fotobioreaktorer	  är	  oftast	  problemet	  att	  det	  blir	  för	  höga	  
temperaturer	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  sänka	  den	  för	  att	  odlingen	  ska	  kunna	  överleva.	  Den	  
mest	  ekonomiska	  lösningen	  är	  evaporating	  water	  cooling	  system	  vilket	  har	  visats	  få	  ner	  
temperaturen	  från	  55°C	  till	  ett	  intervall	  på	  26°C	  och	  29°C.	  
För	  odling	  utomhus	  i	  öppna	  dammar	  är	  problemet	  att	  temperaturen	  kan	  variera	  så	  
mycket	  mellan	  dag	  och	  natt	  och	  mellan	  olika	  dagar.	  Det	  är	  därför	  önskvärt	  att	  för	  odling	  
utomhus	  hitta	  en	  alg	  som	  tolererar	  dessa	  skiftningar	  (Moheimani,	  2005).	  
	  
Det	  är	  också	  viktigt	  att	  vattnet	  har	  rätt	  salthalt	  men	  det	  varierar	  mycket	  mellan	  olika	  
algsorter	  hur	  hög	  känslighet	  de	  har	  för	  salthalten.	  Salthalten	  kan	  öka	  vid	  höga	  
temperaturer	  då	  vattnet	  evaporerar	  och	  minskas	  vid	  odling	  utomhus	  om	  det	  regnar.	  
Vilka	  näringsämnen	  som	  är	  optimala	  varierar	  också	  mellan	  olika	  alger	  men	  det	  har	  visat	  
sig	  att	  kväve	  är	  det	  ämne	  som	  påverkar	  marina	  alger	  mest	  och	  de	  flesta	  alger	  ökar	  sin	  
lipidproduktion	  vid	  kvävesvält.	  Även	  kol	  och	  fosfor	  är	  viktiga	  näringsämnen	  för	  
algodling	  (Moheimani,	  2005).	  
	  
Vid	  odlingen	  av	  algen	  finns	  det	  alltid	  en	  risk	  för	  kontamination,	  framförallt	  vid	  odling	  
utomhus.	  Det	  kan	  vara	  bakterier,	  smuts,	  svamp	  eller	  andra	  algarter	  som	  smittar	  
odlingen.	  Detta	  kan	  leda	  till	  minskad	  produktivitet	  eller	  till	  att	  odlingen	  dör	  ut.	  Det	  är	  
nästintill	  omöjligt	  att	  förhindra	  kontamination	  även	  i	  stängda	  system	  och	  det	  är	  därför	  
viktigt	  att	  de	  rengörs	  regelbundet	  (Moheimani,	  2005).	  
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Som	  det	  tidigare	  nämnts	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  hitta	  en	  odlingsmetod	  för	  algen	  som	  ger	  
tillräckligt	  med	  ljus,	  håller	  en	  stabil	  temperatur	  och	  självklart	  en	  som	  är	  ekonomiskt	  
förmånlig.	  Vid	  algodling	  finns	  det	  i	  huvudsak	  två	  olika	  metoder:	  odling	  i	  öppna	  system	  
eller	  odling	  i	  slutna	  system.	  Öppna	  system	  kan	  vara	  både	  naturliga	  som	  t.ex.	  sjöar	  och	  
dammar	  eller	  konstgjorda	  och	  slutna	  system	  är	  gjorda	  av	  genomskinligt	  material	  som	  
tillåter	  ljuset	  att	  nå	  algen	  (Oilgae,	  2013).	  
	  

1.2.1 Öppna system 
	  
Öppna	  dammar	  är	  det	  odlingssätt	  som	  det	  finns	  mest	  forskning	  på	  då	  det	  är	  enkelt	  att	  
konstruera	  och	  billigt.	  De	  vanligaste	  systemen	  är	  så	  kallade	  ”raceway	  ponds”	  vilka	  kan	  
ses	  i	  Figur	  1.	  Det	  finns	  däremot	  många	  nackdelar	  med	  öppna	  system,	  det	  är	  svårt	  med	  
ljustillförseln	  då	  algerna	  täcker	  varandra,	  det	  är	  svårt	  att	  hålla	  dem	  fria	  från	  
kontamination	  och	  att	  hålla	  rätt	  temperatur	  då	  vädret	  är	  en	  stor	  faktor	  och	  det	  dunstar	  
även	  av	  mycket	  vatten.	  Det	  krävs	  också	  stora,	  relativt	  platta,	  landområden	  vilket	  kan	  
vara	  svårt	  att	  hitta	  (Oilgae,	  2013).	  
	  
I	  raceway	  ponds	  cirkulerar	  algerna	  runt	  i	  banor	  och	  har	  en	  konstant	  tillförsel	  av	  
näringsämnen	  och	  koldioxid,	  det	  finns	  paddlar	  som	  ser	  till	  att	  hålla	  cirkulationen	  igång	  
så	  att	  alla	  celler	  får	  lika	  mycket	  solljus	  och	  koncentrationen	  är	  jämnt	  fördelat.	  Dessa	  
banor	  är	  grunda	  för	  att	  solljuset	  ska	  kunna	  nå	  ner	  så	  långt	  som	  möjligt	  (Oilgae,	  2013).	  	  	  
	  
Ett	  komplement	  till	  de	  öppna	  dammarna	  är	  att	  sätta	  ett	  tak	  på	  dem,	  som	  ett	  växthus.	  
Detta	  minskar	  problemen	  med	  kontamination,	  det	  är	  lättare	  att	  hålla	  uppe	  
temperaturen	  och	  vattenavdunstningen	  minskar	  (Oilgae,	  2013).	  	  
	  

1.2.2 Slutna system 
	  
Slutna	  system	  består	  framförallt	  av	  fotobioreaktorer,	  vilket	  kan	  ses	  i	  Figur	  2.	  
Investeringskostnaderna	  för	  dessa	  blir	  högre	  än	  för	  raceway	  ponds	  men	  de	  ger	  en	  
effektivare	  produktivitet	  och	  de	  tar	  upp	  mindre	  landområden.	  Det	  finns	  olika	  typer	  av	  
fotobioreaktorer	  såsom	  påsar,	  tankar,	  rör	  och	  plattor.	  Alla	  dessa	  är	  vanligtvis	  gjorda	  av	  
genomskinliga	  material	  för	  att	  kunna	  maximera	  solljuset	  som	  når	  in	  till	  algerna.	  Det	  är	  
också	  lättare	  att	  kontrollera	  temperaturen	  och	  kontamineringen	  vid	  odling	  i	  
fotobioreaktorer	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  forsla	  bort	  det	  överflödiga	  syret	  som	  bildas	  vid	  
fotosyntesen	  då	  detta,	  som	  tidigare	  nämnts,	  kan	  vara	  hämmande	  för	  odlingen	  (Oilgae,	  
2013).	  	  
	  
Ett	  stort	  problem	  vid	  odling	  i	  slutna	  system	  är	  fotoinhibering.	  Det	  finns	  flera	  olika	  
förslag	  på	  lösningar	  till	  problemet	  men	  många	  av	  dem	  går	  ut	  på	  att	  delvis	  skugga	  
odlingen	  vilket	  inte	  är	  en	  bra	  lösning	  då	  allt	  tillgängligt	  ljus	  vill	  utnyttjas.	  Andra	  
alternativ	  är	  att	  använda	  fiberoptik	  eller	  att	  rikta	  en	  kon	  gjord	  av	  genomskinligt	  material	  
mot	  odlingen	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  ytan	  mot	  algerna	  jämfört	  med	  ljuskällan.	  Dessa	  
alternativ	  är	  dock	  för	  kostsamma	  då	  det	  gäller	  storskalig	  produktion	  av	  biodiesel.	  	  
	  
En	  annan	  metod	  är	  att	  utsätta	  algerna	  för	  korta	  perioder	  av	  intensivt	  ljus	  följda	  av	  en	  
längre	  period	  av	  mörker	  vilket	  gör	  att	  algerna	  effektivt	  kan	  använda	  ljuset.	  Detta	  kan	  
åstadkommas	  genom	  bra	  rörelse	  av	  algerna	  då	  de	  bara	  är	  vid	  ytan	  en	  kort	  stund	  för	  att	  
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sedan	  skyla	  varandra.	  Detta	  tillsammans	  med	  en	  högre	  densitet	  minskar	  
fotoinhiberingen	  då	  strålningen	  inuti	  odlingen	  minskar	  (Lassing	  m.fl.	  2008).	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

 

 

 

 

 

1.2.3 Olika fotobioreaktorer 
	  
Det	  vanligaste	  är	  odling	  i	  rör	  som	  kan	  placeras	  både	  vertikalt	  och	  nästintill	  horisontellt	  
och	  tar	  därmed	  inte	  upp	  lika	  mycket	  landområden	  som	  vid	  odling	  i	  öppna	  dammar.	  
Fördelen	  med	  tubformade	  fotobioreaktorer	  är	  att	  de	  har	  en	  stor	  yta	  mot	  solljuset	  och	  
kan	  uppnå	  hög	  fotosyntes	  och	  därmed	  hög	  produktionshastighet.	  De	  är	  oftast	  utrustade	  
med	  en	  pump	  för	  cirkulation	  och	  lufttillförsel.	  Det	  är	  däremot	  vanligt	  med	  fotoinhibering	  
i	  rörformiga	  reaktorer	  och	  det	  är	  även	  svårt	  att	  kontrollera	  temperaturen.	  Ett	  alternativ	  
är	  att	  utrusta	  dem	  med	  en	  termostat	  för	  att	  bibehålla	  rätt	  temperatur	  men	  detta	  blir	  dyrt	  
och	  svårt	  att	  implementera	  (Aoyagi	  m.fl.,	  2008).	  	  
	  
Ett	  annat	  alternativ	  är	  platta	  fotobioreaktorer.	  Dessa	  har	  visats	  vara	  passande	  för	  odling	  
utomhus	  då	  de	  har	  en	  stor	  yta	  mot	  ljuset.	  Det	  har	  även	  påvisats	  att	  det	  inte	  produceras	  
lika	  mycket	  syre	  i	  de	  platta	  fotobioreaktorerna	  jämfört	  med	  de	  tubformade	  men	  de	  har	  
inte	  lika	  hög	  produktionshastighet	  som	  de	  tubformade	  reaktorerna	  (Lassing	  m.fl.	  2008).	  
	  
Det	  finns	  även	  så	  kallade	  ”vertical-‐column	  photobioreactors”	  och	  dessa	  är	  lovande	  för	  
storskalig	  produktion	  då	  de	  är	  kompakta,	  har	  låg	  energianvändning	  och	  låg	  kostnad.	  
Dessa	  är	  enligt	  Mirón	  m.fl.	  (1999)	  det	  enda	  alternativet	  till	  storskalig	  produktion	  av	  
mikroalger	  då	  de	  kräver	  mindre	  energi	  och	  de	  har	  inte	  lika	  mycket	  problem	  med	  
fotoinhibering	  som	  tubformade	  bioreaktorer.	  Däremot	  har	  de	  en	  liten	  area	  mot	  solljuset,	  
det	  krävs	  sofistikerade	  material	  för	  att	  tillverka	  dem	  och	  algerna	  utsätts	  för	  stark	  
skjuvspänning	  (Aoyagi	  m.fl.,	  2008).	  	  
 

1.3 Användningsområden för alger 
	  
Det	  finns	  mängder	  av	  användningsområden	  för	  alger	  då	  det	  kan	  användas	  som	  råvara	  
för	  tillverkning	  av	  biodiesel,	  etanol	  samt	  naturgas.	  Alger	  tillverkar	  inte	  bara	  
förnyelsebara	  energikällor	  utan	  konsumerar	  också	  koldioxid	  vid	  odling,	  vilket	  leder	  till	  
en	  minskad	  mängd	  koldioxid	  i	  atmosfären	  (Sveriges	  tekniska	  forskningsinstitut,	  2009).	  
Alger	  kan	  binda	  upp	  till	  1,8	  ton	  koldioxid	  per	  ton	  alger	  (Khoo	  m.fl.,	  2009).	  	  
	  

Figur	  1.	  Fotobioreaktorer	  i	  Spanien	  (Munoz	  och	  
Benoit,	  2006). 

Figur	  2.	  	  Raceway	  ponds	  i	  Kalifornien	  
(AlgaeIndustrymagazine,	  2011).	  
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Det	  kommer	  att	  krävas	  en	  ökad	  användning	  av	  biodiesel	  inom	  transportsektorn	  i	  Italien	  
för	  att	  nå	  EUs	  mål.	  Italien	  är	  idag	  en	  stor	  producent	  av	  biodiesel	  och	  kan	  alger	  som	  odlas	  
i	  Italien	  användas	  som	  råvara	  istället	  för	  importprodukterna	  som	  används	  idag	  finns	  det	  
stora	  vinster	  för	  Italien	  att	  hämta,	  både	  ur	  ekonomisk	  och	  miljömässig	  synvinkel.	  Därför	  
kommer	  denna	  rapport	  att	  endast	  behandla	  produktion	  av	  biodiesel	  från	  alger,	  då	  det	  är	  
inom	  det	  område	  där	  störst	  potential	  anses	  finnas	  (GAIN	  report	  2011).	  	  
	  
	  

1.3.1 Alger för biodiesel 
	  
Alger	  delas	  in	  i	  två	  olika	  grupper:	  makro-‐	  och	  mikroalger.	  Makroalger	  är	  flercelliga	  
växter	  som	  kan	  bli	  upp	  till	  60	  m	  långa	  medan	  mikroalger	  är	  encelliga	  och	  har	  
storleksordningen	  mikrometer.	  För	  produktion	  av	  biobränslen	  anses	  mikroalger	  ha	  
störst	  potential	  och	  för	  att	  välja	  vilken	  alg	  som	  är	  bäst	  att	  använda	  finns	  det	  ett	  antal	  
faktorer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  (Lassing,	  2008):	  
	  

• Den	  ska	  vara	  snabbväxande	  
• Ha	  ett	  högt	  oljeinnehåll	  
• Inte	  vara	  känslig	  för	  temperaturförändringar	  
• Storleken,	  större	  alger	  är	  lättare	  att	  skörda.	  

	  
Det	  finns	  många	  alger	  med	  högt	  oljeinnehåll	  och	  enligt	  Lassing	  m.fl.	  (2008)	  så	  är	  det	  fyra	  
typer	  av	  alger	  som	  är	  speciellt	  intressanta:	  Phaeodactylum	  Tricornutum,	  Chlorella	  
Protothecoides,	  Botryococcus	  Braunii	  och	  Nannochloropsis	  salina.	  
	  

1.3.1.1 Phaeodactylum Tricornutum  
	  
Phaeodactylum	  Tricornutum	  är	  en	  sötvattensalg	  som	  är	  intressant	  för	  biobränslen	  då	  
den	  har	  ett	  högt	  oljeinnehåll,	  kan	  växa	  till	  höga	  celldensiteter	  och	  har	  hög	  produktion	  av	  
fettsyror	  (Yongmanitchai	  m.fl.,	  1990).	  
	  
P.	  Tricornutum	  kan	  växa	  mixotroft,	  både	  heterotroft	  och	  fotoautotroft,	  det	  vill	  säga	  den	  
kan	  använda	  sig	  av	  solljus	  som	  energikälla	  genom	  fotosyntes,	  fotoautotrof,	  och	  
organiska	  ämnen,	  heterotrof	  (Wikipedia,	  2013).	  
	  
Nackdelen	  med	  P.	  Tricornutum	  är	  att	  den	  är	  väldigt	  känslig	  för	  pH	  och	  temperatur,	  den	  
optimala	  temperaturen	  för	  att	  få	  hög	  tillväxt	  är	  mellan	  21,5-‐23	  °C	  och	  temperaturer	  över	  
35°C	  är	  dödliga	  för	  algen.	  För	  att	  uppnå	  maximal	  tillväxt	  ska	  pH-‐värdet	  vara	  7,7	  vilket	  
kontrolleras	  genom	  tillförsel	  av	  koldioxid.	  Syremättnaden	  i	  vattnet	  får	  inte	  överstiga	  350	  
%	  och	  kontroll	  av	  näringstillförseln	  behövs.	  Under	  dessa	  förutsättningar	  kan	  det	  
erhållas	  en	  produktion	  på	  1,4	  gram	  per	  liter	  och	  dag	  vid	  fotoautotrof	  odling	  utomhus	  i	  
fotobioreaktorer	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  mixotrof	  odling	  ger	  högst	  produktivitet	  och	  vid	  odling	  utomhus	  har	  
man	  uppnått	  en	  produktion	  på	  1,87	  gram	  per	  liter	  och	  dag,	  fyra	  gånger	  så	  snabb	  tillväxt	  
som	  vid	  fotoautotrof	  odling	  och	  med	  tio	  gånger	  så	  mycket	  biomassa	  (Lassing	  m.fl.,	  
2008).	  
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1.3.1.2 Chlorella Protothecoides 
	  
Chlorella	  Protothecoides	  är	  en	  sötvattensalg	  som	  precis	  som	  P.	  Tricornutum	  odlas	  både	  
heterotroft	  och	  fotoautotroft.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  heterotrof	  odling	  ger	  fyra	  gånger	  så	  
högt	  lipidinnehåll	  som	  vid	  fotoautotrof	  odling	  och	  biodieseln	  som	  framställdes	  i	  ett	  
försök	  av	  Xu	  m.fl.	  2006	  hade	  ett	  värmevärde	  på	  41	  MJ/kg,	  densitet	  på	  0,864	  kg/l	  och	  en	  
viskositet	  på	  5,2*10-‐4	  Pa	  s	  vid	  40	  °C	  vilket	  är	  värden	  som	  uppfyller	  standarden	  för	  
biodiesel	  enligt	  ASTM	  biodiesel	  standard	  (Xu	  m.fl.	  2006).	  	  
	  
Vanligtvis	  har	  biodiesel	  lägre	  värmevärden	  än	  traditionell	  diesel,	  runt	  37	  MJ/kg,	  vilket	  
leder	  till	  minskad	  motorkraft	  men	  det	  har	  också	  högre	  viskositet	  vilket	  kan	  förbättra	  
bränsle-‐syre	  blandningen	  (Xue	  m.fl.,	  2011).	  Nackdelen	  med	  Chlorella	  Protothecoides	  är	  
att	  då	  den	  odlas	  heterotroft	  tappar	  den	  förmågan	  att	  ta	  upp	  energi	  fotoautotroft	  
eftersom	  den	  tappar	  klorofyllet	  i	  cellerna	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.3.1.3 Botryococcus Braunii 
	  
Botryococcus	  Braunii	  är	  en	  sötvattensalg	  men	  den	  kan	  även	  växa	  i	  bräckt	  vatten	  och	  
saltvatten.	  Den	  har	  ett	  högt	  lipidinnehåll	  och	  är	  därför	  lämplig	  för	  odling	  avsedd	  för	  
produktion	  av	  biodiesel.	  	  
	  
Algen	  återfinns	  i	  alla	  klimat	  utom	  Antarktis	  och	  delas	  in	  i	  tre	  grupper	  efter	  sitt	  
kolväteinnehåll,	  A	  och	  B	  som	  växer	  i	  både	  varma	  och	  kalla	  klimat	  och	  L	  som	  endast	  har	  
hittats	  i	  tropiska	  klimat.	  Grupp	  A	  producerar	  udda	  numrerade	  kolväten	  från	  C23	  till	  C33,	  
grupp	  B	  kolväten	  mellan	  C30	  till	  C37	  och	  grupp	  L	  producerar	  endast	  kolvätet	  lycopodine.	  
A-‐gruppen	  kan	  ha	  upp	  till	  61	  %	  kolväteinnehåll,	  B	  gruppen	  30-‐40	  %	  och	  för	  L-‐gruppen	  
har	  det	  mätts	  upp	  ett	  maximalt	  värde	  av	  9	  %	  av	  algens	  torrvikt	  (Largeau	  och	  Metzger	  
2004).	  
	  
För	  B.	  Braunii	  är	  produktionshastigheten	  av	  kolväten	  direkt	  proportionell	  mot	  tillväxten	  
enligt	  följande	  samband:	  	  
	  

! = 0,406 ∗ !	  
	  
där	  !	  är	  produktionshastigheten	  av	  kolväten	  [kg-‐kolväten/(kg-‐torra	  celler*dag)]	  och	  !	  
är	  tillväxten	  (Kojima	  och	  Zhang,	  1999).	  
	  
Precis	  som	  de	  tidigare	  nämnda	  algerna	  så	  är	  B.	  Braunii	  känslig	  för	  temperatur,	  pH-‐värde,	  
koldioxidtillförsel	  och	  ljus.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  då	  luften	  berikas	  med	  1	  %	  koldioxid	  ökar	  
tillväxten	  och	  därmed	  produktionen	  av	  kolväten	  som	  blev	  fem	  gånger	  så	  stor	  som	  vid	  
odling	  utan	  tillsatt	  koldioxid.	  För	  optimal	  produktion	  av	  kolväten	  kräver	  algen	  en	  
ljusintensitet	  på	  40-‐90	  W/m2	  och	  för	  optimal	  tillväxt	  behöver	  temperaturen	  på	  vattnet	  
vara	  runt	  25°C	  och	  det	  är	  runt	  den	  temperaturen	  som	  de	  flesta	  studier	  har	  genomförts.	  
Det	  är	  däremot	  möjligt	  att	  det	  kan	  variera	  mellan	  olika	  stammar	  då	  algen	  återfinns	  i	  
flera	  olika	  klimatzoner	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  
B.	  Braunii	  delas	  även	  upp	  i	  två	  grupper	  beroende	  på	  dess	  förmåga	  att	  växa	  i	  saltvatten,	  
halofila	  alger	  som	  behöver	  salt	  för	  att	  överleva	  och	  halotoleranta	  som	  kan	  överleva	  i	  
saltvatten.	  Det	  har	  visats	  att	  algen	  trivs	  bäst	  i	  låga	  salthalter	  och	  maximal	  
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kolväteproduktion	  fås	  vid	  en	  salthalt	  på	  50-‐70	  mM	  och	  maximal	  biomassa	  vid	  salthalten	  
20-‐30	  mM.	  Algen	  är	  inte	  lika	  känslig	  för	  förändringar	  i	  pH-‐värdet	  som	  till	  exempel	  P.	  
Tricornutum,	  den	  klarar	  förändringar	  mellan	  pH-‐värdena	  6-‐11	  men	  trivs	  bäst	  i	  pH	  6	  
(Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.3.1.4 Nannochloropsis salina 
	  
Nannochloropsis	  salina	  är	  den	  alg	  som	  Algae	  Link,	  ett	  företag	  som	  tillverkar	  utrustning	  
för	  algodling	  och	  även	  samarbetar	  med	  KLM	  för	  att	  utveckla	  jetbränsle	  av	  alger,	  
använder	  för	  produktion	  av	  biodiesel.	  	  
	  
Algen	  är	  encellig	  och	  har	  formen	  av	  en	  ellips	  med	  medelstorleken	  3,3	  gånger	  1,9	  µμm	  och	  
är	  inte	  lika	  känslig	  för	  temperaturskillnader	  eller	  pH-‐värde	  som	  tidigare	  nämnda	  alger	  
utan	  kan	  växa	  i	  temperaturer	  mellan	  17-‐32°C	  med	  optimal	  temperatur	  på	  28°C.	  Det	  har	  
också	  visat	  sig	  att	  saltvatten	  inte	  har	  någon	  negativ	  påverkan	  på	  lipidinnehållet	  i	  algen	  
vilket	  är	  en	  fördel	  då	  det	  inte	  behövs	  färskvatten	  för	  odling.	  För	  att	  växa	  behöver	  vattnet	  
ha	  ett	  pH-‐värde	  mellan	  5-‐10,5	  men	  det	  har	  påvisats	  att	  produktiviteten	  minskar	  vid	  
höga	  värden	  inom	  det	  tillåtna	  området	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.3.2 Alternativa användningsområden 
	  
Det	  finns	  flera	  användningsområden	  för	  alger	  och	  ett	  par	  kan	  tillämpas	  tillsammans	  med	  
produktionen	  av	  biodiesel.	  	  
	  

1.3.2.1 Vattenrening 
	  
Alger	  kan	  användas	  för	  vattenrening,	  de	  näringsämnen	  som	  algerna	  behöver	  för	  att	  växa	  
finns	  ofta	  i	  spillvattnet	  från	  fabriker.	  Ett	  företag	  som	  kommit	  på	  ett	  sätt	  att	  utnyttja	  detta	  
spillvatten	  är	  Algaewheel	  och	  systemet	  består	  av	  ett	  hjul	  som	  flyter	  i	  vattnet	  och	  roterar	  
med	  hjälp	  av	  ett	  konstant	  luftflöde,	  se	  Figur	  4	  (Oldcastle	  Precast,	  2008).	  Ur	  algmassan	  
utvinns	  sedan	  olja	  som	  i	  sin	  tur	  används	  till	  produktionen	  av	  biodiesel.	  Den	  resterande	  
biomassan	  torkas	  och	  används	  för	  att	  producera	  elektricitet	  eller	  som	  gödningsmedel	  
för	  djur	  och	  land.	  Koldioxidutsläppen	  leds	  tillbaka	  till	  odlingen	  som	  näringsämne	  till	  
algerna	  (Thieneman	  Construction,	  2011).	  Algaewheel	  uppskattas	  ha	  30	  %	  lägre	  
underhållningskostnader	  än	  traditionella	  vattenreningsverk	  och	  ha	  en	  livslängd	  på	  ca	  30	  
år	  vilket	  är	  30	  %	  längre	  än	  traditionella	  anläggningar	  (Inside	  Indiana	  Business,	  2008).	  
	  

 

 

 

 

 
	  

Figur	  3.	  Inuti	  ett	  reningsverk	  (Enviromental	  
protection,2011). 
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1.3.2.2 Alger för koldioxidfångst 
	  
Koldioxidhalten	  i	  vår	  atmosfär	  är	  rekordhög	  och	  på	  Mauna	  Loa	  Observatory	  på	  Hawaii	  
mättes	  den	  till	  396,8	  ppm	  i	  februari	  2013.	  Över	  det	  senaste	  årtiondet	  har	  
koldioxidhalten	  ökat	  med	  ett	  medelvärde	  på	  2,1	  ppm	  per	  år	  och	  det	  är	  hög	  tid	  att	  bryta	  
trenden	  (CO2	  Now,	  2013).	  Dagens	  metoder	  för	  att	  samla	  in	  koldioxid	  från	  koleldade	  
kraftverk	  med	  rökgasavsvalning	  (svaveldioxidreduktion)	  uppskattas	  kosta	  mellan	  35-‐
264	  $	  per	  ton	  vilket	  skulle	  leda	  till	  en	  ökning	  av	  elpriset	  (Olaizola	  m.fl.,	  2004).	  
	  
System	  innehållande	  alger	  som	  medium	  för	  att	  fånga	  koldioxid	  har	  testats	  med	  
koldioxidhalter	  på	  12-‐13	  %	  vilket	  algerna	  har	  kunnat	  absorbera.	  Det	  har	  också	  visats	  att	  
alger	  har	  en	  tillväxthastighet	  på	  30	  %	  mer	  än	  landlevande	  växter	  då	  omgivningen	  har	  så	  
höga	  halter	  av	  koldioxid.	  Algerna	  kan	  också	  använda	  sig	  av	  kväve	  och	  fosfor	  från	  
utsläppen	  som	  näringsämnen	  (Archbold,	  2007).	  	  
	  
Ett	  företag	  som	  har	  utvecklat	  en	  bioreaktor	  för	  detta	  syfte	  är	  Greenshift.	  Deras	  system	  
funkar	  så	  att	  koldioxid	  leds	  från	  utsläppskällan	  via	  ett	  rör	  in	  i	  bioreaktorn.	  Systemet	  
samlar	  in	  ljus	  med	  paraboliska	  speglar	  som	  transporterar	  ljuset	  genom	  rör	  och	  sen	  
sprider	  ut	  det	  inuti	  reaktorn	  och	  vatten	  innehållande	  näringsämnen	  tillförs	  
kontinuerligt.	  De	  skördade	  algerna	  kan	  sedan	  användas	  för	  biodieselproduktion	  
(Greenshift,	  2013).	  
	  

1.4 Skördning av alger 
	  
Vid	  framställning	  av	  biodiesel	  ifrån	  alger	  finns	  det	  framförallt	  tre	  svårigheter;	  skördning	  
av	  alger,	  utvinning	  av	  lipider	  samt	  förädling	  av	  lipiderna	  till	  biodiesel	  (Costantini	  m.fl.,	  
2010).	  Skördningen	  är	  ofta	  ekonomiskt	  väldigt	  dyr	  vilket	  ligger	  till	  grund	  för	  att	  
biodiesel	  från	  alger	  har	  svårt	  att	  konkurrera	  med	  fossil	  diesel	  på	  grund	  av	  det	  höga	  
priset.	  Skördningen	  bidrar	  med	  upp	  till	  30	  %	  av	  den	  totala	  kostnaden	  för	  att	  framställa	  
biodiesel.	  Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  skörda	  alger	  och	  nedan	  har	  de	  vanligaste	  undersökts	  
(Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.4.1 Flotation  
	  
Flotation	  innebär	  att	  algerna	  bearbetas	  så	  att	  dessa	  börjar	  flyta	  på	  vattnet	  och	  kan	  
därmed	  lätt	  urskiljas	  från	  vattnet	  och	  skördas.	  Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  behandla	  algerna	  
så	  att	  de	  börjar	  flyta.	  	  
	  
En	  metod	  som	  i	  dagens	  läge	  anses	  vara	  för	  dyr	  för	  kommersiellt	  bruk	  är	  att	  justera	  ner	  
pH-‐värdet	  för	  lösningen	  samt	  att	  skicka	  luft	  genom	  lösningen.	  Detta	  leder	  till	  att	  ett	  
skum	  av	  alger	  kommer	  att	  samlas	  på	  ytan	  som	  därefter	  kan	  sugas	  upp	  för	  vidare	  
förädling	  (Oilgae,	  2013).	  	  	  
	  
Desto	  lägre	  pH-‐värdet	  desto	  mer	  skum	  är	  det	  möjligt	  att	  producera	  genom	  att	  blåsa	  in	  
luft	  genom	  en	  del	  av	  lösningen.	  Vilket	  pH-‐värde	  som	  är	  lämpligt	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  
algsorter.	  Tester	  har	  också	  visat	  på	  att	  många	  alger	  inte	  tar	  någon	  skada	  av	  att	  
temporärt	  ha	  låga	  pH-‐värden.	  Nackdelen	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  den	  höga	  kostnaden	  då	  
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det	  krävs	  mängder	  med	  kemikalier	  för	  att	  först	  justera	  ner	  pH-‐värdet	  och	  sedan	  justera	  
upp	  det	  igen	  (Levin	  m.fl.,	  1961).	  	  
	  
En	  annan	  metod	  som	  ofta	  används	  vid	  rening	  av	  avloppsvatten	  är	  att	  en	  kompressor	  
trycker	  in	  luft	  i	  en	  liten	  vattentank	  där	  trycket	  är	  ungefär	  6	  bar.	  När	  det	  vattnet	  sen	  
släpps	  ut	  i	  den	  större	  tanken,	  i	  detta	  fall	  algodlingen,	  sjunker	  trycket	  snabbt	  och	  det	  
bildas	  väldigt	  små	  luftbubblor	  som	  får	  algerna	  att	  flyta	  på	  vattnet	  och	  därigenom	  kan	  
särskiljas	  från	  vattnet	  (REMPEC,	  2004).	  
	  

1.4.2 Flockning 
	  
Ett	  av	  de	  stora	  problemen	  som	  finns	  när	  det	  gäller	  skördning	  av	  alger	  är	  att	  algerna	  är	  
väldigt	  små.	  För	  att	  lösa	  det	  problemet	  används	  flockning	  som	  går	  ut	  på	  att	  med	  hjälp	  av	  
kemikalier	  få	  algerna	  att	  klumpa	  ihop	  sig	  för	  att	  vara	  lättare	  att	  hantera.	  Nackdelen	  med	  
denna	  metod	  är	  att	  kemikalierna	  som	  används,	  ofta	  alun	  eller	  järnklorid,	  kostar	  väldigt	  
mycket	  att	  köpa	  in.	  Det	  kan	  även	  finnas	  kvar	  spår	  av	  kemikalierna	  i	  algerna	  som	  måste	  
rensas	  bort	  innan	  algerna	  kan	  förädlas	  vidare.	  Dessa	  kan	  då	  vara	  förbjudna	  att	  finnas	  i	  
vissa	  restprodukter	  så	  som	  djurfoder	  vilket	  den	  överblivna	  biomassan	  ofta	  används	  till	  
(Lassing	  m.fl.,	  2008).	  Det	  finns	  även	  alger	  som	  flockar	  sig	  vid	  vissa	  omständigheter,	  till	  
exempel	  då	  det	  ej	  finns	  tillräckligt	  med	  koldioxid,	  detta	  kallas	  för	  autoflockning	  (Oilgae,	  
2013).	  	  
	  
En	  ny	  metod	  som	  det	  forskas	  på	  i	  dagsläget	  är	  att	  använda	  autoflockande	  alger	  som	  
flockningsmedel.	  Tester	  visar	  på	  ökad	  effektivitet	  och	  minskade	  kostnader,	  men	  det	  
krävs	  mer	  forskning	  och	  experiment	  i	  större	  skala	  på	  metoden	  innan	  den	  kan	  tas	  i	  
industriellt	  bruk	  (Salim	  m.fl.,	  2010).	  

 

1.4.3 Sedimentation 
	  
En	  annan	  metod	  för	  skördning	  av	  alger	  är	  sedimentation.	  Det	  går	  till	  så	  att	  algerna	  
separeras	  från	  vätskan	  med	  hjälp	  av	  gravitationen	  då	  vattnet	  och	  algerna	  har	  olika	  
densitet.	  Det	  kräver	  mer	  plats	  då	  det	  behövs	  separata	  dammar	  för	  sedimentationen	  och	  
tar	  längre	  tid	  än	  andra	  metoder	  men	  det	  är	  också	  billigare.	  Därför	  används	  ofta	  flockning	  
som	  förbehandling	  för	  att	  sedimenteringen	  ska	  ske	  snabbare	  då	  algerna	  får	  en	  större	  
diameter	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.4.4 Centrifugering 
	  
En	  annan	  metod	  som	  används	  är	  centrifugering.	  Denna	  går	  ut	  på	  att	  en	  centrifug	  
cirkulerar	  kring	  en	  fix	  axel	  och	  på	  så	  sätt	  formas	  algerna	  till	  en	  form	  av	  pellets	  som	  oljan	  
sen	  kan	  utvinnas	  ur	  (Costantini	  m.fl.,	  2010).	  
	  
Centrifugering	  är	  en	  metod	  som	  anses	  vara	  för	  dyr	  för	  personligt	  bruk,	  men	  användbar	  
för	  kommersiellt	  eller	  industriellt	  bruk.	  Dock	  är	  det	  en	  metod	  med	  ganska	  låg	  effektivitet	  
då	  det	  krävs	  en	  stor	  mängd	  energi	  för	  att	  driva	  motorn	  som	  driver	  centrifugen	  (Sim	  m.fl.,	  
1988).	  	  
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1.4.5 Filtrering 
	  
Filtrering	  sker	  ofta	  med	  hjälp	  av	  ett	  filter	  gjort	  av	  modifierad	  cellulosa	  och	  någon	  form	  
av	  sugpump	  som	  skapar	  vakuum.	  Fördelen	  är	  att	  alger	  med	  väldigt	  låg	  densitet	  kan	  
samlas	  upp	  i	  filtret	  men	  det	  leder	  också	  till	  ett	  stort	  problem	  då	  vakuumet	  gör	  det	  lätt	  
sätts	  igen	  av	  dessa	  små	  partiklar.	  För	  att	  undkomma	  problemet	  har	  nya	  metoder	  
utvecklats	  där	  ett	  omvänt	  vakuum	  gör	  att	  trycket	  verkar	  ovanifrån	  vilket	  förhindrar	  att	  
algcellerna	  packar	  ihop	  sig	  och	  sätter	  igen	  filtren.	  Det	  går	  även	  att	  undvika	  igensättning	  
av	  filtret	  med	  hjälp	  av	  ett	  omrörningsblad	  som	  ser	  till	  att	  partiklarna	  inte	  landar	  under	  
processen	  (Oilgae,	  2013).	  	  
	  

1.5 Utvinning av oljor från biomassa 
	  
Nästa	  stora	  steg	  i	  att	  framställa	  biodiesel	  från	  alger	  är	  att	  efter	  skördningen	  utvinna	  
oljor	  ur	  algerna	  för	  att	  från	  oljan	  möjliggöra	  produktion	  av	  biodiesel	  (Oilgae,	  2013).	  De	  
lipider	  som	  används	  för	  framställning	  av	  biodiesel	  är	  triglycerider	  (Cerino	  Abdin,	  2013).	  
Denna	  delprocess	  är	  precis	  som	  skördningen	  en	  stor	  del	  av	  de	  totala	  kostnaderna	  vid	  
produktion	  av	  biodiesel.	  Det	  medför	  också	  att	  det	  är	  ett	  av	  det	  områden	  som	  det	  forskas	  
väldigt	  mycket	  inom	  (Oilgae,	  2013).	  	  
	  
Att	  utvinna	  olja	  ur	  alger	  är	  väldigt	  svårt	  då	  cellerna	  kan	  innehålla	  ett	  så	  högt	  tryck	  som	  
20	  atm	  som	  håller	  ihop	  dem.	  För	  att	  framställa	  hög	  kvalitativ	  biodiesel	  krävs	  också	  att	  
oljorna	  i	  största	  möjliga	  mån	  är	  rena	  och	  fria	  från	  föroreningar	  av	  andra	  ämnen	  (Lassing	  
m.fl.,	  2008).	  	  
	  
Det	  finns	  två	  huvudkategorier	  gällande	  hur	  man	  utvinner	  olja;	  mekaniska	  metoder	  och	  
kemiska	  metoder.	  

 

1.5.1 Mekaniska metoder  

1.5.1.1 Pressning 
	  
Det	  finns	  mängder	  av	  olika	  sorters	  pressar,	  exempelvis	  skruvpressar	  och	  kolvpressar.	  
Vilken	  press	  som	  är	  effektivast	  beror	  helt	  enkelt	  på	  vilken	  alg	  som	  
tillverkningsprocessen	  är	  optimerad	  för	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  
Faktorer	  som	  påverkar	  hur	  väl	  denna	  metod	  fungerar	  är	  hur	  stort	  tryck	  samt	  frekvens	  
på	  tryckändring,	  hur	  länge	  dräneringen	  sker	  och	  även	  temperatur	  och	  viskositet	  för	  
oljan.	  	  Pressning	  är	  en	  metod	  som	  används	  i	  stor	  utsträckning	  vid	  pressning	  av	  
sojabönor	  och	  jordnötter	  och	  där	  visar	  tester	  att	  det	  går	  att	  uppnå	  så	  lite	  som	  3-‐4	  %	  olja	  
kvar	  i	  biomassan	  efter	  pressning	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  
Andra	  tester	  visar	  på	  att	  man	  kan	  utvinna	  70-‐75	  %	  vid	  pressning	  av	  alger	  men	  att	  det	  
kräver	  ganska	  stora	  mängder	  energi	  vilket	  är	  den	  stora	  nackdelen	  med	  mekaniska	  
metoder	  (Farag,	  2010).	  
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1.5.1.2 Malning  
	  
Istället	  för	  att	  pressa	  sönder	  cellerna	  går	  det	  även	  att	  mala	  sönder	  dem.	  	  En	  cylinder	  med	  
en	  genomgående	  motordriven	  axel,	  med	  icke-‐centrerade	  element	  som	  fungerar	  som	  
omrörare,	  fylls	  med	  pärlor	  av	  glas,	  metall	  eller	  keramik	  med	  en	  diameter	  på	  cirka	  0,5	  
mm.	  Algerna	  fyller	  därefter	  upp	  cylindern	  så	  att	  pärlorna	  maler	  ner	  cellerna	  när	  motorn	  
driver	  den	  centrala	  axeln.	  	  	  
	  
Detta	  är	  ett	  av	  de	  effektivaste	  sätten	  för	  att	  bryta	  ner	  celler	  men	  precis	  som	  vid	  
pressning	  krävs	  stora	  mängder	  energi	  för	  att	  driva	  motorn	  vilket	  gör	  att	  kostnader	  för	  
denna	  metod	  blir	  höga	  (Chisti	  och	  Moo-‐Young,	  1986).	  	  
	  

1.5.1.3 Kavitation 
	  
Kavitation	  är	  en	  metod	  som	  bygger	  på	  tryckskillnader.	  Stora	  skillnader	  i	  trycket	  gör	  att	  
små	  luftbubblor	  bildas	  och	  när	  dessa	  hastigt	  spricker	  skickas	  en	  stötvåg	  vilket	  leder	  till	  
att	  även	  algernas	  cellmembran	  går	  sönder	  och	  olja	  lätt	  kan	  utvinnas	  (Hielscher,	  2011).	  
	  
Det	  finns	  framför	  allt	  två	  sätt	  att	  uppnå	  kavitation,	  det	  är	  genom	  ultraljud	  eller	  via	  helt	  
vanliga	  tryckventiler.	  Ultraljudet	  bildar	  oscillerande	  tryck	  med	  stora	  tryckskillnader	  och	  
med	  hjälp	  av	  tryckventilerna	  kan	  du	  få	  trycket	  i	  tanken	  att	  sjunka	  väldigt	  hastigt	  vilket	  
skapar	  luftbubblorna	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  

 

1.5.2 Kemiska metoder 

1.5.2.1 Lösningsmedelsextraktion 
	  
En	  annan	  möjlighet	  är	  att	  bryta	  ner	  cellmembranet	  genom	  olika	  sorters	  lösningsmedel.	  
Det	  finns	  experiment	  som	  visar	  att	  om	  man	  låter	  algerna	  komma	  i	  kontakt	  med	  hexan	  
kan	  så	  mycket	  som	  70	  %	  av	  oljorna	  utvinnas	  (Largeau	  och	  Metzger,	  2004).	  
	  
Den	  stora	  nackdelen	  med	  kemiska	  metoder	  är	  att	  oljorna	  som	  utvinns	  blir	  förorenade	  
med	  de	  lösningsmedel	  som	  har	  använts.	  För	  att	  kunna	  göra	  biodiesel	  behövs	  då	  oljan	  
renas	  från	  dessa	  föroreningar	  vilket	  ger	  ett	  extra	  steg	  i	  processen	  och	  större	  kostnader.	  	  
Det	  medför	  också	  att	  biomassan	  som	  blir	  kvar	  efter	  extraktionen	  får	  begränsade	  
användningsområden	  och	  kan	  till	  exempel	  inte	  användas	  som	  djurfoder	  (Oilgae,	  2013).	  
	  

1.6 Lipider till biodiesel 
	  
Ur	  algernas	  lipidinnehåll	  är	  det	  triglycerider	  som	  används	  för	  produktionen	  av	  biodiesel	  
(Cerino	  Abdin,	  2013).	  Dessa	  har	  högre	  viskositet	  än	  vanlig	  diesel	  och	  kan	  därför	  inte	  
användas	  direkt	  för	  kommersiellt	  bruk.	  Det	  finns	  motorer	  idag	  som	  klarar	  av	  att	  
använda	  oljorna	  direkt	  men	  för	  kommersiellt	  bruk	  måste	  oljorna	  behandlas	  vidare	  
(Lassing m.fl., 2008).  
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1.6.1 Transesterifiering 
	  
Den i dagsläget vanligaste metoden för att minska viskositeten och framställa biodiesel 
är transesterifiering. Det är en metod där triglyceriderna reagerar med alkohol och 
bildar en ester som är biodieseln, samt restprodukten glycerol. 
	  

1.6.1.1 Katalytisk metod 
	  
I den katalytiska metoden är den alkohol som ofta används etanol, och som 
katalysator, som sätter igång processen, används natriumetanolat. Dessa ämnen 
blandas med oljorna vid rumstemperatur och vid 1 atm tryck, och slutprodukten blir då 
glycerol, natriumetanolat och biodiesel. För att rena och särskilja biodieseln blandas 
slutprodukten med saltvatten samt eter. Det kommer att dela upp slutblandningen i två 
skikt varav det undre lagret kommer innehålla biodiesel samt eter.  
 
För att få ren biodiesel förångas blandningen under vakuum och då etern förångas först 
fås ren biodiesel som går att använda direkt i motorerna (Oilgae, 2013).  
 

1.6.1.2 Superkritisk metod 
	  
En	  annan	  metod	  som	  kan	  användas	  för	  transesterifiering	  är	  den	  så	  kallade	  superkritiska	  
metoden	  som	  går	  ut	  på	  att	  alkoholen	  som	  används	  befinner	  sig	  på	  fasgränsen	  mellan	  
vätska	  samt	  gas.	  Används	  denna	  metod	  behövs	  ingen	  katalysator	  som	  sätter	  igång	  
processen.	  	  Reaktionstiden	  blir	  också	  avsevärt	  förkortad	  och	  det	  krävs	  mindre	  
efterbehandling	  för	  att	  få	  ut	  den	  rena	  biodieseln.	  	  Nackdelen	  är	  att	  det	  krävs	  större	  
investeringskostnader	  samt	  att	  det	  krävs	  mer	  energi	  för	  att	  hålla	  den	  högre	  
temperaturen	  samt	  det	  höga	  trycket	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

1.7 Biprodukter 
	  
Under	  produktionen	  av	  biodiesel	  från	  alger	  uppkommer	  det	  även	  mycket	  restprodukter	  
som	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  att	  utnyttja.	  Det	  första	  steget	  är	  då	  oljan	  utvinns	  ur	  
algerna	  och	  kvar	  lämnas	  biomassa	  som	  är	  rik	  på	  protein	  och	  kolhydrater.	  Den	  passar	  
därför	  som	  näringskälla	  för	  människor	  och	  djur	  och	  är	  även	  rik	  på	  karoten	  och	  B-‐,	  C-‐	  och	  
K-‐vitaminer	  (Oilgae,	  2013).	  	  
	  
Biomassan	  som	  blir	  över	  kan	  också	  användas	  för	  att	  producera	  elektricitet.	  Den	  
vanligaste	  metoden	  för	  detta	  är	  att	  bränna	  biomassan	  för	  att	  sedan	  leda	  in	  den	  ånga	  som	  
bildas	  i	  en	  turbin	  och	  på	  så	  sätt	  producera	  elektricitet	  (Union	  of	  concerned	  scientists,	  
2010).	  	  
	  
Ett	  annat	  alternativ	  för	  att	  generera	  elektricitet	  är	  anaerob	  rötning	  vilket	  producerar	  
metan	  vilket	  då	  används	  som	  biogas.	  Rötning	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  huvudsteg	  där	  det	  första	  
är	  hydrolys.	  Hydrolysen	  innebär	  att	  mikroorganismer	  med	  hjälp	  av	  enzymer	  bryter	  ner	  
biomassan	  till	  enkla	  föreningar	  såsom	  socker	  och	  aminosyror.	  Detta	  följs	  av	  
fermentation	  och	  slutligen	  metanbildning	  (Biogasportalen,	  2013).	  
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Vid	  produktionen	  av	  biodiesel	  bildas	  det	  även	  glycerol.	  Glycerol	  har	  många	  
användningsområden	  och	  några	  av	  dem	  är	  (Wikipedia,	  2013):	  
	  

• Sötningsmedel	  i	  mat	  
• Farmalogiska	  produkter	  såsom	  hostmedicin,	  hudvård	  och	  tandkräm	  
• Tvål	  
• Frostskyddsmedel	  
• Framställning	  av	  vätgas,	  etanol,	  1,2-‐propandiol	  vilket	  används	  b.la.	  som	  

lösningsmedel	  i	  vissa	  läkemedel	  och	  som	  livsmedelstillsatser,	  och	  epiklorhydrin	  
som	  är	  en	  råvara	  till	  produktionen	  av	  epoxiplaster	  och	  andra	  polymerer.	  	  
	  

1.8 Italiens nuvarande energisituation 
	  
År	  2009	  var	  olja	  den	  största	  energikällan	  i	  Italien,	  vilket	  kan	  ses	  i	  Figur	  3.	  EU	  har	  som	  
mål	  att	  under	  år	  2020	  skall	  20	  %	  av	  den	  totala	  energiförbrukningen	  inom	  hela	  unionen	  
vara	  från	  förnybar	  energi	  samt	  att	  10	  %	  av	  bränsleförbrukningen	  inom	  transportsektorn	  
för	  varje	  enskilt	  land	  skall	  vara	  från	  biobränslen	  (Europaparlamentets	  och	  rådets	  
direktiv,	  2009).	  	  För	  att	  uppnå	  detta	  måste	  Italien	  minska	  sin	  oljeförbrukning	  samt	  öka	  
användningen	  av	  biobränslen	  inom	  transportsektorn.	  

	  
	  
	  
	  

Italien	  var	  2010	  Europas	  fjärde	  största	  producent	  av	  biodiesel,	  med	  831	  miljoner	  liter	  
biodiesel	  där	  40	  %	  tillverkas	  av	  rapsolja,	  30	  %	  sojabönsolja	  samt	  25	  %	  palmolja.	  Dessa	  
produkter	  importeras	  till	  Italien	  för	  att	  bli	  till	  biodiesel.	  För	  att	  minska	  importkostnaden	  
och	  för	  att	  få	  fler	  företag	  att	  satsa	  på	  förnyelsebar	  energi	  som	  kan	  tillverkas	  av	  inhemska	  
produkter	  tog	  regeringen	  år	  2011	  bort	  de	  skattelättnader	  som	  tidigare	  funnits	  för	  
tillverkning	  av	  biodiesel	  (GAIN	  report	  2011).	  Den	  skattelättnad	  som	  finns	  idag	  gällande	  

Figur	  4.	  Italiens	  totala	  energiförbrukning	  2009	  (IEA,2011).	  
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förnyelsebar	  energi	  gäller	  endast	  vid	  tillverkning	  av	  elektricitet	  som	  kommer	  från	  
förnyelsebara	  energikällor	  (Cerino	  Abdin,	  2013).	  
	  
År	  2009	  såldes	  totalt	  25	  418	  000	  ton	  diesel	  som	  drivmedel	  i	  Italien,	  varav	  1	  187	  000	  ton	  
var	  biodiesel,	  vilket	  ger	  en	  andel	  på	  ungefär	  4,6	  %	  av	  all	  diesel	  som	  såldes	  i	  Italien.	  Ser	  
man	  till	  det	  totala	  förhållandet	  mellan	  biobränslen	  och	  fossila	  bränslen	  stod	  
biodrivmedlen	  för	  3,47	  %	  av	  den	  totala	  energipotentialen	  inom	  transportsektorn	  i	  
Italien	  2009	  (Lapecorella,	  2009).	  	  
	  

1.9 Italiens klimat 
	  
Italien	  har	  ett	  väldigt	  varierat	  klimat	  från	  Alperna	  i	  norr	  till	  det	  typiska	  
medelhavsklimatet	  i	  söder.	  I	  norr	  faller	  över	  1	  000	  mm	  nederbörd	  om	  året	  och	  vintrarna	  
är	  väldigt	  kalla.	  Poslätten	  som	  ligger	  längs	  med	  floden	  Po	  har	  mindre	  nederbörd,	  
omkring	  700	  mm	  per	  år,	  och	  soliga	  och	  varma	  sommarmånader	  likt	  södra	  Italien.	  Södra	  
Italien	  har	  medelhavsklimat,	  vilket	  innebär	  varma	  och	  soliga	  somrar	  och	  milda	  vintrar	  
(Warell	  och	  Behrens,	  2013).	  Antalet	  soltimmar	  per	  år	  varierar	  från	  1	  700	  timmar	  i	  de	  
norra	  delarna	  av	  landet	  till	  2	  600	  timmar	  i	  de	  södra	  delarna	  (Current	  Results,	  2013).	  
	  
Ser	  man	  till	  den	  solenergi	  som	  når	  Italien	  årligen	  varierar	  den	  från	  ungefär	  1	  200	  
kWh/m!	  till	  2	  200	  kWh/m!	  vilket	  visas	  i	  Figur	  5.	  

	  
	  
	  

Figur	  5.	  Årlig	  solenergi	  per	  kvadratmeter	  i	  Europa	  (Sapa-‐Solar,2007).	  
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Turin	  i	  de	  norra	  delarna	  av	  Italien	  har	  omkring	  2	  100	  soltimmar	  per	  år	  med	  en	  variation	  
från	  2,8	  timmar	  i	  november	  till	  10,7	  timmar	  i	  juni.	  	  Den	  årliga	  medeltemperaturen	  är	  
13°C	  och	  medeltemperaturen	  varierar	  kraftigt	  från	  -‐2°C	  i	  januari	  till	  29°C	  i	  juli	  (Climate	  
temps,	  Turin,	  2013).	  	  
	  
Florens	  i	  Toscana	  i	  de	  centrala	  delarna	  har	  ungefär	  2	  500	  soltimmar	  om	  året	  med	  en	  
variation	  i	  antalet	  soltimmar	  från	  3,1	  timmar	  per	  dag	  i	  december	  till	  11,2	  timmar	  per	  
dag	  i	  juli	  och	  i	  medel	  6,8	  timmar	  per	  dag.	  	  Temperaturen	  varierar	  från	  2°C	  som	  
medeltemperatur	  i	  december	  och	  januari	  till	  31°C	  i	  juli.	  Den	  årliga	  medeltemperaturen	  
är	  19,5°C	  (Climate	  temps,	  Florence,	  2013).	  
	  
I	  de	  södra	  delarna	  används	  Cape	  Palinuro	  som	  exempel	  och	  staden	  har	  över	  2	  500	  
soltimmar	  om	  året	  med	  en	  variation	  från	  2,8	  soltimmar	  per	  dag	  i	  december	  till	  11,3	  
soltimmar	  per	  dag	  i	  juli.	  Den	  årliga	  medeltemperaturen	  är	  16,9°C	  med	  7°C	  som	  lägst	  i	  
januari	  och	  28°C	  som	  högst	  i	  juli	  och	  augusti	  (Climate	  temps,	  Cape	  Palinuro,	  2013).	  
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2 Syfte och mål 
Syftet	  med	  det	  här	  projektet	  är	  att	  undersöka	  huruvida	  det	  är	  ekonomiskt	  och	  
energimässigt	  lönsamt	  och	  möjligt	  att	  använda	  alger	  för	  tillverkning	  av	  biodiesel	  i	  
Italien.	  	  
	  
För	  att	  göra	  detta	  har	  följande	  frågeställningar	  ställts	  upp	  och	  målet	  är	  att	  besvara	  dessa	  
för	  att	  komma	  fram	  till	  en	  slutsats	  om	  möjligheten	  att	  odla	  alger	  för	  tillverkning	  av	  
biodiesel:	  
	  

• Vilken	  av	  de	  olika	  odlings–	  och	  skördningsmetoderna	  samt	  var	  i	  Italien	  är	  det	  
effektivast	  att	  ha	  en	  odling	  av	  alger?	  

• Är	  det	  lönsamt,	  både	  ur	  kostnads–	  och	  energisynpunkt,	  att	  använda	  alger	  för	  
produktion	  av	  biodiesel	  istället	  för	  dagens	  metoder?	  

• Om	  det	  inte	  visas	  vara	  lönsamt,	  vilka	  områden	  behöver	  förbättras?	  
	  
Projektet	  kommer	  att	  vara	  avgränsat	  till	  produktionen	  av	  biodiesel	  ur	  italiensk	  
synvinkel.	  
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3 Metod/Modell 
Modellen	  kommer	  att	  baseras	  på	  en	  litteraturstudie	  som	  syftar	  till	  att	  undersöka	  vilka	  
alger	  som	  är	  aktuella	  för	  produktion	  av	  biodiesel,	  vilka	  olika	  odlingsmetoder	  som	  finns,	  
hur	  skördningen	  av	  alger	  går	  till,	  hur	  framställningen	  av	  biodiesel	  sker	  samt	  var	  i	  Italien	  
som	  en	  sådan	  odling	  vore	  genomförbar.	  Utifrån	  modellen	  kommer	  energi-‐	  och	  
kostnadskalkyler	  att	  genomföra	  och	  resultatet	  kommer	  sedan	  att	  diskuteras	  och	  
jämföras	  mot	  nuvarande	  metoder	  samt	  diskuteras	  huruvida	  det	  finns	  restprodukter	  som	  
kan	  användas.	  Beräkningarna	  kommer	  att	  baseras	  på	  tidigare	  rapporters	  arbeten	  inom	  
område	  och	  anpassas	  till	  denna	  modell.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  
Figur	  6.	  Flödesschema	  från	  alg	  till	  biodiesel	  
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Modellen	  byggs	  upp	  enligt	  flödesschemat	  som	  kan	  ses	  i	  figur	  6.	  Modellen	  innefattar	  
stegen	  från	  valet	  av	  alg	  till	  den	  färdiga	  produkten	  biodiesel	  och	  dess	  restprodukter.	  	  
	  
Utifrån	  litteraturstudien	  väljs	  algen	  Nannochloropsis	  Salina,	  då	  den	  ej	  var	  känslig	  för	  
förändringar	  i	  pH-‐värdet	  och	  temperatur	  samt	  att	  vattnets	  salthalt	  ej	  har	  någon	  
påverkan	  på	  tillväxten	  vilket	  är	  fördelaktigt	  då	  det	  går	  att	  odla	  i	  havsvatten	  och	  det	  
därmed	  inte	  behövs	  färskvatten.	  Det	  är	  också	  den	  alg	  som	  Algae	  Link	  använder	  i	  sina	  
försök	  vilket	  medför	  att	  det	  finns	  mycket	  forskning	  genomförd	  på	  algen.	  	  
	  
Som	  odlingssätt	  valdes	  det	  mellan	  öppna	  eller	  slutna	  system.	  Det	  visade	  sig	  att	  de	  slutna	  
systemen	  hade	  en	  stor	  fördel	  mot	  de	  öppna	  då	  de	  ej	  har	  de	  stora	  problemen	  med	  
föroreningar	  av	  andra	  arter	  och	  att	  det	  är	  lättare	  med	  ljustillförseln	  för	  de	  slutna	  
systemen.	  De	  tar	  också	  mindre	  plats	  än	  de	  öppna	  systemen	  vilket	  är	  viktigt	  då	  det	  finns	  
få	  stora,	  platta	  landområden	  i	  Italien.	  Av	  de	  olika	  fotobioreaktorerna	  väljs	  den	  
tubformade.	  Det	  finns	  mycket	  forskning	  kring	  den	  och	  trots	  höga	  investeringskostnader	  
så	  ger	  den	  hög	  produktionshastighet	  då	  de	  har	  en	  stor	  yta	  mot	  solljuset.	  
Koldioxidtillförseln	  till	  fotobioreaktorerna	  transporteras	  från	  närliggande	  industrier.	  
	  
Skördningen	  är	  ett	  av	  de	  stora	  valen	  som	  påverkar	  lönsamheten	  väldigt	  mycket	  då	  det	  
står	  för	  en	  stor	  del	  av	  den	  totala	  kostnaden.	  Då	  Nannochloropsis	  Salina	  är	  encelliga	  alger	  
så	  valdes	  flockning	  som	  ett	  första	  steg	  i	  skördningsprocessen	  för	  att	  öka	  effektiviteten	  av	  
nästa	  skördningssteg.	  Som	  nästa	  steg	  valdes	  sedimentering.	  Trots	  att	  det	  kräver	  stora	  
dammar	  och	  tar	  lång	  tid	  ansågs	  detta	  vara	  den	  bästa	  metoden	  för	  att	  hålla	  nere	  
kostnaderna	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Detta	  då	  investeringskostnaderna	  är	  förhållandevis	  
låga	  och	  det	  krävs	  begränsat	  med	  energi	  till	  skillnad	  från	  centrifugeringen	  och	  de	  andra	  
skördningsmetoderna.	  	  
	  
För	  att	  utvinna	  oljan	  från	  cellerna	  används	  kavitation,	  då	  det	  är	  en	  vedertagen	  metod	  för	  
att	  bryta	  ned	  cellmembranet	  och	  som	  är	  effektivare	  än	  pressning	  och	  malning	  gällande	  
energiåtgång.	  Den	  metod	  av	  kavitation	  som	  används	  är	  med	  hjälp	  av	  vanliga	  tryckrör	  då	  
det	  krävs	  stora	  mängder	  energi	  för	  att	  skapa	  ultraljud.	  	  De	  kemiska	  metoderna	  valdes	  
bort	  då	  de	  både	  är	  dyra	  i	  inköp	  av	  kemikalier	  och	  att	  det	  krävs	  extra	  steg	  i	  processen	  för	  
att	  rena	  oljan	  då	  det	  finns	  kvar	  föroreningar	  från	  kemikalierna.	  	  
	  
För	  att	  minska	  viskositeten	  och	  kunna	  använda	  oljan	  som	  biodiesel	  måste	  oljan	  
transestifieras	  och	  i	  modellen	  ansågs	  att	  transesterifiering	  vid	  rumstemperatur	  och	  
atmosfärstryck	  var	  att	  föredra	  för	  att	  hålla	  ned	  kostnaden	  och	  energiåtgången.	  	  
	  

3.1 Kostnadsberäkningar 

3.1.1 Generella antaganden 
	  
Kostnadsberäkningarna	  kommer	  att	  baseras	  på	  statistiska	  data	  samt	  antaganden	  om	  
kostnadsökningar	  vid	  uppskalning	  av	  de	  små	  experiment	  som	  sker	  idag.	  Beräkningar	  
utförs	  med	  avseende	  på	  en	  produktion	  av	  100	  ton	  torr	  biomassa	  per	  dag.	  De	  antaganden	  
som	  görs	  avseende	  odlingen	  är	  (Lassing	  m.fl.,	  2008):	  
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• Algen	  Nannochloropsis	  salina	  antas	  ha	  ett	  lipidinnehåll	  på	  40	  %	  samt	  att	  algen	  går	  
att	  flocka.	  

• Anläggningen	  är	  aktiv	  i	  335	  dagar	  per	  år	  
• Ingen	  biomassa	  går	  förlorad	  utan	  den	  biomassa	  och	  vatten	  som	  finns	  kvar	  efter	  

sedimenteringen	  återinförs	  i	  odlingen	  
• Produktionsanläggningen	  har	  15	  års	  livslängd	  
• Odlingen	  får	  tillförsel	  av	  koldioxid	  från	  närliggande	  industrier	  
• Algerna	  odlas	  i	  Algae	  links	  fotobioreaktorer	  
• Algerna	  tillväxthastighet	  är	  500	  g/m3	  dygn.	  

	  
	  
Antagandet	  om	  algernas	  tillväxthastighet	  baseras	  på	  uppgifter	  ifrån	  Algae	  link	  som	  
presenteras	  i	  Tabell	  1.	  
	  
	  

Solstrålning	  	   Tillväxthastighet	  [! !!  !"#$]	  
Låg	  (Produktion	  inomhus	  i	  
Nederländerna)	   300	  
Hög	   600	  
Väldigt	  hög	   900	  
Exceptionellt	  hög	   1	  200	  
Teoretiskt	  maximal	  tillväxt	   1	  500	  
	  
Skördningsutrustningen	  kan	  approximeras	  som	  en	  anläggning	  för	  rening	  av	  
dricksvatten.	  Andra	  antaganden	  som	  också	  måste	  göras	  gör	  gällande	  hur	  mycket	  vatten	  
som	  kan	  avlägsnas	  och	  hur	  mycket	  alger	  som	  kan	  skördas,	  samt	  vilken	  koncentration	  av	  
alger	  det	  finns	  i	  den	  skördade	  algbuljongen.	  För	  dessa	  beräkningar	  har	  det	  antagits	  att	  
(Lassing	  m.fl.,	  2008):	  
	  

• 85	  %	  av	  algerna	  kan	  skördas	  	  	  
• 85	  %	  av	  vattnet	  kan	  avlägsnas	  	  
• koncentrationen	  av	  alger	  i	  den	  skördade	  buljongen	  är	  1.0	  kg/m3.	  

	  
Då	  kavitation	  via	  tryck	  är	  en	  ny	  metod	  finns	  det	  idag	  väldigt	  få	  uppgifter	  om	  vad	  
investeringskostnaden	  för	  den	  utrustningen	  är	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  I	  denna	  rapport	  
kommer	  kostnaden	  att	  baseras	  på	  de	  fakta	  som	  framkommer	  i	  Lassing	  m.fl.,	  2008,	  där	  
beräkningen	  gäller	  ultraljudsutrustning	  vilket	  är	  en	  dyrare	  variant	  av	  kavitation.	  	  
	  
Den	  biomassa	  som	  går	  till	  transesterifiering	  per	  dag	  är,	  som	  tidigare	  nämnts,	  100	  ton	  
och	  av	  den	  massan	  är	  40	  %	  olja	  varav	  30	  %	  av	  denna	  antas	  kunna	  utvinnas	  i	  
kavitationsprocessen.	  Det	  leder	  till	  att	  12	  ton	  olja	  produceras	  om	  dagen	  vilket	  blir	  en	  
produktion	  av	  4	  kton	  olja	  per	  år	  (Mohammady,	  2011).	  
	  
Italien	  har	  ett	  av	  Europas	  högsta	  elpriser	  och	  prisutvecklingen	  de	  senaste	  åren	  för	  
industrier	  kan	  ses	  i	  Tabell	  2.	  

Tabell	  1.	  Förhållandet	  mellan	  solstrålning	  och	  tillväxthastighet	  för	  Nannochloropsis	  salina	  i	  Algae	  
links	  fotobioreaktorer	  (Lassing	  m.fl.,	  2008)	  
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År	   Pris	  [€/kWh]	  
2010	   0,139	  
2011	   0,152	  
2012	   0,179	  

	  
	  
Om	  prisutvecklingen	  antas	  ske	  linjärt	  och	  ha	  en	  ökning	  på	  0,02	  €	  per	  år	  så	  blir	  
medianvärdet	  över	  en	  period	  på	  15	  år	  (den	  antagna	  livslängden	  för	  systemet)	  0,3	  €	  per	  
kWh.	  Elpriset	  i	  Italien	  har	  antagits	  sjunka	  under	  2013	  och	  därför	  antas	  istället	  ett	  värde	  
på	  0,2	  €	  per	  kWh	  (SeeNews,	  2013).	  
	  
Det	  antas	  att	  det	  behövs	  30	  personer	  som	  arbetar	  på	  fabriken	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
Medellönen	  för	  industriarbetare	  i	  Italien	  ligger	  mellan	  1500-‐2000	  €	  i	  månaden	  
beroende	  på	  erfarenhet	  och	  därför	  antas	  ett	  medelvärde	  på	  1800	  €	  i	  månaden	  per	  
person	  (Iltuosalario,	  2013).	  
	  
Det	  antas	  att	  det	  tillförs	  47	  ton	  vatten	  för	  odling	  av	  algerna	  per	  dag	  och	  att	  
baskemikalier	  används	  som	  gödningsmedel	  till	  algerna	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  För	  att	  
pumpa	  in	  koldioxid	  i	  fotobioreaktorerna	  antas	  det	  krävas	  0,0222	  kWh	  per	  kg	  koldioxid	  
och	  att	  varje	  kg	  torr	  biomassa	  kan	  binda	  1,83	  kg	  koldioxid	  (Khoo	  m.fl.,	  2011).	  För	  att	  
producera	  1	  kg	  koldioxid	  antas	  det	  krävas	  11	  MJ	  (Cerino	  Abdin,	  2013).	  
	  

3.2 Energiberäkningar 
Energiberäkningarna	  baseras	  utifrån	  tidigare	  arbeten	  inom	  området	  samt	  indata	  direkt	  
från	  företag.	  Dessa	  indata	  har	  anpassats	  till	  denna	  modells	  produktionscykel.	  	  
	  

3.3 Känslighetsanalys 
	  
I	  känslighetsanalysen	  kommer	  de	  faktorer	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  den	  totala	  årliga	  
kostnaden	  att	  varieras	  .	  Det	  kommer	  att	  undersökas	  vad	  priset	  per	  ton	  biodiesel	  varierar	  
mellan	  då	  dessa	  variabler	  höjs	  och	  sänks	  samt	  presenteras	  ett	  optimalt	  och	  ett	  sämsta	  
fall.	  De	  stora	  faktorerna	  som	  påverkar	  energiåtgången	  kommer	  att	  varieras	  för	  att	  se	  hur	  
mycket	  energimängden	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  varierar.	  
	   	  

Tabell	  2.	  Italiens	  elprisutveckling	  över	  tre	  år	  (European	  
Commission	  eurostat,	  2013).	  
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4. Beräkningar 
Beräkningsstegen	  redovisas	  i	  bilaga	  1.	  

4.1 Anläggningskostnader 

4.1.1. Fotobioreaktorer 
	  
Algae	  links	  uppger	  att	  kostnaden	  för	  ett	  system	  som	  kan	  producera	  100	  ton	  torr	  
biomassa	  per	  dag	  blir	  10	  M€.	  Detta	  är	  dock	  beräknat	  utifrån	  den	  teoretiskt	  maximala	  
tillväxthastigheten	  och	  att	  ett	  sådant	  system	  behöver	  44	  Ha	  yta	  samt	  kräver	  228	  kWh	  
per	  dygn.	  Då	  den	  antagna	  tillväxthastigheten	  är	  en	  tredjedel	  av	  den	  teoretiska	  leder	  det	  
till	  en	  kostnad	  på	  30	  M€	  för	  en	  produktion	  av	  100	  ton	  torr	  biomassa	  per	  dag.	  För	  detta	  
system	  krävs	  då	  132	  Ha	  mark	  vilket	  motsvarar	  550	  000	  kvadratmeter	  samt	  680	  kWh	  
per	  dygn	  (Powerplantccs,	  2010).	  	  
	  

4.1.2 Markkostnader 
	  
För	  att	  rymma	  anläggningarna	  behövs	  en	  yta	  på	  ungefär	  132	  Ha,	  dock	  är	  kostnaden	  för	  
det	  väldigt	  svårt	  att	  uppskatta.	  Kostnaden	  kommer	  även	  att	  vara	  en	  ytterst	  liten	  del	  av	  
den	  totala	  kostnaden	  vilket	  medför	  att	  markkostnaden	  har	  valts	  att	  bortses	  ifrån	  
(Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

4.1.3 Skördningsutrustning 
	  
Utifrån	  de	  gjorda	  antagandena,	  se	  kapitel	  3.1.1,	  blir	  skördningsutrustningens	  
investeringskostnad	  1,5	  M€.	  Dock	  är	  kostnaden	  väldigt	  beroende	  av	  vilken	  
koncentration	  av	  alger	  som	  finns	  i	  den	  skördade	  buljongen	  vilket	  gör	  att	  kostnaden	  kan	  
bli	  betydligt	  högre	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  	  
	  

4.1.4 Kavitationsutrustning 
	  
I	  Lassing	  m.fl.,	  2008,	  är	  beräkningarna	  gjorda	  med	  avseende	  på	  en	  anläggning	  som	  kan	  
producera	  746	  ton	  torr	  biomassa	  per	  dygn	  och	  kostnaden	  beräknas	  till	  33	  M€.	  Det	  antas	  
att	  priset	  stiger	  linjärt	  med	  antalet	  ton,	  vilket	  ger	  en	  kostnad	  på	  4,45	  M€	  för	  en	  
anläggning	  som	  producerar	  100	  ton	  torr	  biomassa	  per	  dygn	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
Kostnaden	  baserades	  utifrån	  en	  ultraljudsanläggning,	  som	  är	  dyrare	  än	  vald	  utrustning.	  
Dock	  togs	  detta	  ej	  i	  beaktande	  då	  den	  antagna	  linjära	  prisökningen	  kan	  leda	  till	  en	  för	  låg	  
kostnad.	  	  

 

4.1.5 Transesterifiering 
	  
Kostnader	  för	  inköp	  av	  en	  transesterifieringsanläggning	  kan	  ses	  i	  Tabell	  3	  (Van	  Kasteren	  
och	  Nisworo,	  2006).	  
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Utifrån	  dessa	  data	  bedöms	  ett	  antagande	  om	  en	  kostnad	  runt	  0,15	  M€	  för	  en	  produktion	  
av	  4	  kton	  biodiesel	  per	  år.	  Dock	  skall	  det	  tas	  i	  beaktande	  att	  det	  är	  för	  den	  superkritiska	  
metoden,	  vilken	  kräver	  dyrare	  utrustning	  än	  metoden	  som	  används	  i	  denna	  rapport.	  Det	  
leder	  till	  att	  en	  kostnad	  på	  0,1	  M€	  antas.	  

4.1.6 Förvaringstankar 
	  
Biodieseln	  måste	  innan	  transport	  förvaras	  i	  tankar.	  För	  att	  minska	  miljöpåverkan	  antas	  
att	  den	  rena	  biodieseln	  hämtas	  varannan	  vecka,	  vilket	  kräver	  en	  tank	  som	  klarar	  minst	  
två	  veckors	  produktion.	  I	  beräkningarna	  har	  tankar	  som	  klarar	  3	  veckors	  produktion	  
tagits	  med	  för	  att	  förhindra	  stopp	  i	  produktionen	  vid	  förseningar	  av	  transporten.	  	  Då	  
produktionen	  är	  12	  ton	  olja	  om	  dagen,	  kommer	  det	  på	  3	  veckor	  att	  produceras	  252	  ton	  
olja	  på	  tre	  veckor,	  för	  vilket	  det	  måste	  finnas	  möjlighet	  till	  förvaring.	  Biodiesel	  har	  en	  
densitet	  på	  0,86	  ton/m3,	  det	  leder	  till	  att	  volymen	  för	  tankarna	  måste	  vara	  220	  m3.	  
Kostnaden	  för	  en	  tank	  i	  denna	  storlek	  skulle	  bli	  4	  k€	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  

4.1.7 Total investeringskostnad för anläggningen  
	  
Den	  totala	  investeringskostnaden	  kan	  ses	  i	  Tabell	  4	  och	  det	  är	  utifrån	  optimala	  
förhållanden	  gällande	  algkoncentration	  i	  algbuljongen	  vid	  sedimenteringen.	  	  Kostnaden	  
är	  även	  beräknad	  utifrån	  att	  anläggningen	  håller	  i	  15	  år,	  vilket	  skulle	  leda	  till	  en	  kostnad	  
på	  2,40	  M€	  per	  år.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 
	  

Storlek	  på	  anläggning	  [ton/år]	   Pris	  [M€]	  
125	  000	   1,45	  
80	  000	   1,14	  
8000	   0,28	  

Anläggningstyp	   Kostnad	  [M€]	  
Land	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bortses	  ifrån	  
Fotobioreaktorer	   30	  
Skördningsutrustning	   1,5	  
Kavitationsutrustning	   4,45	  
Transesterifiering	   0,1	  
Förvaringstankar	   0,004	  
Total	  kostnad	   36,054	  

Tabell	  3.	  Pris	  för	  transesterifieringsanläggning	  vid	  superkritisk	  
transesterifiering	  	  (Van	  Kasteren	  och	  Nisworo,	  2006).	  

Tabell	  4.	  Summering	  av	  totala	  investeringskostnader	  för	  anläggningen	  



	   30	  

4.2 Elkostnader 
	  
För	  odling	  i	  fotobioreaktorerna	  uppskattas,	  som	  tidigare	  har	  nämnts	  i	  kapitel	  4.1.1,	  	  att	  
det	  krävs	  680	  kWh	  per	  dygn	  och	  om	  det	  antas	  att	  fabriken	  är	  öppen	  335	  dagar	  om	  året	  
innebär	  det	  en	  årlig	  kostnad	  på	  45,6	  k€.	  	  
	  
Pumpen	  för	  koldioxidtillförsel	  till	  fotobioreaktorerna	  kräver	  som	  tidigare	  nämnt,	  se	  
kapitel	  3.1.1,	  0,0222	  kWh	  per	  kg	  koldioxid	  och	  att	  varje	  kg	  torr	  biomassa	  kan	  binda	  1,83	  
kg	  koldioxid.	  För	  en	  produktion	  av	  100	  ton	  biomassa	  om	  dagen	  innebär	  detta	  en	  årlig	  
energiåtgång	  på	  1	  360	  971	  kWh	  och	  en	  årlig	  kostnad	  på	  272	  k€.	  
	  
För	  att	  skörda	  algerna	  används	  flockning	  och	  sedimentation.	  Den	  enda	  energiåtgång	  
som	  krävs	  är	  för	  att	  bibehålla	  vattentemperaturen	  och	  då	  denna	  kostnad	  är	  obetydlig	  
jämfört	  med	  övriga	  (Lassing	  m.fl.,	  2008)	  kommer	  den	  att	  försummas.	  
	  
För	  att	  extrahera	  oljan	  från	  biomassan	  används	  kavitation.	  För	  en	  produktion	  av	  100	  ton	  
torr	  biomassa	  per	  dag	  antas	  det	  ge	  en	  energiåtgång	  på	  3	  MkWh	  per	  år	  och	  då	  blir	  det	  en	  
energikostnad	  på	  ca	  600	  k€	  per	  år	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  	  	  
	  
Då	  oljan	  har	  extraherats	  från	  biomassan	  behöver	  den	  transestifieras	  för	  att	  omvandlas	  
till	  biodiesel.	  För	  varje	  ton	  biodiesel	  som	  produceras	  antas	  det	  att	  energiåtgången	  är	  60	  
kWh	  (Skarlis	  m.fl.,	  2011).	  I	  kapitel	  3.1.1	  har	  det	  antagits	  att	  biodieselproduktionen	  är	  4	  
kton	  per	  år	  vilket	  skulle	  innebära	  en	  årlig	  kostnad	  på	  48	  k€.	  	  
	  
För	  att	  täcka	  övriga	  lokaler	  läggs	  det	  på	  2	  %	  av	  den	  totala	  energiåtgången.	  Detta	  
resulterar	  i	  en	  total	  energiåtgång	  på	  4	  925	  346	  kWh	  per	  år	  vilket	  är	  en	  årlig	  kostnad	  på	  
985	  k€	  vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  5.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

 

 
	  
	  

Elkostnad	   Energiåtgång	  [kWh/år]	   Kostnad	  per	  år	  [k€/år]	  
Fotobioreaktorer	   227	  800	   45,6	  
Koldioxidpump	   1	  360	  971	   272,2	  
Skördning	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bortses	  ifrån	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bortses	  ifrån	  
Kavitation	   3	  000	  000	   600	  
Transesterifiering	   240	  000	   48	  
Summa	   4	  828	  771	   965,8	  
2	  %	  tillägg	  för	  övriga	  lokal	   	  	   	  	  
Total	  kostnad	  inkl.	  tillägg	   4	  925	  346,42	   985,116	  

Tabell	  5.	  Kostnad	  och	  energiåtgång	  för	  produktionen	  av	  biodiesel.	  
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4.3 Produktionskostnader 
	  
Då	  det	  antas	  att	  det	  behövs	  30	  anställda	  på	  fabriken	  och	  att	  dessa	  skulle	  ha	  en	  lön	  på	  
1800	  €	  i	  månaden	  blir	  det	  en	  årlig	  personalkostnad	  på	  648	  k€	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  De	  
näringsämnen	  som	  krävs	  för	  odlingen	  är	  angivna	  i	  Tabell	  6.	  
	  

	  
	  
	  	  

	  
För	  att	  producera	  100	  ton	  biomassa	  per	  dag	  antas	  det	  behövas	  en	  daglig	  tillförsel	  av	  47	  
ton	  havsvatten	  per	  dag	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  Havsvatten	  innehåller	  ungefär	  0,128	  %	  
magnesium,	  0,041	  %	  kalcium	  och	  0,040	  %	  kalium	  (Encyclopaedia	  Britannica,	  2011).	  
Detta	  innebär	  att	  havsvattnet	  täcker	  algernas	  näringsbehov	  för	  dessa	  tre	  ämnen.	  För	  att	  
täcka	  övriga	  behov	  behövs	  ytterligare	  näringsämnen	  och	  de	  två	  alternativen	  som	  finns	  
är	  baskemikalier	  eller	  gödningsmedel.	  Det	  mest	  ekonomiska	  alternativet	  är	  användning	  
av	  baskemikalier	  och	  den	  årliga	  kostnaden	  blir	  då	  3,8	  M€	  per	  år.	  Detta	  pris	  inkluderar	  
även	  de	  kemikalier	  som	  behövs	  för	  flockning	  av	  algerna	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  
	  
Den	  totala	  produktionskostnaden	  kan	  ses	  i	  Tabell	  7.	  
	  

	  

 

 

 

4.4 Total kostnad 
	  
Glycerol	  kan	  säljas	  för	  120	  €	  per	  ton	  vilket	  ger	  en	  årlig	  inkomst	  på	  158	  400	  €	  (Skarlis	  
m.fl.,	  2011).	  Den	  totala	  kostnaden	  för	  produktionen	  av	  biodiesel	  från	  alger	  per	  år	  blir	  då	  
7,67	  M€	  för	  en	  produktion	  av	  4	  000	  ton	  biodiesel	  per	  år	  vilket	  ses	  i	  Tabell	  8.	  Detta	  ger	  en	  
kostnad	  på	  1	  919	  €	  per	  ton	  biodiesel	  vilket	  är	  ett	  högre	  pris	  än	  för	  biodiesel	  gjort	  på	  

Näringsämne	   Mängd	  [kg/dag]	  
CO2	   288	  100	  
N	   8	  123	  
K	   1	  836	  
Ca	   1	  213	  
P	   1	  051	  
Mg	   287	  
Fe	   72	  
Zn	   36	  
Mn	   30	  
Cu	   7	  
Mo	   0,38	  

Produktionskostnad	   Pris	  per	  år	  [M€/år]	  
Personal	   0,648	  
Näringsämnen	   3,8	  
Total	  kostnad	   4,448	  

Tabell	  6.	  De	  näringsämnen	  samt	  mängd	  som	  krävs	  för	  odling	  av	  100	  ton	  
biomassa	  per	  dag	  (Lassing	  mfl.,	  2008).	  

Tabell	  7.	  Produktionskostnaden	  per	  år.	  
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palmolja	  som	  idag	  kostar	  751	  USD	  per	  ton	  vilket	  i	  dagsläget	  blir	  ungefär	  574	  €	  per	  ton	  
(PalmOilHq,	  2013).	  Den	  växlingskurs	  som	  användes	  var	  1,31	  USD	  per	  €	  
(Valutaomvandling.se,	  2013).	  Biodiesel	  har	  som	  tidigare	  nämnts	  en	  densitet	  på	  0,86	  
ton/m3	  vilket	  leder	  till	  att	  den	  årliga	  produktionen	  biodiesel	  är	  4,65	  Mliter.	  Det	  ger	  ett	  
pris	  på	  1,65	  €/liter.	  	  
	  

	  
	  
	  

Typ	  av	  kostnad	   Kostnad	  [M€/år]	  
Investeringskostnader	   2,4	  
Elkostnader	   0,985	  
Produktionskostnader	   4,448	  
Inkomst	  glycerol	   -‐0,1584	  
Total	  kostnad	   7,6746	  

 

4.5 Energiberäkningar 
	  
Av	  100	  ton	  torr	  biomassa	  per	  dag	  som	  innehåller,	  vilket	  tidigare	  nämnts	  i	  kapitel	  3.1.1,	  
40	  %	  olja	  kan	  30	  %	  av	  denna	  kan	  utvinnas	  vilket	  leder	  till	  en	  produktion	  av	  12	  ton	  
biodiesel	  om	  dagen.	  Anläggningen	  beräknas	  vara	  aktiv	  335	  dagar	  per	  år,	  vilket	  ger	  en	  
total	  årlig	  produktion	  av	  4	  000	  ton	  biodiesel.	  Energiinnehållet	  per	  kilo	  biodiesel	  varierar	  
mellan	  38	  och	  42	  MJ	  och	  det	  medför	  att	  den	  energi	  som	  årligen	  produceras	  från	  
biodieseln	  är	  160	  000	  GJ	  om	  ett	  värde	  på	  40	  MJ	  används	  (Khoo,	  2011).	  
	  
Biomassan	  som	  blir	  över	  efter	  att	  oljan	  har	  extraherats	  används	  sedan	  för	  att	  producera	  
elektricitet	  genom	  anaerob	  rötning	  där	  metan	  bildas.	  Ur	  metanet	  kan	  det	  tillverkas	  15,8	  
GJ	  elektricitet	  per	  ton	  biodiesel.	  Med	  en	  produktion	  på	  4	  000	  ton	  biodiesel	  per	  år	  blir	  
detta	  en	  årlig	  elektricitetsproduktion	  på	  63	  200	  GJ	  (Stephenson	  m.fl.,	  2010).	  	  
	  
För	  att	  producera	  1	  kg	  koldioxid	  antas	  det	  krävas	  ungefär	  11	  MJ	  (Cerino	  Abdin,	  2013)	  
och	  som	  tidigare	  nämnts	  i	  kapitel	  3.1.1	  så	  kan	  varje	  kg	  torr	  biomassa	  binda	  1,83	  kg	  
koldioxid	  vilket	  med	  en	  produktion	  på	  100	  ton	  biomassa	  per	  dag	  innebär	  ett	  årligt	  
behov	  av	  61	  305	  ton	  koldioxid.	  Detta	  innebär	  en	  årlig	  energiåtgång	  på	  674	  335	  GJ.	  	  
	  
Den	  totala	  mängden	  energi	  som	  krävs	  för	  produktionen	  av	  biodiesel	  då	  odling,	  
skördning	  och	  framställning	  av	  biodiesel	  är	  inräknat	  är	  4	  925	  346	  kWh	  vilket	  motsvarar	  
17	  731	  GJ.	  Den	  totala	  mängden	  energi	  som	  går	  åt	  till	  att	  producera	  biodiesel	  är	  då	  628	  
866	  GJ.	  Det	  innebär	  att	  det	  går	  åt	  3,93	  MJ	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tabell	  8.	  Totala	  kostnader	  för	  en	  produktion	  av	  4	  000	  ton	  
biodiesel	  per	  år	  	  
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Produktionskostnad	   Energiåtgång	  [GJ/år]	  
Produktionsprocessen	   17731	  
Koldioxidproduktion	   674335	  
Producerad	  
elektricitet	  	   -‐63200	  
Producerad	  biodiesel	   -‐160000	  
Total	  balans	   468866	  
	  
	  

5 Resultat och diskussion 
De	  erhållna	  resultaten	  är:	  
	  

• Odling	  sker	  i	  fotobioreaktorer	  och	  skördas	  effektivast	  med	  flockning	  och	  
sedimentation	  	  

• Priset	  för	  biodiesel	  från	  alger	  är	  1	  919	  €	  per	  ton	  jämfört	  med	  priset	  på	  biodiesel	  
från	  palmolja	  som	  är	  574	  €	  per	  ton	  	  

• Det	  krävs	  3,93	  MJ	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  
• För	  att	  få	  ner	  kostnaderna	  behövs	  en	  alg	  med	  högre	  triglyceridinnehåll	  
• För	  att	  få	  en	  positiv	  energibalans	  behöver	  en	  högre	  mängd	  energi	  utvinnas	  ur	  

restprodukterna.	  	  
	  

5.1 Energibalans 
	  
Ur	  de	  energiberäkningar	  som	  utfördes	  visade	  det	  sig	  att	  det	  krävs	  3,93	  MJ	  för	  att	  
producera	  1	  MJ	  biodiesel.	  I	  dessa	  beräkningar	  har	  det	  bortsetts	  från	  den	  energimängd	  
som	  krävs	  för	  att	  skörda	  algerna	  då	  den	  ansågs	  försumbar.	  Det	  har	  också	  bortsetts	  från	  
den	  energimängd	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  näringsämnen	  vilket	  skulle	  kunna	  leda	  till	  
att	  det	  krävs	  en	  större	  mängd	  energi	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel.	  Detta	  anses	  vara	  
ett	  rimligt	  resultat	  då	  man	  ser	  till	  andra	  studier	  samt	  från	  personlig	  kontakt	  med	  Giulio	  
Cerino	  Abdin,	  doktorand	  på	  Politecnico	  di	  Torino	  (Khoo	  m.fl.,	  2008).	  
	  
Det	  steg	  som	  kräver	  störst	  mängd	  energi	  är	  produktionen	  av	  koldioxid	  och	  mängden	  
energi	  som	  går	  åt	  visades	  i	  känslighetsanalysen	  ha	  stora	  utslag	  på	  den	  energimängd	  som	  
krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel.	  Det	  antas	  att	  koldioxiden	  tas	  från	  utsläppen	  från	  
närliggande	  industrier	  och	  transporteras	  till	  odlingen,	  det	  är	  därmed	  svårt	  att	  minska	  
den	  energimängd	  som	  krävs.	  Däremot	  är	  det	  en	  mängd	  energi	  som	  om	  den	  inte	  hade	  
tagits	  upp	  av	  algodlingen	  hade	  gått	  till	  spillo.	  	  
	  
Ur	  algernas	  lipidinnehåll	  så	  är	  det	  triglycerider	  som	  används	  för	  produktionen	  av	  
biodiesel	  och	  dessa	  har	  ett	  lägre	  energiinnehåll	  än	  övriga	  lipider.	  Nannochloropsis	  Salina	  
antogs	  ha	  ett	  lipidinnehåll	  på	  40	  %	  varav	  30	  %	  av	  dessa	  var	  triglycerider.	  För	  att	  få	  en	  
positiv	  energibalans	  krävs	  det	  att	  energiinnehållet	  från	  resterande	  70	  %	  lipider	  tas	  till	  

Tabell	  9.	  	  Energibalansen	  för	  produktionen	  av	  biodiesel	  
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vara.	  I	  känslighetsanalysen	  visades	  det	  att	  det	  krävs	  en	  stor	  ökning	  av	  energiutvinning	  i	  
framställningen	  av	  biogas	  för	  att	  det	  ska	  bli	  en	  positiv	  energibalans.	  
	  

5.2 Kostnader 
	  
Priset	  för	  biodiesel	  producerat	  av	  alger	  blev	  enligt	  kostnadsberäkningarna	  1	  919	  €	  per	  
ton	  vilket	  motsvarar	  1,65	  €	  per	  liter.	  Jämfört	  med	  dagens	  kostnader	  för	  biodiesel	  gjort	  
på	  palmolja,	  574	  €	  per	  ton,	  är	  det	  långt	  ifrån	  lönsamt.	  Den	  stora	  delen	  av	  kostnaderna	  är	  
investeringskostnaderna,	  om	  dessa	  går	  att	  sänka	  kommer	  även	  priset	  per	  ton	  biodiesel	  
att	  sänkas	  avsevärt.	  Utvecklingen	  på	  fotobioreaktorer	  går	  hela	  tiden	  framåt	  och	  med	  det	  
kommer	  priserna	  förmodligen	  att	  sänkas	  under	  de	  närmsta	  åren.	  Detta	  kommer	  då	  att	  
ha	  en	  stor	  betydelse	  på	  det	  slutgiltiga	  priset	  på	  biodiesel	  producerad	  av	  alger.	  	  
	  
Priset	  för	  biodiesel	  beror	  även	  på	  algens	  tillväxthastighet,	  vid	  lägre	  tillväxthastighet	  
krävs	  fler	  fotobioreaktorer	  för	  att	  producera	  samma	  mängd	  biomassa	  per	  dag	  och	  
kostnaderna	  höjs	  markant.	  Tillväxthastigheten	  påverkas	  i	  stor	  grad	  av	  
väderförhållanden	  och	  därför	  är	  det	  önskvärt	  att	  ha	  så	  många	  soltimmar	  som	  möjligt	  
och	  då	  är	  inte	  Italien	  den	  optimala	  platsen	  då	  antalet	  soltimmar	  är	  låga.	  	  
	  
Då	  raceway	  ponds	  används	  istället	  för	  fotobioreaktorer	  sänks	  investeringskostnaderna	  
men	  detta	  är	  inte	  lönsamt	  i	  Italien	  då	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  stora,	  tomma	  landytor	  
samt	  att	  vädret	  inte	  tillåter	  det	  på	  grund	  av	  lågt	  antal	  soltimmar	  och	  stora	  
temperaturförändringar.	  	  
	  
En	  av	  de	  stora	  anledningarna	  till	  att	  andra	  studier	  har	  fått	  en	  betydligt	  lägre	  kostnad	  per	  
ton	  biodiesel	  är	  att	  de	  har	  räknat	  med	  att	  hela	  algens	  lipidinnehåll	  kan	  användas	  till	  
produktionen	  av	  biodiesel	  (Lassing	  m.fl.,	  2008).	  Skulle	  detta	  göras	  så	  visas	  det	  i	  
känslighetsanalysen	  att	  priset	  per	  ton	  biodiesel	  skulle	  bli	  650	  €	  vilket	  fortfarande	  inte	  är	  
lönsamt	  men	  inte	  skiljer	  sig	  lika	  markant	  från	  dagens	  pris	  på	  biodiesel	  producerad	  av	  
palmolja.	  	  
	  
	  

6 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen	  kommer	  att	  göras	  på	  kostnaderna	  för	  att	  undersöka	  vad	  priset	  per	  
ton	  biodiesel	  varierar	  mellan	  samt	  på	  energiberäkningarna	  för	  att	  undersöka	  
variationen	  i	  hur	  mycket	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel.	  
Beräkningarna	  ses	  i	  Bilaga	  1.	  
	  

6.1 Kostnader 
	  
De	  variabler	  som	  inkluderas	  i	  känslighetsanalysen	  avseende	  kostnader	  är	  elpriset,	  
algernas	  tillväxthastighet,	  produktionsanläggningens	  livstid	  samt	  vilka	  näringsämnen	  
som	  används.	  Dessa	  faktorer	  har	  valts	  att	  analyseras	  då	  de	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  den	  
totala	  årliga	  kostnaden	  för	  tillverkning	  av	  biodiesel,	  vilket	  kan	  ses	  i	  Figur	  7.	  	  
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Figur	  7.	  Andelar	  av	  den	  totala	  årliga	  kostnaden	  för	  tillverkning	  av	  biodiesel	  

	  

6.1.1 Elpriset 
	  
	  
	  

Ändring	  av	  elpriset	   Pris	  biodiesel	  [€/ton]	  
Elpris	  0,2	  €/kWh	  (Basfall)	   1	  919,6	  
Elpris	  0,15	  €/kWh	   1	  858	  
Elpris	  0,25	  €/kWh	   1	  981,1	  
	  
Elpriset	  är	  en	  faktor	  som	  är	  svår	  att	  förutse	  över	  en	  femtonårsperiod	  då	  det	  hela	  tiden	  
förändras.	  Italien	  har	  ett	  av	  Europas	  högsta	  elpriser	  så	  detta	  ger,	  vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  9,	  
ett	  visst	  utslag	  på	  det	  slutgiltiga	  priset.	  
	  

6.1.2 Tillväxthastigheten 
	  

	  
	  
	  

Ändring	  av	  tillväxthastighet	   Pris	  biodiesel	  [€/ton]	  
Tillväxthastighet	  500	  g/m3	  (Basfall)	   1	  919,6	  
Tillväxthastighet	  300	  g/m3	   2	  260,5	  
Tillväxthastighet	  700	  g/m3	   1	  773,5	  
	  
	  
Som	  resultaten	  i	  Tabell	  10	  vittnar	  om	  är	  tillväxthastigheten	  en	  av	  nyckelfaktorerna	  för	  
att	  få	  ner	  kostnaden.	  Detta	  har	  att	  göra	  med	  att	  fotobioreaktorer	  är	  dyra	  i	  inköp	  och	  vid	  
högre	  tillväxthastighet	  minskar	  antalet	  fotobioreaktorer	  som	  behövs,	  vilket	  kan	  sänka	  
priset	  för	  biodieseln	  avsevärt.	  Detta	  tack	  vare	  att	  investeringskostnaderna	  sänks	  men	  
även	  för	  att	  elförbrukningen	  minskar.	  Vid	  odling	  i	  raceway	  ponds	  kommer	  denna	  faktor	  
inte	  att	  påverka	  priset	  i	  samma	  utsträckning	  då	  dessa	  är	  betydligt	  billigare	  i	  inköp.	  	  
	  

13%	  

31%	  

8%	  

48%	  

Elkostnad	  

Investeringskostnad/
år	  

Personal	  

Näringsämnen	  

Tabell	  10.	  Priset	  per	  ton	  biodiesel	  då	  elpriset	  varieras.	  

Tabell	  11.	  Priset	  per	  ton	  biodiesel	  då	  tillväxthastigheten	  
varieras.	  
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6.1.3 Livstiden 
	  
	  
	  

Ändring	  av	  livslängden	   Pris	  biodiesel	  [€/ton]	  
Livslängd	  15	  år	  (Basfall)	   1	  919,6	  
Livslängd	  10	  år	   2	  220	  
Livslängd	  30	  år	   1	  619	  
	  
	  
Då	  produktionsanläggningens	  livslängd	  varieras	  ger	  detta	  stora	  utslag	  på	  priset	  per	  ton	  
biodiesel	  vilket	  ses	  i	  Tabell	  11.	  Detta	  då	  investeringskostnaderna	  är	  höga	  och	  om	  den	  
kostnaden	  slås	  ut	  på	  flera	  år	  blir	  priset	  per	  ton	  biodiesel	  lägre.	  

 

6.1.4 Näringsämnen 
	  

	  
	  
	  

Näringsämnen	   	  Pris	  biodiesel	  [€/ton]	  
Baskemikalier	  (Basfall)	   1	  919,6	  
Gödningsmedel	   2	  137,1	  
	  
I	  dagsläget	  finns	  det	  två	  alternativ	  att	  använda	  som	  källor	  till	  näringsämnen	  för	  algerna	  
vid	  produktion	  av	  biodiesel.	  	  Vid	  användning	  av	  baskemikalier	  står	  dessa	  för	  48	  %	  av	  
den	  totala	  kostnaden	  och	  skulle	  gödningsmedel	  användas	  skulle	  det	  bli	  en	  ännu	  högre	  
kostnad	  vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  12.	  Skulle	  inköpspriset	  för	  dessa	  minskas	  skulle	  det	  
kunna	  ha	  stor	  påverkan	  på	  priset	  per	  ton	  biodiesel.	  
	  

6.1.5 Mängden olja som kan utvinnas 
	  

	  
	  

Mängden	  olja	  som	  kan	  utvinnas	  [ton	  per	  år]	   Pris	  biodiesel	  [€/ton]	  
4	  000	  (Basfall)	   1	  919	  
12	  060	   650	  
	  
	  
Om	  hela	  lipidinnehållet	  i	  algen	  skulle	  kunna	  användas	  till	  produktion	  av	  biodiesel	  skulle	  
detta	  ha	  en	  stor	  påverkan	  på	  det	  slutgiltiga	  priset	  och	  priset	  per	  ton	  biodiesel	  tillverkat	  
av	  alger	  skulle	  inte	  skilja	  sig	  mycket	  från	  dagens	  pris	  per	  ton	  biodiesel	  som	  är	  tillverkat	  
på	  palmolja	  vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  13.	  
	  
	  
	  
	  

Tabell	  12.	  Priset	  per	  ton	  biodiesel	  då	  produktionsanläggningens	  
livslängd	  varieras.	  

Tabell	  13.	  Priset	  per	  ton	  biodiesel	  då	  olika	  källor	  till	  
näringsämnen	  används.	  Indata	  från	  Lassing	  m.fl.,	  2008.	  

Tabell	  14.	  Priset	  per	  ton	  biodiesel	  då	  mängden	  olja	  som	  kan	  utvinnas	  varierar.	  
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6.1.6 Prisintervall 
	  
Då	  alla	  faktorer	  varieras	  samtidigt	  kan	  ett	  optimalt	  fall	  beräknas.	  Vid	  ett	  sådant	  fall	  kan	  
priset	  för	  biodiesel	  bli	  505€	  per	  ton.	  Varieras	  istället	  alla	  faktorer	  för	  en	  negativ	  
inverkan	  på	  priset	  fås	  priset	  till	  2832€	  per	  ton.	  De	  fallen	  är	  dock	  orimliga	  men	  ger	  en	  
indikation	  på	  vilket	  prisintervall	  som	  priset	  kommer	  finnas	  inom.	  	  

 

6.2 Energiberäkningar 
	  
För	  att	  undersöka	  energimängden	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  varieras	  
följande	  variabler:	  	  
	  

• Värmevärdet	  för	  biodiesel	  
• Hur	  mycket	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  kg	  koldioxid	  
• 	  Hur	  mycket	  energi	  som	  fås	  ut	  från	  biogasproduktion.	  

	  

6.2.1 Värmevärdet för biodiesel 
	  
Värmevärdet	  för	  biodiesel	  varierades	  mellan	  38	  och	  42	  MJ	  per	  kg	  biodiesel	  vilket	  kan	  
ses	  i	  Tabell	  14.	  Det	  hade	  ett	  visst	  utslag	  på	  energibalans,	  men	  inte	  stort.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

6.2.2 Mängden energi för att producera 1 kg koldioxid 
	  
Den	  största	  mängden	  energi	  som	  går	  åt	  till	  produktionen	  av	  biodiesel	  är	  den	  som	  krävs	  
för	  att	  producera	  koldioxid.	  Denna	  siffra	  har	  en	  hög	  osäkerhet	  och	  variation	  av	  den	  ger	  
stora	  utslag	  på	  hur	  stor	  mängd	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  vilket	  
kan	  ses	  i	  Tabell	  15.	  
	  

	  
	  
	  

Energi	  för	  att	  producera	  1	  kg	  koldioxid	  [MJ]	   Energimängd	  för	  1	  MJ	  biodiesel	  [MJ]	  
5	   1,63	  
11	   3,93	  
16	   6,23	  

 
	  

Värmevärdet	  för	  biodiesel	  [MJ]	   Energimängd	  för	  1	  MJ	  biodiesel	  [MJ]	  
38	   4,14	  
40	   3,93	  
42	   3,74	  

Tabell	  15.	  Hur	  mängden	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  varierar	  
med	  biodieselns	  värmevärde.	  

Tabell	  16.	  Hur	  mängden	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  varierar	  med	  
mängden	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  kg	  koldioxid.	  	  
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6.2.3 Mängden energi som kan fås ur biogasproduktion 
	  
Den	  energi	  som	  fås	  ut	  ur	  biogasproduktionen	  påverkar	  inte	  nämnbart	  energibalansen	  
vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  16.	  Det	  krävs	  väldigt	  stora	  ökningar	  för	  att	  ge	  en	  positiv	  
energibalans.	  
	  

	  
	  
	  

Mängden	  energi	  från	  biogasproduktionen	  
[MJ/ton	  biodiesel]	   Energimängd	  för	  1	  MJ	  biodiesel	  [MJ]	  
10	   4,08	  
15,8	   3,93	  
30	   3,58	  

 

7. Slutsats 
Utifrån	  de	  resultat	  som	  erhållits	  i	  rapporten	  är	  det	  idag	  inte	  lönsamt	  att	  producera	  
biodiesel	  från	  alger	  i	  Italien	  men	  det	  finns	  stora	  utvecklingsmöjligheter,	  framförallt	  i	  
länder	  med	  fler	  antal	  soltimmar.	  Då	  investeringskostnaderna	  för	  fotobioreaktorer	  
minskar	  eller	  om	  det	  finns	  möjlighet	  att	  använda	  öppna	  system	  så	  kommer	  priserna	  inte	  
att	  skiljas	  markant	  från	  biodiesel	  producerat	  av	  andra	  råvaror.	  Med	  den	  ökande	  
medvetenheten	  om	  att	  det	  krävs	  fler	  förnybara	  bränslen	  är	  det	  värt	  att	  undersöka	  alger	  
som	  energikälla	  och	  utveckla	  ytterligare	  metoder	  för	  att	  kunna	  få	  ner	  priset	  för	  
biodieselproduktion	  från	  alger.	  	  	  
	  

8. Framtida arbeten 
Framtida	  arbeten	  bör	  i	  främsta	  hand	  syfta	  till	  att	  utveckla	  odlings–	  och	  
skördningstekniker	  för	  att	  minska	  kostnaden	  för	  biodieselproduktion	  av	  alger.	  	  En	  viktig	  
punkt	  är	  också	  forskning	  på	  alger	  för	  att	  undersöka	  om	  det	  går	  att	  använda	  en	  större	  
mängd	  lipider	  för	  biodieselproduktion	  eller	  om	  det	  finns	  en	  annan	  typ	  av	  alg	  med	  ett	  
högre	  triglyceridinnehåll.	  
 

 

	    

Tabell	  17.	  Hur	  mängden	  energi	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  1	  MJ	  biodiesel	  varierar	  
med	  hur	  mycket	  energi	  som	  kan	  fås	  från	  biogasproduktionen.	  
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Bilaga 1 – Beräkningar 

 

Elkostnad 
Nedan	  redovisas	  de	  beräkningar	  som	  har	  genomförts	  för	  elkostnaderna	  med	  ett	  elpris	  
på	  0,2	  €	  per	  kWh.	  

Fotobioreaktorer 
Elektricitetskrav:	  680	  kWh/dygn	  
Fabriken	  öppen:	  335	  dagar	  per	  år	  
	  
Årlig	  kostnad=680*0,2*335	  €=45560	  €	  
	  

Koldioxidpumpar 
Pumparna	  kräver:	  0,0222	  kWh	  per	  kg	  koldioxid	  
För	  varje	  kg	  torr	  biomassa:	  1,83	  kg	  koldioxid	  
Årlig	  produktion:	  33500000	  kg	  biomassa	  
	  
Årlig	  energiåtgång=33500000*1,83*0,0222	  kWh=1	  360	  971	  kWh	  
Årlig	  kostnad=33500*1,83*0,0222*0,2*10^3	  €=	  272	  200	  €	  
	  

Känslighetsanalys 
Indatat	  har	  varierats	  i	  matlabkoden	  nedan	  för	  de	  olika	  fallen.	  

Kostnader 
	  
skord=1.5*10^6;     %Kostnader för skördningsutrustning 
kav=4.45*10^6; %Kostnad för kavitationsutrustningen 
trans=0.28*10^6;  %Kostnad för transestifieringen 
forv=0.01598*10^6;  %Kostnad för förvaringstankar 
pers=0.648*10^6;  %Personalkostnad 
nar=3.8*10^6;  %Kostnad näringsämnen 
  
prdr=500;   %produktionshastigheten 
x=1500/prdr;   
pbr=x*10*10^6; %totala kostnaden för 

fotobioreaktorer 
  
liv=15;   %Livslängd på anläggningen 
  
inv=(pbr+skord+kav+trans+forv)/liv; 
 %Investeringskostnad 
  
elpr=0.2;     %elpriset 
  
elfrb=4925346.42-227800+(x*75933);  %elförbrukningen 
ink=158400;    %inkomster 
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tot=inv+pers+nar+elpr*elfrb-ink+144720; 
  
perton=tot/12060  %priset per ton biodiesel 
 

Energiberäkningar  
	  
en=4925346.42*1000*3600; %energi för odling, 

skördning och produktion 
av biodiesel 

  
co2=11*10^6; % energi för 

koldioxidproduktion 
kco2=1.83*100*1000*335; %energi för 

koldioxidtillförseln per 
år 

eco2=kco2*co2; 
  
metan=10*10^9; %hur stor mängd metan som kan 

tillverkas ur 1 ton biodiesel 
emetan=metan*4000; 
  
etot=en-emetan+eco2; %totala energimängden som krävs 
  
vv=40*10^6; 
ebio=vv*4000*1000; 
  
eton=etot/ebio %hur mycket energi som krävs för 

att producera 1 MJ 
	  
	  


