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Sammanfattning 
Över hela världen pågår arbetet med att  lösa  framtidens energiförsörjning.  I Sverige  tillverkar 
Lantmännen  ett  förnyelsebart  biodrivmedel  i  form  av  etanol  via  sitt  dotterbolag  Agroetanol. 
Lantmännens etanol tillverkas via fermentering av spannmål och processen lämnar efter sig ett 
antal biprodukter bland annat värme och koldioxid. Dessa biprodukter kan användas i samband 
med  odling  av  alger  och  syftet  med  denna  studie  är  att  utreda  om  Lantmännen  har  några 
förutsättningar att bedriva en lönsam algodling för biobränsleproduktion. 

Slutsatsen  är  att  det  utifrån  nuvarande  premisser  inte  finns  några  förutsättningar  för 
Lantmännen  att  i  dagsläget  starta  en  algodling  för  biobränsleproduktion.  Den  tekniska 
utvecklingen som krävs är att skördandet och bearbetningen av biomassan måste bli effektivare. 
Det är också viktigt att biprodukten kan utnyttjas till djurfoderproduktion eller något annat som 
ger  ekonomisk  vinning.  Ett  noggrant  urval  av  en  passande  algart  krävs  och  det måste  finnas 
passande  odlingssystem  för  storskalig  odling  att  köpa,  vilket  inte  är  fallet  idag.  Hur  stort 
odlingssystem restvärmen räcker till måste utredas och troligtvis krävs höjda bränslepriser för 
att en produktion av algbiobränslen ska kunna bli lönsam. 

Arbetet  grundar  sig  på  en  bakgrundsstudie  i  tre  delar  där  den  första  är  en  teoretisk 
litteraturstudie  över  industriell  symbios.  Industriell  symbios  är  ett  begrepp  som  syftar  till  att 
företag  och processer  ska  samverka  för maximalt  utnyttjande  av  resurser.  Genom att  utnyttja 
tankarna kring industriell symbios ökar möjligheterna att få fram biobränslen som är billiga att 
producera och som har en liten påverkan på miljön. Den andra delen behandlar algodlingen och 
dess  begrepp  och  beskriver  odlingstekniker  som  fotobioreaktorer  och  öppna  dammar  samt 
odlingsförhållanden  som  mixotrof  och  fotoautotrof  odling.  Dessutom  redogörs  för  olika 
ljuslösningar  och  skördetekniker.  Den  tredje  och  sista  studien  behandlar  förutsättningarna  på 
och  kring  Agroetanol.  Förutom  biprodukterna  koldioxid  och  värme  som  nämns  ovan,  har 
Agroetanol  ett  så  kallat  restvatten  (en  blandning  av  processvattnet  och  en  del  av  dagvattnet) 
samt en sirap (som fås från tillverkningen av foderråvara) som båda har ett naturligt innehåll av 
kväve och fosfor. 

Urvalet av delar till produktionssystemen gjordes i två steg. I urval ett valdes systemalternativ 
ut  efter  hur  de  passar  i  det  aktuella  fallet:  Agroetanol.  I  urval  två  valdes  de  slutgiltiga 
alternativen ut efter vilken information som gick att få fram. Efter att det visat sig att det finns 
mest undersökningar som behandlar biodieselproduktion (vad det gäller biobränsleproduktion 
från alger) inriktades studien mot detta och fyra fettrika alger valdes ut vilka sedan reducerades 
till  två;  Chlorella  protothecoides  (där  studier  visar  på  fettinnehåll  på  upp  till  55%)  och 
Tetraselmis  suecica  (upp  till  32%  fett).  Efter  urval  två  kombinerades  algerna  och  följande 
systemalternativ i totalt tre system: fotobioreaktorer, fotoautotrof odling, mixotrof odling (med 
glykos som organisk kolkälla), direkt solljus, centrifugering, restvatten, östersjövatten och sirap. 

Produktionssystemen  är  analyserade  utifrån  energibalans,  utsläpp  av  växthusgaser  och 
kostnader  för  inflöden  och  pris  på  produkter  (algolja  och  algmjöl).  I  det  stora  hela  så  visar 
samtliga analyser att det i dagsläget inte är lönsamt med en algodling för biobränsleproduktion. 

Generellt  har  det  varit  ett  problem  att  algodling  för  biobränsleproduktion  är  ett  relativt  nytt 
forskningsområde.  Men  det  faktum  att  det  är  ett  nytt  område  betyder  också  att  det  har 
framtiden  för  sig  och  kan  utvecklas.  Inom  en  överskådlig  framtid  kan  algodling  för 
biobränsleproduktion mycket väl vara en lönsam verksamhet. 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Abstract 
The  challenge  of  solving  the  energy  supply  of  the  future  is  going  on  all  over  the  world.  In 
Sweden,  Lantmännen  is  producing  ethanol  as  a  transportation  fuel  through  the  associated 
company,  Agroetanol.  The  ethanol  from  Lantmännen  is  produced  via  fermentation  of  grains. 
From the process, the bi‐products of heat and carbon dioxide are gained. These products can be 
used in a cultivation of algae and the purpose of this study was to investigate the possibilities for 
Lantmännen to start up a profitable cultivation of algae for biofuel production. 

The conclusion from the study is that from the conditions of today there are no possibilities for 
Lantmännen  to  start  up  profitable  algae  cultivation  for  biofuel  production.  The  harvesting 
methods  and  the downstream processing needs  to be more  efficient  than  today. There  is  also 
important that the biomass leftover can be used for production of animal food or something else 
profitable. A careful choice of a suitable alga is needed for a real production and the existence of 
a  production  system  on  the  market  is  required.  How  far  the  waste  heat  last  needs  to  be 
straightened out and higher fuel prices on the market is probably necessary.  

The  study  is based on a background study  in  three parts where  the  first one  is  a  theoretical 
literature  study  in  industrial  symbiosis.  Industrial  symbiosis  is  a  concept,  which  aims  to  get 
companies  and  processes  to  coordinate  for  a  maximum  use  of  resources.  Using  the  ideas  of 
industrial  symbiosis  the  possibilities  to  produce  cheap  and  environmental  friendly  biofuels 
increases.  The  second  part  of  the  background  study,  deals  with  algae  cultivation  and  its 
vocabulary  and describes  cultivation  techniques  such  as photobioreactors and open ponds  and 
growing conditions such as mixotrophic and photoautotrophic conditions. It also deals with light 
sources and harvesting techniques. The third and last study describes the presuppositions at and 
around Agroetanol. In addition to the by‐products mentioned above (carbon dioxide and waste 
heat)  Agroetanol  has wastewater  (which  is  a  bi‐product  that  is  a  mix  of  process  water  and 
surface water) and a syrup which both has a natural content of nitrogen and phosphorus. 

The selection of the production parts was made in two steps. In selection one, alternatives for 
the systems were chosen based on how they match with the actual case Agroetanol. In selection 
two,  the  final  alternatives were  chosen based on  the  available  information. When  it was  clear 
that the most of the studies about algae biofuels deals with algae biodiesel,  this was chosen as 
the focus area. Further on four algae with high lipid content were selected and than two of them 
were chosen for analysis: Chlorella protothecoides (up to 55% lipid content according to studies) 
and  Tetraselmis  suecica  (up  to  32%  lipid  content).  After  selection  two,  the  algae  and  the 
following  system  alternatives:  photobioreactors,  photoautotrophic  cultivation,  mixotrophic 
cultivation  (with  glucose  as  the  carbon  source),  direct  sunlight,  centrifugation,  wastewater, 
water from the Baltic sea and syrup, were combined in three systems.  

The  analysis  of  the  production  systems  was  made  with  three  different  perspectives:  energy 
balance, emissions of green house gases and the cost of inflows a price on products (algae oil and 
algae meal). Over all, all the analysis indicate that from the current conditions, algae cultivation 
for biofuel production is not profitable. 

Algae cultivation for biofuel production is a relative new research area, which has been an issue 
in  the  study.  But  the  fact  that  it  is  a  new  area  also  means  that  the  future  is  ahead  and  the 
development  can  be  huge. With  this  in mind,  algae  cultivation  for  biofuel  production  has  the 
possibility of becoming a profitable business. 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Förord 
Det här examensarbetets avslutande är också avslutningen på de studier som jag påbörjade för 
över  5  år  sedan.  Inom  en  snar  framtid  kommer  jag  att  kunna  titulera  mig  Civilingenjör  i 
Maskinteknik och även om det  i  allmänhetens öron  låter  lite häftigare än vad det  är  så  är det 
ändå spännande. Nu är det dags för något nytt. Jag vill tacka alla de människor som på något sätt 
bidragit till att min studietid har blivit så fantastisk som den har. 

När det gäller den här studien så är det helt fantastiskt att den är färdig. Vid starten sa jag till alla 
som undrade om mitt examensarbete att ”det känns som om jag ska bestiga ett berg och jag har 
ingen  aning om hur  långt det  är  till  toppen”. Det  har  varit  dagar då  allt  bara har  flutit  på och 
känts bra, men också dagar då jag insett att jag måste tänka om och då har det varit tyngre. Men 
framför allt har det varit inspirerande för framtiden och nu är jag redo för arbetslivet.  

För all hjälp med att komma vidare när jag har fastnat samt kommentarer och hjälp i allmänhet 
vill  jag  tacka min  handledare  på  Lantmännen  Per  Erlandsson,  min  handledare  på  Linköpings 
Universitet Carolina Ersson och min examinator Mats Eklund. 

Jag vill tacka min opponent Ylva Borgström för samarbetet. 

Tack  till  alla  på  Lantmännen  som bidragit  till  att  det  här  arbetet  inte  blev  så  ensamt  som det 
skulle kunna ha blivit. 

Tack Erik för att du gör mig så glad. 

 

Stockholm, december 2010 

 

 

    Jennie Molin 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Ordlista 
Rapporten  innehåller  ett  antal  uttryck  som  från  engelska  inte  har  självklara  översättningar  till 
svenska. Ordlistan innefattar dessa engelska utryck samt den svenska översättning som används i 
rapporten. 

Air‐lift reactor – Luftbroreaktor 

Anchor Tenant – Central Aktör 

Bubble column reactor – Bubbelkolonnreaktor 

Column reactor ‐ Kolonnreaktor 

Bulk harvesting – Huvudskördande 

Flat plate reactor – Plattreaktor 

Nutrient deficient – Näringsbrist 

Nutrient replete ‐ Näringsöverskott 

Nutrient sufficient – Näringsöverskott 

Photobioreactor – Fotobioreaktor 

Raceway pond – Kapplöpningsdamm 

Thickening – Förtjockning 

Tubular photobioreaktor ‐ Rörreaktor 

Utility – Samhällsservice (samhällstjänster) 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Begrepp 
Algmjöl 
Uttryck  som  används  i  rapporten  som  benämning  på  den  del  av  algbiomassan  som  efter 
separeringen är delad från oljan och dessutom torkad.  

CO2ekvivalenter 
Växthusgaser omräknade till koldioxid utifrån vilken inverkan de har på växthuseffekten. En gas 
som påverkar växthuseffekten fem gånger mer än koldioxid anges alltså som ett utsläpp av fem 
enheter koldioxid(ekvivalenter) istället för utsläpp av en enhet av den egna gasen. 

DDGS 
Distillery Dryed Grains and Solubles. Pellets som är en råvara till fodertillverkning och som i sin 
tur tillverkas av dranken från etanolproduktion. 

Ekoindustriell park 
Ett begränsat område där industrier och andra företag jobbar med industriell symbios. Det vill 
säga de utbyter biprodukter och delar på samhällstjänster. 

Elmix 
Är en blandning av de elproduktionsslag som finns inom ett bestämd geografisk yta. 

Restvatten 
Ett  namn  som  används  i  rapporten  om  den  blandning  av  processvatten  och  dagvatten  som 
Agroetanol själv renar. 

Odlingskultur/Algkultur 
Det  som  finns  i  en  odlingsreaktor.  Alltså  mediet,  algerna,  näringsämnena  och  eventuellt 
organiskt kol när dessa är blandade under odling. 

Sirap 
Vid  tillverkningen  av  foderråvaran  centrifugeras  dranken  och  produkterna  blir  våtkaka  och 
drankvatten.  Drankvattnet  får  sedan  indunsta  och  resultatet  blir  en  sirap  som  används  i 
foderråvarutillverkningen både för att det är ett bra bindemedel och för att det bidrar till att en 
större mängd näringsämnen från dranken tas tillvara. 

Synergier 
Betyder  att  industrier  har  ett  utbyte  av material  och  energi  för  att  få  ett  ökat  ekonomisk  och 
miljömässigt värde 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Kemiska beteckningar 

Beteckning  Betydelse 

C  Kol 

CO2  Koldioxid 

N  Kväve 

NH4+  Ammonium 

NO3‐  Nitrat 

P  Fosfor 

PO43‐  Fosfat 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1  Inledning 
Idag  är  klimatförändringarna  allmänt  accepterade  som  ett  problem  som  kommer  att  påverka 
hela jordens befolkning. Detta tillsammans med att råoljan är en begränsad resurs har lett till att 
det nu pågår ett febrilt arbete världen över med att finna nya energikällor bland annat i form av 
förnyelsebara drivmedel. Idag finns det tre biodrivmedel som i förhållande till övriga används i 
stor skala; bioetanol (hädanefter benämnd som etanol), biodiesel och biogas.  

Lantmännen  Agroetanol  (hädanefter  i  denna  rapport  refererad  till  som  Agroetanol)  är  ett 
företag under Lantmännens Division Energi och Sveriges enda storskaliga producent av etanol 
som drivmedel. De driver en etanolfabrik på Händelö i Norrköping. 

1.1 Etanol 
Via  fermentering  kan  etanol  framställas  från material  som  innehåller  eller  kan  omvandlas  till 
socker.  I  Agroetanols  fabrik  används  spannmål  (Agroetanol,  Internet).  Spannmålet  mals  och 
blandas  sedan  med  vatten  och  enzymer.  Blandningen  värms  upp  och  tack  vare  enzymerna 
omvandlas  stärkelsen  till  socker.  När  omvandlingen  till  socker  är  färdig  tillsätts  jäst.  Under 
omrörning  jäser blandningen och etanol bildas.  För att  separera etanolen  från biprodukten  så 
destilleras  blandningen.  Biprodukten  kallas  drank  och  används  till  tillverkning  av  djurfoder. 
Etanolen  separeras  från  ytterligare  vatten  innan  den  är  klar  för  användning.  Under  jäsningen 
sker en kemisk reaktion när jästen får glykosen (sockret) att omvandlas till etanol och koldioxid: 

€ 

C6H7O(OH)5 → 2CH3CH2OH + 2CO2  (Persson, Internet) 

Den  koldioxid  som  frigörs  vid  tillverkningen  av  etanol  bidrar  inte  till  något  nettotillskott  av 
koldioxid  i atmosfären om kretsloppet är slutet  (Energimyndigheten,  Internet). Om nya växter 
hela  tiden  planteras  som  ersättning  för  de  gamla  så  kommer  dessa  att  ta  upp  samma mängd 
koldioxid  som  frigörs  vid  förbränningen  av  bränslet  (och  i  etanolfallet  vid  jäsningen).  Hade 
växterna  lämnats  kvar  hade  de  dessutom  avgivit  samma  mängd  koldioxid  vid  den  naturliga 
nedbrytningen. 

1.1 Industriell ekologi 
Industriell  ekologi  är  ett  begrepp  som  innebär  att  industriella  processer  integreras  med 
varandra inom eller mellan industrier (Martin et al. 2009a). Det kan exempelvis ske genom att 
spillvärme  från  en  process  används  till  uppvärmning  i  en  annan  eller  att  biprodukter  från  en 
process blir råvaror i en annan (exempelvis kan rester från matproduktion användas som råvara 
för tillverkning av biogas). 

1.2 Varför odling av alger? 
Om man utgår ifrån tankegångarna inom industriell ekologi ska alla biprodukter tas till vara så 
långt det är möjligt. Martin et al. (2009a) resonerar kring att detta applicerat på biobränslen kan 
göra dessa mer energieffektiva och ge ett argument mot de som hävdar att biobränslen inte är 
effektiva nog. 

För tillväxt kräver alger, i likhet med andra växter, vatten, solljus, näringsämnen samt koldioxid 
(Sheehan  et  al.  1998).  I  produktionen  av  etanol  frigörs  koldioxid  som  Agroetanol  idag  inte 
utnyttjar. Genom att tillsätta koldioxiden i en algodling skulle det kunna vara möjligt att bedriva 
en effektiv odling. Algerna växer nämligen bättre om de tillförs mer koldioxid än den som finns 
naturligt  i  luften  (Mikroskopiska  alger,  Internet).  En  förutsättning  för  att  algodling  ska  kunna 
ske  i anslutning  till Agroetanols etanolfabrik är dock att det  finns algarter och odlingstekniker 
som gör det möjligt att bedriva en ekonomiskt försvarbar odling i Sverige. 

Förutom koldioxid har Agroetanol också ett överskott av värme. När etanolen destilleras och när 
dranken  torkar  behövs  hög  värme  och  till  det  används  ånga  och  här  frigörs  restvärme 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(Erlandsson,  personlig  kommunikation).  Alger  växer  normalt  i  en  temperatur mellan  20‐30°C 
(Oilgae (a), Internet) och en del värme måste därmed tillföras en algodling i Sverige. Det skulle 
även vara möjligt att utnyttja vatten och näring från etanolproduktionen i form av avloppsvatten 
som  i  sig  innehåller näringsämnen  (Karlsson, R.,  personlig kommunikation). Etanolproduktion 
och algodling skulle med andra ord kunna utgöra en utmärkt industriell symbios. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utreda om det utifrån nuvarande premisser finns några förutsättningar 
för  Lantmännen  att  starta  en  algproduktion  i  anslutning  till  Agroetanols  etanolfabrik  i 
Norrköping. Algråvaran  ska utnyttjas  till  någon  form av biobränsleproduktion.  Syftet  är  också 
att, om det utifrån nuvarande premisser inte är möjligt, diskutera vilken ekonomisk, teknisk och 
resursmässig utveckling som krävs för att det ska bli möjligt. 

1.4 Mål 
Målen med studien är: 

Att Lantmännen ska få en första inblick i möjligheterna att starta algproduktion för att utnyttja 
koldioxiden som frigörs vid etanolproduktionen. 

Att utifrån förutsättningarna i Norrköping och de hos Agroetanol tillgängliga resurserna, bland 
annat  i  form  av  koldioxid  och  spillvärme,  ta  fram  en  jämförelse  mellan  några 
produktionsscenarier för algodling: 

• Att välja ut och utvärdera några tekniker som finns för algbaserade produktionssystem 
och i samband med detta välja ut och analysera passande algarter. 

• Att  ta  fram  några  produktionssystem  för  analys.  Om  möjligt  ska  systemen  tas  fram 
utifrån vad existerande företag har att erbjuda för lösningar. 

• Att  särskilt  undersöka  inverkan  av  tillgängliga  soltimmar  och  klimat  i  Norrköping  och 
det eventuella behovet av konstgjord belysning. 

• Att upprätta energi‐ och materialbalanser för de valda systemen. 
• Att utreda miljönyttan av en eventuell algodling. 
• Att  genomföra  en  grov  ekonomisk  analys  över  potentialen  för  en  algproduktion  för 

Lantmännen i Norrköping. 

1.5 Metod och rapportstruktur 
Arbetet  inleddes  med  en  bakgrundsstudie  i  tre  delar.  Den  första  är  en  litteraturstudie  över 
industriell  symbios.  Den  andra  en  litteraturstudie  av  algproduktion  i  allmänhet  och 
algproduktion  för  biodieselproduktion  i  synnerhet.  Den  tredje  är  en  kartläggning  av 
förutsättningarna  kring  Agroetanol.  Resultatet  togs  fram  via  en  sammanställning  av  de  olika 
alternativ  som  finns  för  odlingen,  följt  av  ett  urval  i  två  steg.  Tre  analyser  har  genomförts; 
energianalys, miljöanalys och ekonomisk analys. 

1.5.1 Bakgrundsstudien 
Många av artiklarna till studien om industriell symbios erhölls via kursen Industriell ekologi vid 
Linköpings  Universitet  vårterminen  2009.  Övrigt  material  kommer  från  artiklar  och 
avhandlingar  skrivna  vid  Linköpings  Universitet,  andra  artiklar  och  avhandlingar  samt  från 
några internetkällor. 

För  att  finna material  till  studien över  alger  användes databasen Science  direkt.  Till  en början 
användes  sökorden:  alga,  algae,  biofuel,  och  biodiesel  kombinerat  med  cultivation  och 
production.  Den  breda  sökning  gav  baskunskaper  och  insikt  i  algodlingens  termologi  vilket 
användes för mer inriktade sökningar. Samma sökningar gjordes också med hjälp av sökmotorn 
Google. Efter den breda sökningen konstaterades att, vad det gällde biobränslen, fanns det mest 
material  som  behandlade  algbiodiesel  varför  studien  inriktades  mot  detta.  Via  sökningar  på 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internet  bland  annat  via www.oilgae.com undersöktes  företag  inom algproduktionsbranschen, 
men informationen från dessa företag är mycket begränsad.  

Parallellt  med  algstudien  genomfördes  studien  om  förutsättningarna  på  Agroetanol  och  dess 
omgivning på Händelö. Informationen om Agroetanol inhämtades via Agroetanols hemsida och 
några andra  internetsidor samt kontakt via e‐post med anställda på Agroetanol och via e‐post 
och  möten  med  anställda  på  Lantmännen  Energi.  I  slutet  av  studien  gjordes  också  ett 
studiebesök vid Agroetanol där processen och olika  restprodukter diskuterades. Vad gäller de 
geografiska  och  klimatmässiga  förutsättningarna,  hämtades  informationen  på  internet  bland 
annat från Sveriges Metrologiska Institut (SMHI). 

1.5.2 Urvalet 
Urvalet av  tekniker och vad som  ligger  till grund  för urvalet presenteras  i  resultatkapitlet. Till 
stöd  för  urvalet  har  beräkningar  genomförts.  Dessa  beräkningar  presenteras  i  Bilaga  6‐8,  där 
antaganden  och  genomförande  också  beskrivs.  Urval  ett  är  gjort  utifrån  vad  som  framkom  i 
litteraturstudien  och  bortsållningen  har  gjorts  med  tanke  på  vilka  tekniker,  metoder  och 
tillflöden som anses möjliga att utnyttja i det specifika fallet som föreligger studien (Agroetanol). 
Undantaget  är  urvalet  av  algerna  där  utbudet  är  mycket  stort.  Urvalet  av  alger  motiveras  i 
resultatkapitlet.  I  urval  två har de  alternativ  sållats  bort,  där  tillräcklig  information  för  vidare 
analys  saknats.  De  tre  system  som  sedan  valts  ut  är  de  återstående  kombinationer  som  efter 
urvalen ansetts möjliga att utvärdera. Systemen presenteras i tabeller och flödesscheman sist  i 
resultatkapitlet. 

1.5.3 Analysen 
I energianalysen har balansen mellan den totala energin som tillförs och hur mycket energi som 
fås ut ur varje  scenario beräknats. Eftersom solenergin  i  sig  är gratis har den  inte  inkluderats 
och detta är orsaken  till det blir  en differens mellan energi  in och energi ut. Eftersom sirapen 
tillförs  för  näringens  skull  har  energiinnehållet  i  sirapen  inte  tagits  med.  Energianalysen  har 
gjorts  för att översiktligt se om det  finns potential  för att en algodling  för biodieselproduktion 
skulle kunna bli en energimässig vinst. Sist har också skillnaden mellan tillförsel av energi som 
algerna kan  ta upp och hur mycket energi  som de  faktiskt  tar upp analyserats. Beräkningarna 
preciseras i Bilaga 9‐10 och resultat av dem presenteras i Analys.  

Miljöanalysen  är  endast  gjord  vad  det  gäller  utsläpp  av  växthusgaser  och  behandlar  därmed 
endast  ett  miljöproblem.  Den  kommer  hädanefter  att  benämnas  som  CO2‐analys.  Värdena  till 
CO2‐analysen  en  är  inhämtade  muntligen  och  skriftligen  från  anställda  på  Lantmännen  och 
Linköpings  Universitet  samt  från  en  klimatdeklaration  från  Vattenfall.  Utsläppen  har  först 
beräknats  för  varje  scenarios  elförbrukning  genom hela  processen.  Beräkningarna  har  utförts 
med marginalel samt tre olika elmixer; svensk, nordisk och europeisk. För‐ och nackdelar med 
att  räkna  med  de  olika  elmixerna  anförs  i  diskussionskapitlet.  Resultatet  på  beräkningarna 
presenteras  som  skillnaden  i  utsläpp om 1MJ  algbiodiesel  ersätter  1MJ  fossil  diesel.  Vinsten,  i 
form  av  minskade  utsläpp,  av  att  ersätta  sojamjöl  med  algmjöl  har  också  analyserats. 
Beräkningarna till CO2‐analysen preciseras i Bilaga 11‐12. 

Den ekonomiska analysen inkluderar kostnaden för den el som förbrukas enligt energianalysen. 
Även kostnaden  för glykostillförsel har beräknats. För att  jämföra har det antagits att algoljan 
kan säljas  för samma pris som rapsolja  tack vare  liknande energiinnehåll. Utgifterna har alltså 
ställts mot det, vid tiden för studien aktuella priset för rapsolja. Även det, vid tiden för studien, 
aktuella priset för glykos har använts. Priset på el har tagits från ett genomsnitt för det senaste 
året  för  den  förbrukskategori  Lantmännen  bör  tillhöra.  Priserna  har  tagits  från  internetkällor 
bortsett  från  priset  på  glykos  som  inhämtats  från  Lantmännen  (som  bedriver 
glykosproduktion). Som pris på algmjöl har ett uppskattat pris för foderråvaran som Agroetanol 
tillverkar använts. Priset på sirapen har satts till noll eftersom sirapen säljs till biogasproduktion 
och råvaror till biogas ibland säljs och ibland tas emot mot betalning. Beräkningarna presenteras 
i Bilaga 13. 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1.5.4 Avslutning 
Rapporten  avslutas  med  en  diskussion,  en  slutsats  och  en  redogörelse  för  framtidsutsikter.  I 
diskussionen finns resonemang kring vad analyserna betyder och vilka begränsningar som finns 
i  och med  antaganden  och  brist  på  information.  Den  innefattar  också  resonemang  kring  vilka 
förbättringar som skulle kunna vara möjliga och vad det skulle innebära.  

I  slutsatsen  presenteras  vilka  insikter  studien  har  lett  fram  till  utifrån  syftet.  Sist  presenteras 
framtidsutsikter baserat på information från företagshemsidor och uttalanden från två personer 
som forskar på algodling. 

1.6 Avgränsningar 
Möjligheterna  för algodling har undersökts utifrån  förutsättningarna  i Norrköping  i anslutning 
till  Agroetanol.  Hela  eller  delar  av  studien  kan  vara  applicerbar  på  platser  med  liknande 
förutsättningar,  men  detta  förutsätter  dock,  förutom  liknande  klimat,  också  tillgång  till  stora 
mängder  relativt  ren  koncentrerad  koldioxid,  spillvärme  samt  för  vissa  delar  av  studien 
dessutom  näringsrikt  avloppsvatten.  I  enlighet  med  teorin  om  industriell  symbios  har 
ambitionen varit att de resurser som används till utvärderingen av algodlingen i första hand ska 
vara lokala och biprodukter. 

Efter att studien inriktades mot biodiesel, koncentrerades den på fettrika alger. Inga fördjupade 
undersökningar på  andra  användningsområden har  genomförts. Undantaget  är  i  CO2‐analysen 
där  en  hypotetisk  beräkning  inkluderas  för  att  utnyttja  biprodukten  till  djurfoder.  Men  inga 
övriga undersökningar har gjorts på vilka möjligheter det finns att verkligen utnyttja algmjölet 
till  detta.  Algmjölsberäkningar  har  också  inkluderats  i  den  ekonomiska  analysen.  Att 
beräkningarna  gjordes  på  just  djurfoder  beror  på  att  Lantmännen  redan  tillverkar  en 
foderråvara av biprodukten från etanolproduktionen. 

Den  tekniska/fysiska  utformningen  på  produktionsanläggningen  har  inte  bestämts  närmare 
utan det är endast principen som undersökts. 

Miljöanalysen  (CO2‐analysen)  är  som  sagt  begränsad  till  utsläppen  av  växthusgaser. 
Avgränsningen beror på att omfattande miljöanalyser är mycket tidskrävande. Ingen hänsyn har 
här tagits till uppförandet av produktionsanläggningen vilket i en noggrannare miljöanalys bör 
göras.  Beräkningar  på  utsläpp  av  växthusgaser  har  alltså  bara  gjorts  på  det  som  går  in  i 
processen i form av energi och råvaror samt på produkterna. Den eventuellt positiva effekten av 
att utnyttja avloppsvatten och processvatten (i rapporten kallat restvatten) har inte inkluderats 
och  inte  heller  den  eventuellt  negativa  effekten med  att  använda  sirapen  som  näringsämne  i 
algodlingen istället för att biogas tillverkas av den. 

Även den ekonomiska analysen är mycket översiktlig och är endast gjord på värdet på produkter 
och kostnader på inflöden. Investeringskostnader har inte konfronterats eftersom detta inte har 
ansetts  möjligt.  Kostnadsangivelser  i  vetenskapliga  artiklar  har  varit  begränsade  och 
kostnadsförslag från företag har inte gått att finna. Att reaktorutformningen inte har preciserats 
var ytterligare ett hinder för en undersökning av investeringskostnaderna. 

1.7 Metodkritik 
Majoriteten av referenserna är vetenskapliga rapporter och de flesta elektroniska referenserna 
är från seriösa företagshemsidor. Fakta från företag ska naturligtvis användas kritiskt men det 
mesta är direkta fakta om företagen eller information som varit svår att få tag på, på annat sätt. 
Ett  undantag  för  detta  är  data  från  Vattenfall  (Internet)  angående  hur  stort  utsläppet  av 
växthusgaser  är  från  ett  kolkraftverk.  Värdet  kommer  dock  från  en  deklaration  som  är 
certifierad av EPD (Environmental Program Declaration). Utredningen bakom deklarationen har 
inte granskats. De internetsidor som inte är garanterat seriösa bidrar inte med särskilt mycket 
betydande information, men det bästa hade varit om de helt kunnat undvikas. 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För majoriteten av de data  som används  i beräkningarna har det  inte  inhämtats  stöd  från  fler 
källor än en.  

För kartläggningen av Agroetanol hade en alternativ metod, som kanske varit att föredra, varit 
att  först  samla  ihop  frågor  och  underlag  för  vilken  information  som  behövts  och  sedan  tidigt 
göra  ett  studiebesök.  Studiebesöket  som  genomfördes,  genomfördes  så  sent  att  en  del 
intressanta funderingar inte kunde undersökas närmare. 

Med  tanke på det  snäva  tidsutrymmet  för  studien hade ett  alternativt upplägg kunna varit  att 
göra en mer fördjupad studie i de olika odlingsteknikerna för ett mer kvalificerat urval. Det hade 
gett  mindre  tid  till  analysberäkningar,  men  kanske  en  bättre  grund  för  fortsatta  studier  på 
området. 

Ytterligare  redogörelse  för  vilka  begränsningar  som  föreligger  studien  finns  i  slutet  av 
diskussionen i kapitel 5. 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2  Bakgrund 
Bakgrundsstudien är uppdelad i tre delar; Industriell symbios, Odlingssystem och Förutsättningar 
på Händelö. 

2.1 Industriell symbios 
Industriell  ekologi  är  ett  begrepp  som  är  nämnt  i  inledningen  och  det  är  baserat  på  idén  att 
industriella  system  ska  påverka  det  naturliga  ekosystemet  så  lite  som möjligt.  Teorin  har  sitt 
ursprung  från  1989  och  uttrycket  industriella  ekosystem  som  innebar  att  industrier  skulle 
optimera  material‐  och  energikonsumtionen  och  minimera  avfallet  (Martin  et  al.  2009b). 
Industriell  symbios  (IS)  är  en  del  av  industriell  ekologi  och  är  också  det  en  kopia  från  ett 
biologiskt begrepp; symbios. I naturen innebär symbios att två arter lever nära sammanbundna 
med varandra och på så sätt gynnas den ena eller båda arterna av detta (Wolf 2008). 

Definitionen  av  industriell  symbios  är  inte  helt  fastslagen  men  en  definition  är  att  den  ska 
involvera  traditionellt  separerade  enheter  (industrier)  som  ska  samarbeta  för  att  få 
konkurrensfördelar  genom utbyte  av material,  energi,  vatten och andra biprodukter  (Chertow 
2000). Det kan också definieras som ett forskningsområde som fokuserar på att samarbete ska 
optimera  resursanvändningen  genom  utbyte  av  biprodukter  och  samarbete  vad  gäller 
samhällsservice; vattenrening, avfallshantering etc. (Martin 2010). 

2.1.1 Olika typer av industriell symbios 
Chertow (2000) beskriver en uppdelning  i  tre olika  typer av  industriell  symbios; Typ 3, Typ 4 
och Typ 5 (Typ 1 och Typ 2 är exempel på industriell ekologi som Chertow (2000) bedömer ligga 
utanför begreppet industriell symbios).  

 

Figur 1: Industriell symbios på Fiji (Chertow 2000) 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Typ 3 
Typ  3  handlar  om  samarbete mellan  företag  i  en  planerad,  avgränsad  Ekoindustriell  park  (se 
ordlista). Samarbetet kan handla om utbyte av energi, vatten och olika material men kan också 
gå längre och innefatta att företagen delar med sig av information, har samordnade transporter 
eller samordnad marknadsföring. 

Chertow (2000) beskriver ett antal exempel av Typ 3 varav ett handlar om att maltrester från ett 
bryggeri  tas  tillvara.  Detta  exempel  finns  i  Suva  på  Fiji  och  startartade  eftersom man  ville  ta 
hand  om  just  bryggeriavfallet  för  att  slippa  dumpa  det  i  havet.  Bryggeriavfallet  används  i  en 
småskalig svampodling i en skola. Svamparna bryter ner avfallet så att det sedan kan användas 
som grisfoder. Avfallet från grisarna går i sin tur vidare till en biogasanläggning där produkterna 
blir  biogas  och  gödningsmedel.  Vidare  är  en  algodling,  en  fiskodling  och  en  grönsaksodling 
involverade (se Figur 1). 

Typ 4 
Typ 4 definieras av att  företag som existerar  i ett bestämt område startar ett  samarbete. Tack 
vare  detta  samarbete  finns  det  därefter  stora  chanser  att  nya  företag  startar  upp  i  samma 
område  för att kunna ha möjlighet att utnyttja de  fördelar som det medför. Det här är  inte ett 
planerat IS‐projekt utan företagens flöden passar helt enkelt ihop och de väljer att utnyttja detta 
genom att starta ett samarbete. I den danska staden Kalundborg finns ett känt exempel på Typ 4. 
Mer om Kalundborg nedan. 

Typ 5 
Typ 5 handlar om att existerande  företag ska kunna utnyttja  fördelarna av  industriell symbios 
även  om  inga  passande  grannföretag  finns.  Att  flytta  en  verksamhet  för  att  kunna  samarbeta 
med andra är kostsamt och det är inte aktuellt för särskilt många industrier. Definitionen av Typ 
5  är  att  samarbetet  sker mellan  företag  som  är  praktiskt  organiserade  över  ett  större  område. 
Företagen är samordnade med varandra trots att de inte ligger precis intill varandra, men ändå 
inom en organisatoriskt bestämt yta  (i Sverige exempelvis en kommun eller ett  län). Eftersom 
möjliga samarbetspartner blir fler är också chansen större för att det finns biprodukter som kan 
användas av någon annan. Ett exempel på detta finns i Brownsville i Texas där man har använt 
en datamodell för att matcha ihop råvaror och biprodukter mellan industrierna. 

Kalundborg – upptäckten av industriell symbios 
Kalundborg  är  en  stad  i  den  danska  regionen  Sjælland  som  har  drygt  16  000  invånare 
(Nationalencyklopedin,  Internet).  Enligt  Chertow  (2000)  är  Kalundborg  det  första  stället  i 
världen  där  man  ”upptäckte”  existensen  av  Industriell  symbios.  Symbiosen  i  Kalundborg  har 
växt fram sedan början av 70‐talet och omfattar idag en mängd flöden och aktörer (se Figur 2). 
Huvudaktörerna  består  av  ett  oljeraffinaderi,  ett  kolkraftverk,  en  fabrik  som  tillverkar 
gipsskivor  och  en  läkemedelsindustri.  Oljeraffinaderiet  brukar  betraktas  som  den  Centrala 
aktören (se avsnitt 2.1.2). 

En  viktig  faktor när det  gäller  industriell  symbios  är  öppenhet mellan  företagen. Det  är  också 
just det som är en viktig faktor för det lyckade samarbetet i Kalundborg där intressenterna litar 
på varandra och har en nära relation (Wolf 2008). 

Kalundborg  är  beskrivet  i  en mängd  litteratur  om  Industriell  symbios  (Chertow 2000; Heeres 
2004; Yang 2008; Pakarinen 2010 etc.) och det kan tyckas självklart att staden har varigt mycket 
viktigt  för  utveckling  och  forskning  omkring  industriell  symbios.  Men  det  finns  de  som  har 
åsikter om att Kalundborg är en engångsföreteelse och inte alls en så särskilt viktig modell  för 
andra  (Wolf  2008).  Förutom  att  själva  samarbetet  sägs  vara  unikt  handlar  det  också  om  att 
samarbetet är uppbyggt kring fossila bränslen. Industriell symbios ska vara ett miljöarbete och 
det är viktigt att ställa om till användandet av förnyelsebar energi anser kritikerna (Wolf 2008). 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Chertow (2000) beskriver ett problem rörande industriell symbios som Kalundborg till viss del 
kan vara ett exempel på: Att eko‐industriella parker gynnar redan existerande tekniker istället 
för att ny miljövänlig teknik får utvecklas. Samarbetet kan i värsta fall leda till att företagen inte i 
lika  stor  utsträckning  är  intresserade  av  att  minska  sitt  avfall.  Men  å  andra  sidan  har 
utvecklingen i Kalundborg också visat på motsatsen då exempelvis kraftverket har bytt ut en del 
av kolen mot andra bränslen. 

 

Figur 2: Industriell symbios i Kalundborg, Danmark (CohenRosenthal et al. 2003) 

2.1.2 Den Centrala aktören 
För  att  inleda  ett  samarbete  kring  industriell  symbios  är  det  vanligt  att  man  utnyttjar  en  så 
kallad  Central  aktör.  Den  Centrala  aktören  kan med  fördel  vara  någon  som  kan  bidra  till  att 
företag  samarbetar  kring  nyttjandet  av  samhällstjänster.  Det  kan  exempelvis  vara  en  el‐ 
och/eller  värmeproducent  (ett  värmeverk,  kraftverk  eller  kraftvärmeverk).  Möjligheten  att 
kunna dra nytta av en Central aktör kan för  industrier vara en anledning att ansluta sig till ett 
projekt av IS‐typ.  

Den Centrala aktören behöver nödvändigtvis  inte vara någon som kan bidra med något  fysiskt 
utan kan också vara en kommun eller  liknande som kan bidra med  information,  infrastruktur, 
beslutsfattande och politisk uppbackning (Martin et al. 2009c). En kommun som Central aktör 
har  den  fördelen  att  den,  till  skillnad  från  de  flesta  företag,  kan  likställa  ekonomiska, 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miljömässiga  och  sociala  vinster.  Företagen  ser  oftast  den  ekonomiska  vinsten  som  den 
huvudsakliga drivkraften (Wolf et al. 2005). 

Chertow (2000)  liknar en Central  aktör  i  en eko‐industriell park vid  stora  tilldragande affärer 
som medför att köpcentran kan byggas upp. Det faktum att de stora affärerna drar till sig kunder 
gör att mindre butiker gärna startar sin verksamhet där.  

2.1.3 Industriell symbios i Sverige 
Här följer två exempel på samarbeten i Sverige som kan kallas industriell symbios. 

Skogsindustrin i Mönsterås 
Mellan  Oskarshamn  och  Kalmar  längs  Sveriges  östkust  ligger  Mönsterås,  en  kommun  med 
omkring  13000  invånare  (Mönsterås  kommun,  Internet).  I  kommunen  finns  en 
pappersmassafabrik,  ett  sågverk  och  en  pelletsfabrik.  Alla  tre  industrierna  ingår  i 
företagsgruppen  Södra,  men  sågverket  har  en  annan  ägare  än  de  andra  två.  Wolf  (2007) 
beskriver deras samarbete som kan definieras som Industriell Symbios eftersom det handlar om 
samarbete mellan företag (se avsnitt 2.1.1). 

 

Figur 3 Industriell symbios i Mönsterås (Södra, Internet) 

En  skiss  över  synergierna  mellan  skogsindustrierna  i  Mönsterås  finns  i  Figur  3.  Sågverket 
levererar  sina biprodukter,  såg‐ och hyvelspån,  till  pappersmassafabriken. Massafabriken  i  sin 
tur levererar elektricitet och ånga till sågverket. Hela 90 % av den ånga som sågverket använder 
kommer från pappersmassafabriken. Från pappersmassafabriken går bark, ånga och elektricitet 
vidare  till  pelletsfabriken.  Ångan  används  för  att  torka  barken.  Vid  sidan  av  samarbetet 
skogsindustrierna emellan så levererar också pappersmassafabriken fjärrvärme och elektricitet 
till Mönsterås kommun (Södra, Internet). 

Hackeforsgruppen i Linköping 
I Hackefors industriområde i Linköping finns ett exempel på en grupp företag som har kommit 
långt  i  sitt  samarbete  vad  det  gäller  utbyte  av  information  och  att  dela  på  samhällsservice 
(Hjelm,  personlig  kommunikation).  Även  om  det  inte  faller  under  definitionen  av  industriell 
symbios  att  endast  samarbeta  vad  det  gäller  dessa  områden  och  inte  ha  något  utbyte  av 
biprodukter  så  är  det  intressant  att  visa  att  det  går  att  uppnå  ekonomiska  och  miljömässiga 
fördelar även genom att samarbeta mer administrativt. 

I Hackefors har man genomfört en gruppcertifiering av miljöledningssystem (Ammenberg 2004) 
(närmare  förklaring av miljöledningssystem återfinns  i Bilaga 1). Det  innebär mer konkret  att 
man har bildat grupper med representanter från de olika företagen där man tagit gemensamma 
beslut för att kunna genomföra certifieringen. Företagen har ordnat gemensamma utbildningar 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för anställda och hjälps åt med de för miljöledningssystem nödvändiga miljöutredningarna och 
dokumentationerna.  Varje  företag  har  ett  varsitt  certifikat  (ISO  14001),  men  tack  vare 
samarbetet  kan  revisionerna  (som genomförs  för  att  ett  företag  ska bli  certifierat)  samordnas 
och  bli  billigare  och  därmed  ekonomiskt  möjliga  för  företagen.  Hjelm  (personlig 
kommunikation) har angett att av de synliga miljöförbättringar som kan ses är ökad återvinning, 
bättre kemikaliehantering och samordnade och därmed effektivare transporter. 

Industriell symbios vid biobränsleproduktion 
Det finns mängder av rapporter över biobränslenas vara eller icke vara. Är de bra eller dåliga för 
miljön? Svaren är olika. Ofta har de studier som talar om det negativa med biobränslen väldigt 
snäva gränsdragningar (Martin 2010). Vanligt är en linjär undersökning där man endast tittar på 
material  och  energi  in  och  vilken  produkt  man  får  ut.  Naturligtvis  spelar  också  den  enskilda 
produktionen roll för biobränslets miljöinverkan. 

Inom  industriell  symbios  vidgar  man  vyerna  och  tittar  på  vilka  effektiviseringar  man  kan  få 
genom  att  utnyttja  biprodukter.  Avfallet  från  en  process  kan  ofta  användas  som  råvara  i  en 
annan, man skapar så kallade biproduktsynergier. Biobränsleproducenter har mycket att vinna 
på att använda sig av detta koncept då det kan leda till miljöeffektivisering och därmed blir det 
lättare  att  visa  att  biobränslen  har  en  positiv  inverkan  på  miljön.  En  annan  fördel  med  att 
utnyttja  industriell  symbios  är  att  man  vid  en  kartläggning  kan  finna  flera  möjliga  råvaror 
(biprodukter från andra industrier) till bränsleproduktionen vilket motverkar teknisk inlåsning 
(Martin 2010). Martin & Fonseca  (2010) uttrycker det på  följande  sätt  angående att  applicera 
industriell symbios i biobränsleindustrin: ”It is interesting from a scientific viewpoint to see not 
how bad biofuels are, but how much better they can become” (Från en vetenskaplig synvinkel är 
det inte så intressant att ta reda på hur dåliga biobränslen är, men hur bra dom kan bli). 

Synergier mellan etanol och biodiesel 
Martin  (2010)  redogör  för  möjliga  synergier  inom  biobränsleproduktion.  Vid  produktion  av 
biodiesel  krävs  en  alkohol  för  att  transförestringen∗  ska  kunna  genomföras.  Den  alkohol  som 
vanligen används idag är fossil metanol men det skulle också vara möjligt att använda etanol. Åt 
andra  hållet  finns  det  biprodukter  från  etanolproduktion  som  skulle  kunna  användas  i 
biodieselproduktion så som fettrester från majs eller vete. Som framgår av Inledningen blir det 
restvärme kvar vid etanoltillverkning. Den värmen kan användas till produktion av biodiesel och 
även tvärtom (Erlandsson, personlig kommunikation). 

Synergier mellan biogas och biodiesel 
Vid produktion av biodiesel är en betydande biprodukt glycerol. Glycerol är en utmärkt råvara 
för  produktion  av  biogas.  Biprodukten  från  oljeutvinningen  kan  också  användas  till 
biogasproduktion (Martin 2010).  

Synergier mellan etanol och biogas 
Den  alkoholfria  delen  som  blir  över  efter  jäsningen  vid  etanolproduktionen,  dranken,  kan 
användas  till  produktion  av  biogas  (Martin  2010).  Även  i  samband  med  reningen  av 
avfallsvattnet  från  etanolproduktionen  kan  biogas  produceras.  Precis  som  till 
biodieselprocessen kan restvärmen från etanol användas till biogasproduktion. 

Synergier mellan biobränsleindustrin och andra intressenter 
Det  är  inte  bara  inom  biobränsleindustrin  som  biproduktsynergier  är  möjliga  (Martin  et  al. 
2010).  Även  mellan  produktion  av  de  olika  biobränslena  och  externa  industrier  finns 

                                                               

∗ För redogörelse av biodieselproduktion, se Bilaga 2 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utbytesmöjligheter.  Exempelvis  så  kan  nästan  allt  biologiskt  material  användas  till 
biogasrötning∗. Det finns många andra exempel: 

• Rötrester och koldioxid från biogasproduktion till växthus 
• Rötrester som gödsel i lantbruket 
• Drank från etanolproduktion som djurfoder eller gödsel 
• Glycerol till kosmetikatillverkning, livsmedel och tekniska produkter 
• Avfallsvatten från biodiesel‐ och etanolproduktion till salixodling (energiskog) 
• Restvärme till fjärrvärme (uppvärmning av byggnader) 
• Restvärme till uppvärmning av simbassänger 
• Restvärme till växthus 
• Oljerester från matindustrin till biodieselproduktion 
• Mejeriavfall och slaktrester till biogasproduktion 

 

Figur 4: Industriell symbios inom biobränsleproduktion. Illustration: Michael Martin (Martin 2010) 

Industriell symbios vid biobränsleproduktion i Linköping 
I  Linköpings  kommun  finns  ett  exempel  på  industriell  symbios  i  samband med produktion  av 
biobränsle. Som framgår av Figur 4 så  finns två parter som symbiosen kretsar kring; Tekniska 
verken  och  Svensk  Biogas.  Som  fjärrvärme‐  och  elleverantör  i  hela  kommunen  är  Tekniska 
verken den Centrala  aktören.  Till  kraftvärmeverket Gärstadverket  samlas  bränsle  in  i  form av 
kommunalt  avfall,  biomassa  och  avfall  från  företagen  i  Linköpings  kommun  (Martin  2010). 

                                                               

∗ För redogörelse av biogasproduktion, se Bilaga 3 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Värme och el  levereras  sedan  till  Linköpings kommun, Svensk Biogas och andra  företag bland 
annat SCAN och andra matindustrier. 

Tekniska  Verken  tillverkar  biogas  via  sitt  dotterbolag  Svensk  Biogas  (Svensk  Biogas(a), 
Internet). Svensk Biogas samlar in råvaror från en mängd olika håll; avfall från matindustrin som 
främst består av kött‐ och mejeriavfall, matrester  från restauranger och hotell och även drank 
från  Agroetanol  (Martin  2010).  Värme  och  elektricitet  levereras  från  Tekniska  Verkens 
kraftvärmeverk. Biogasen levereras till en bussdepå i Linköping och tankställen för allmänheten 
på flera ställen i Östergötland, Sörmland och Närke. Rötresterna används som gödningsmedel. 

På Händelö i Norrköping finns också industriell symbios i samband med biobränsleproduktion.      
I denna symbios är Agroetanol inblandad och den beskrivs i avsnitt 2.3.2. 

2.1.4 Hinder och förutsättningar för industriell symbios 
I  dagsläget  finns  en mängd  orsaker  till  att  teoretiskt möjlig  industriell  symbios  aldrig  blir  av. 
Chertow (2000) anger fyra huvudorsaker till detta; projekten anses för riskfyllda, problem med 
finansiering, frånvaro av rörlig kapital och möjlighet till högre återbetalning inom andra projekt. 
IS‐projekt  är  normalt  inte  heller  särskilt  övertygande  för  företaget  som  har  små  flöden  av 
biprodukter  eller  avfall  och  avloppsvatten.  Ett  annat  hinder  som  går  tillbaka  till  det  problem 
som beskrivs i avnittet om Kalundborg är att företagen jobbar med att minska sitt avfall (vilket 
naturligtvis är bra) och därför inte vill binda sig vid att leverera en viss mängd avfall (Wolf et al. 
2005). 

Miljölagstiftningen  kan  vara  ett  hinder  för  IS‐investeringar  då  den  aktuella  lagstiftningen 
fokuserar på enskilda företag. Ett exempel är den ansökan som man måste genomföra i Sverige 
för  att  få  tillstånd  till  att  starta  upp  eller  bygga  ut  en  verksamhet.  Den  tar  inte  hänsyn  till 
sekundära,  positiva  miljöeffekter.  Gränsdragningarna  kan  därmed  vara  för  snäva  för  att 
inkludera de förbättringar som industriell symbios innebär. 

Wolf  et  al.  (2005)  har  hittat  ytterligare  hinder  i  en  fallstudie  över möjlig  symbios  på  en  ort  i 
Sverige med  skogsindustrier.  Exempel  på  hinder  som  företagen  själva  har  angivit  är  listade  i 
Tabell 1. 

Tabell 1: Praktiska hinder för införande av produktionssynergier (Wolf et al. 2005) 

Föreslagen åtgärd  Angivet hinder 
Utnyttjning av restvärme  Rädsla för att vara beroende 
  Olika åsikter om vilka investeringar som krävs 
  Ingen enighet om pris 
  För kort utnyttjningstid i fjärrvärmenätet 
Lokal användning av biobränsle  Marknaden kontrollerad 
  Bundna till andra kontrakt 
Lokal användning av biprodukter  Ingen hållbar lösning 
  Rädsla för att vara beroende 
  Återvinning kan vara effektivare någon annanstans  i 

en stor anläggning 
  Svårt att få tillstånd till expandering 
  Utrymmesbrist 
 

För att IS‐projekt ska lyckas är det viktigt att de inblandade företagen är aktiva. Det är svårt om 
projekten  styrs  för  mycket  från  myndighetshåll  (Heeres  et  al.  2004).  Viktigt  är  också 
samarbetsvilja och att de inblandade företagen är i ett läge då det passar sig att investera, vilket 
det  exempelvis  oftast  inte  gör  om man  nyss  har  gjort  en  nyinvestering  (Wolf  et  al.  2005).  En 
fördel  är  om de  inblandade  företagen har  en  lokal  förankring där  samarbetet  ska  ske. Det  tar 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lång tid att bygga upp bra relationer och den tillit som krävs för den här typen av samarbeten. 
Har ett företag brist på lokal förankring anses det finnas en större risk att det företaget hastigt 
lägger  ner  sin  verksamhet  på  orten  och det  lockar  naturligtvis  inte  till  långvariga  samarbeten 
varken för detta företag eller för de resterande (Wolf et al. 2005).  

I Nederländerna finns exempel på IS‐projekt där man har startat projektet med samarbeten som 
handlat  om  att  förhindra  giftiga  utsläpp  (Heeres  et  al.  2004).  Dessa  projekt  anses  vara 
lågriskprojekt och när de lyckas bra är de inblandade företagen mer benägna att ingå i IS‐projekt 
med större risker (och därmed också större fördelar). Det är med andra ord viktigt att inledande 
projekt är billiga och har små risker men ändå tydliga vinster. 

2.2 Odlingssystem 
I det här kapitlet specificeras olika delar i odlingsprocessen. Det har använts som ett underlag för 
de förslag på produktionssystem som tagits fram. 

2.2.1 Odlingsförhållanden 
Chen (et al. 2010a) skriver om fyra olika  förhållanden som alger kan växa under. Fotoautotrof 
odling  innebär  att  algerna  kräver  en  ljuskälla  (med  solen  som  den  naturliga  källan)  som 
energikälla  och  koldioxid  (oorganiskt  kol)  som  kolkälla.  Algerna  utför  alltså  fotosyntes  och 
binder därmed upp koldioxid från luften. Med heterotrof odling menas att algerna använder sig 
av ett organiskt kol som både kol‐ och energikälla. Det krävs alltså inget ljus för en sådan odling 
men  däremot  tillförsel  av  organiskt  kol  via  exempelvis  glykos,  glycerol  eller  fruktos.  Under 
heterotrof odling binder algerna alltså ingen koldioxid från luften. Det tredje odlingsförhållandet 
är mixotrof odling. Då kan algerna både utföra fotosyntes och ta upp organiskt kol. Algerna kan 
alltså  växa  under  endera  fotoautotrofa  förhållanden,  heterotrofa  förhållanden  eller  båda 
samtidigt.  Det  finns  också  alger  som  kräver  så  kallade  fotoheterotrofiska  förhållanden  vilket 
innebär att de tar upp organiskt kol som kolkälla, men kräver ändå ljus som energikälla. 

2.2.2 Odlingstekniker 
I  detta  avsnitt  följer  konstruktionsprinciper  samt  fördelar  och  nackdelar  med  de  vanligast 
existerande odlingsteknikerna. 

Produktionssystem med öppna dammar 
Brennan et al (2010) skriver att öppna dammar kan delas in i kategorierna naturliga vatten och 
konstgjorda  dammar.  De  naturliga  vattnen  är  sjöar,  vikar  eller  dammar.  Vad  det  gäller  de 
konstgjorda  dammarna  finns  dessa  i  olika  former  och  storlekar  där  den  vanligaste  är  den  så 
kallade kapplöpningsdammen. En kapplöpningsdamm är  en bassäng  formad  som en oval  bana 
där ett skovelhjul driver vattnet  i ett konstant  flöde runt banan (Schenk et al. 2008). Fördelen 
med kapplöpningsdammarna och andra öppna dammar är att de är relativt billiga i förhållande 
till andra system och de är lätta att underhålla och rengöra (Ugwu et al. 2008). 

Öppna dammar har dessvärre många nackdelar (Brennan et al. 2010). Det är svårt att hålla en 
jämn temperatur i de öppna dammarna och för att de inte ska drabbas av inkräktare i form av 
icke önskvärda arter måste man använda sig av extrema förhållanden där mycket få arter trivs. 
Därmed går det endast att odla alger som trivs i någon form av extrem miljö, i öppna dammar. 
Andra  problem  är  avdunstning,  temperaturförändringar,  CO2‐brist,  ineffektiv  omrörning  och 
svårigheter med att få tillräckligt med ljus att nå algerna.  

Fotobioreaktor – slutet system 
För att komma till rätta med problemen kopplade till de öppna dammarna har det konstruerats 
en mängd  slutna  system  för  odling  av  alger. De  sparar  vatten  och  energi  och  har  upp  till  fem 
gånger högre produktivitet  än öppna dammar  (Schenk et  al.  2008). De  slutna  systemen kallas 
fotobioreaktorer (FBR) och de kan delas upp i tre typer. 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Rörreaktorer 
Brennan  et  al.  (2010)  beskriver  rörreaktorerna  som  rör  i  glas  eller  transparent  plast. 
Odlingskulturen återcirkuleras i rören endera med en pump eller ett tryckluftsystem. Rören kan 
placeras  i olika konstellationer; horisontellt, vertikalt,  lutande eller  i en spiralformation. Precis 
som återcirkuleringen utförs omblandningen av en pump eller av tryckluft. Istället för tryckluft 
eller som komplement skulle det vara möjligt att använda ett trycksatt gassystem och på så sätt 
kombinera  det  med  tillförsel  av  CO2  och  borttransport  av  O2.  Enligt  Ugwu  et  al.  (2008)  är 
fördelarna med en rörreaktor att den har en stor  illuminationsarea och att den passar bra  för 
utomhusodling. Det  negativa  är  att  det  är  svårt  att  få  en  bra masstransport  vilket  innebär  att 
syre ansamlas∗ när en rörreaktor skalas upp. Det är också svårt att kontrollera temperaturen i 
en rörreaktor och att hålla pH‐värdet på en bra nivå i hela systemet. 

Plattreaktorer 
En plattreaktor består som namnet antyder av plattor som innestänger algkulturen (Oilgae(b), 
Internet). Ett exempel på en tidig plattreaktor bestod av paneler med innerväggar som tvingade 
algkulturen att flöda horisontellt med hjälp av en mekanisk pump (Sierra et al. 2008). Panelerna 
var  så  nära  varandra  att  6m3  vätska  fyllde  reaktorn  som  var  100m2  stor.  I  en  mycket  enkel 
plattreaktor  var  plattor  hopsatta med  silikonlim  och  i  en  nyligen  konstruerad  plattreaktor  är 
plastpåsar  uppspända  i  metallramar  vilket  ska  vara  en mycket  kostnadseffektiv  konstruktion 
(Sierra  et  al.  2008).  Transparent material  i  plattreaktorerna  bidrar med  effektivt  ljustinsläpp 
(Ugwu et al. 2008) 

En stor fördel med plattreaktorer är att de har en stor area i förhållande till volymen, vilket gör 
att ljus kan nå stora mängder av odlingskulturen samtidigt (Ugwu et al. 2008). Koncentrationen 
av alger i vattnet blir hög i plattreaktorerna. De kan vara relativt billiga och är lätta att rengöra. 
Nackdelar  är  att  en  uppskalad  reaktor  består  av många  olika  komponenter  och material,  det 
finns  risk att  reaktorn delvis kan växa  igen under odlingsprocessen och det kan vara svårt att 
hålla en jämn temperatur. 

Kolonnreaktorer 
Två varianter av kolonnreaktorer är Bubbelkolonnreaktorer och Luftbroreaktorer. Båda dessa 
reaktorer bygger på att massan förflyttas runt i en cylindrisk behållare genom att gasbubblor rör 
sig  uppåt  (Krichnavaruk  et  al.  2005).  Bubblorna  rör  sig  uppåt  tack  vare  gravitationen  och 
påverkas alltså inte mekaniskt på något sätt, vilket gör att en effektiv omrörning och blandning 
kan utföras utan att algernas cellväggar riskerar att gå sönder (Ranjbar et al. 2008). 

Kolonnreaktorerna  har  den  effektivaste  omrörningen  och  masstransporten  (Brennan  et  al. 
2010). De kan tack vare detta vara produktiva trots att de har en relativt liten illumineringsyta 
eftersom  tillförseln  av  koldioxid  och  borttransporten  av  syre  blir  effektiv.  De  är  dessutom 
snabbtempererade  och  är  lätta  att  rengöra  (Ugwu  et  al.  2008).  Liksom  de  övriga 
fotobioreaktorerna kan kolonnreaktorn ha  transparenta väggar (Brennan et al. 2010) men det 
är inte nödvändigt om man använder sig av konstgjord belysning. 

Hybridproduktionssystem 
Fotobioreaktorer  är  som  nämnts  ovan  mycket  effektiva  när  det  kommer  till  odlingen,  men 
kostnaden  för  att  bygga  en  sådan  reaktor  är  hög,  generellt  tio  gånger  högre  än  för  en  öppen 
damm  (Schenk  et  al.  2008).  Ett  alternativ  för  att  få  ner  reaktorkostnaderna  kan  då  vara  en 
hybridreaktor.  En  hybridreaktor  är  en  kombination  av  ett  öppet  och  ett  slutet  system.  Ett 
exempel på ett sådant system finns enligt Schenk et al. (2008) på Hawaii och där fungerar det så 
att  en  algart  (Haematococcus  pluvialis)  odlas  kontinuerligt  i  en  fotobioreaktor  under 
näringsöverskott  för  att  sedan  portionsvis  överföras  till  en  näringsbegränsad  öppen  damm. 

                                                               

∗ När syre ansamlas så hämmas fotosyntesen och därmed också algproduktionen (Ranjbar et al. 2008) 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Efter avslutad tillväxt skördas algerna från dammen som sedan rengörs och en ny portion alger 
tillförs. Näringsbristen i den öppna dammen bidrar till att algerna bildar mer fetter vilket är en 
fördel om algerna odlas för biodieselproduktion. 

2.2.3 Ljuskällor 
Som  nämns  i  avsnittet  ovan  så  krävs  ljus  som  energikälla  för  fotoautotrof  odling  av  alger. 
Förutom  direkt  solljus  som  används  som  ljuskälla  i  öppna  dammar  finns  ett  antal  artificiella 
ljuslösningar för fotobioreaktorer (även om fotobioreaktorer också kan utnyttja direkt solljus). 
De  artificiella  ljuslösningarna  är  funktionabla  men  ännu  inte  kostnadseffektiva  (Chen  et  al. 
2010a). Några alternativ av artificiella  ljuslösningar och dess elkonsumtion är  listad  i Tabell 2. 
Varför optisk fiber exciterad av solenergi förbrukar el är oklart, men har inte kunnat klarläggas. 
Grisé et al. (2002) som beskriver tekniken nämner inget om behov av elektricitet.  

Tabell 2: Potentiella artificiella ljuskällor för algodling och deras elkonsumtion. Siffrorna för elkonsumtionen 
gäller för en reaktor på 40 liter (Chen et al. 2010a). 

Ljuskälla  Elkonsumtion [kWh] 

Vanlig artificiell ljuskälla (glödlampor)  40,32 
LED (Light Emitting Diodes)  20,16 
Optisk fiber exciterad av metallhalogenlampa  36,0 
Optisk fiber exciterad av solenergi  1,0 

 

Vanliga artificiella ljuskällor (glödlampor) är ett problem eftersom de inte kan placeras för nära 
algkulturen då de avger mycket värme och det blir då svårt att hålla en jämn temperatur (Chen 
et al. 2010a).  

En teknik som anges ska kunna lösa problem med oekonomisk belysning är LED (Light Emitting 
Diodes  eller  lysdioder).  Dessa  kan  nämligen  ha  ett  smalt  ljusspektra  som  innefattar  de 
frekvenser  som  krävs  för  fotosyntesen  (Chen  et  al.  2010a).  Genom  att  spektrumet  är  smalt 
undviker  man  att  slösa  energi  på  att  framställa  ljus  som  inte  utnyttjas.  Förutom  ett  litet 
ljusspektrum  har  LED  också  lång  livslängd,  hög  energiomvandlingseffektivitet  och  en  hög 
tolerans  för  på‐  och  avstängning  (Chen  et  al.  2010a).  En  undersökning  har  visat  att  röda 
lysdioder kan öka tillväxthastigheten för algarten Spirulina plantesis men flera undersökningar 
har dock visat att den optimala våglängden på odlingsljuset varierar mellan olika arter (Chen et 
al. 2010a). 

Direkt solljus kan vara ett problem eftersom det kan var för starkt för algernas tillväxt (Oilgae(a), 
Internet). Detta kan lösas med att ljuset filtreras genom ett UV‐filter så att endast de strålar med 
önskvärd våglängd  träffar algkulturen  (Chen et al. 2010a). En annan möjlighet är  som sagt att 
med solljuset excitera optiska fibrer. 

Förutom de alternativ  listade  i Tabell 2  finns också en möjlighet att använda optisk  fiber  (OF) 
med  solenergi  och  komplettera  detta med  LED  när  solenergin  är  för  svag  för  att  ge  det  som 
krävs; under kvällar, nätter och molniga dagar (Chen et al. 2010a). 

2.2.4 Skördemetoder 
Det  finns  inte  någon  enskilt  bästa metod  för  att  skörda  utan metod måste  väljas  utifrån  den 
odlade  algens  egenskaper  (Brennan  et  al.  2010).  Det  är  naturligtvis  möjligt  att  gå  den  andra 
vägen, det vill säga att välja algart efter vilka egenskaper den har för att vara enkel att skörda. 
Det finns algarter som är lättare att skörda än andra tack vare speciella egenskaper (Schenk et 
al. 2008). Mer om val av alger i avsnitt 2.2.5. Skördandet kan enligt Brennan et al. (2010) delas 
upp i två steg; huvudskördande och förtjockning. Det ska poängteras att denna ordning inte är 
något definitivt och nya tekniker kommer inte nödvändigtvis att passa in i denna uppdelning. De 
existerande teknikerna följer inte heller alla detta mönster. 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Huvudskördande 
Under huvudskördandet ska biomassan separeras från vätskan genom flockning, flotation eller 
gravitationssedimentering  (Chen  et  al.  2010a).  Flockning  går  ut  på  att  genom  att  öka 
partikelstorleken  påskynda  sedimentering.  För  att  detta  ska  ske  måste  ett  flockningsmedel 
tillsättas. Kalk är ett exempel på ett oorganiskt flockningsmedel som är mycket effektivt (Schenk 
et al. 2008). Men oorganiska flockningsmedel är både dyra och medför dessutom en begränsning 
i  vad  avfallet  kan  användas  till.  Det  kan  till  exempel  inte  användas  till  djurfoder  eller  i 
biogasproduktion  (Schenk  et  al.  2008).  Därför  är  det  en  fördel  om  man  kan  använda  ett 
organiskt  flockningsmedel.  Som  alternativ  till  flockningsmedel  kan  man  använda  sig  av 
elektrolytisk process  som  förenklat  innebär att de negativt  laddade algpartiklarna  rör  sig mot 
anoden (Chen et al. 2010a). 

Gravitationssedimentering  (sedimentering)  används  idag  för  separering  av  mikroalger  i 
vattenreningsverk  (Chen  et  al.  2010a).  Eftersom  metoden  innebär  att  algerna  ska  sjunka  till 
botten är den här metoden endast lämplig för alger >70µm (Brennan et al. 2010)  

Flotation  innebär  att  bubblor  av  luft  eller  någon  gas  samlar  ihop  algerna  genom  att  de  fasta 
partiklarna fastnar på en gasbubbla (Chen et al. 2010a). Gasbubblorna stiger uppåt och algerna 
samlas på ytan. 

Förtjockning 
Efter  huvudskördandet  måste  slammet  av  biomassa  koncentreras  (Chen  et  al.  2010a). 
Förtjockningen  realiseras  med  hjälp  av  centrifugering  eller  filtrering.  Brennan  et  al.  (2010) 
uppger  att  filtrering  inte  är möjligt  för  alger  som är  <30µm, men  anger  inte  varför.  Företaget 
Blue  Filters  (Internet)  har  filter  som  renar  dricksvatten  och  tar  bort  partiklar  ner  till  5µm. 
Centrifugering å andra sidan har den nackdelen att algernas cellväggar riskerar att förstöras när 
de  utsätts  för  höga  gravitationskrafter.  Centrifugering  blir  i  sammanhanget  dessutom 
kostnadskrävande  (Chen  et  al.  2010a).  Förutom  att  användas  tillsammans  med  en 
huvudskördemetod  kan  centrifugering  också  användas  direkt  och  därmed  vara  den  enda 
skördemetoden (Baliga et al. 2010).  

Direkt oljeutvinning 
Istället för att skörda algerna och sedan separera oljan från biomassan så finns det en möjlighet 
att utvinna oljan direkt  i algvattnet  för att sedan separera oljan och vattnet  från varandra. Det 
amerikanska  företaget Originoil  arbetar med en metod där  cellväggarna  förstörs med hjälp av 
pulserande elektromagnetiska fält och förändring av pH (Originoil Inc, Internet). 

2.2.5 Val av alger 
Med  produktion  av  biodiesel  som  det  huvudsakliga  målet  med  algodling  är  fettinnehåll  och 
fettproduktivitet viktiga faktorer. Griffiths et al. (2008) sammanställer i en rapport information 
om  en  mängd  algarter  och  dess  fettinnehåll,  biomassproduktivitet  och  fettproduktivitet  (se 
Bilaga 4 för lista). Utifrån nämnda sammanställning söktes information om ett antal algarter där 
alger med högt fettinnehåll, hög biomassproduktivitet eller hög fettproduktivitet valdes. Griffiths 
et  al.  (2008)  beskriver  55  stycken  alger  och  det  är  därmed  endast  realistiskt  att  beskriva  de 
alger som valts ut. Argument till varför de valts presenteras i resultatkapitlet 

2.2.6 Näringsbehov 
Brennan et al. (2010) skriver att algerna förutom kol behöver kväve,  fosfor och kisel. De flesta 
alger  kräver  kväve  löst  i  vatten.  Fosfor  är  inte  lika  viktigt  och  behövs  endast  i  väldigt  små 
mängder. Kisel krävs endast av vissa grupper av alger, kiselalger. Schenk et al.  (2008) betonar 
vikten  av  kväve  och  fosfor  men  påpekar  även  att  andra  mineraler  är  viktiga  för  cellens 
uppbyggnad.  Enligt  Chinnasamy  et  al.  (2010)  är  BG11  standardmediet  för  algodling  som 
innehåller 263mg/L NO3, 0,3mg/l NH4 och 5,9mg/l PO4. Lardon et al. (2009) anger att Chlorella 
vulgaris  innehåller  46g  N/kg  algbiomassa  och  9,9g  P/kg  algbiomassa  efter  odling  under 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förhållanden då de inte är brist på näringsämnen. Med dessa uppgifter som bakgrund kommer 
analyser  av  alger  och  odlingssystem  ske  utifrån  att  algerna  endast  behöver  fosfor  och  kväve 
eftersom dessa är de viktigaste mineralerna för algerna. 

Vad  det  gäller  formen  på  näringsämnen  så  konstaterar  Chen  et  al.  (2010b)  efter  en 
undersökning  med  Dunaliella  tertiolecta  att  nitrat  är  att  föredra  framför  ammonium  som 
kvävekälla. Algen reagerade negativt mot för stora mängder ammonium i odlingsvattnet medan 
ökade mängder nitrat var positivt för tillväxten. 

2.3 Förutsättningar på Händelö 
I  följande  avsnitt  beskrivs  förutsättningarna  till  algodlingen.  Meningen  är  att  redogöra  vilka 
resurser som finns att tillgå och vilka de klimatrelaterade förutsättningarna är. 

2.3.1 Agroetanol 
Etanolfabriken  på  Händelö  invigdes  2001  (Agroetanol,  Internet).  Åtta  år  senare  invigdes  en 
andra produktionslinje och det  finns nu möjligheter att producera ca 200 miljoner  liter etanol 
varje  år.  Dranken  används  som  foderråvara  och  totalt  tillverkas  175  000  ton  foder  varje  år 
(Agroetanol, Internet). 

Tillverkningsprocessen 
Som nämns  i  bakgrunden  så  tillverkar Agroetanol  etanolen  av  spannmål. Mer  exakt  är  det  en 
blandning av vete, korn, råg och rågvete (Teichert, personlig kommunikation). Hur blandningen 
ser ut varierar, men spannet är: 

• Vete 50‐90% 
• Korn 0‐25% 
• Råg 0‐15% 
• Rågvete 0‐40% 

 

Figur 5: Förenklad bild över etanolprocessen på Händelö (Agroetanol, övrig referens) 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Agroetanols  process  (se  Figur  5)  ser  ut  som  följer  (information  om  processen  kommer  från 
Teichert,  personlig  kommunikation).  Den  startar med  att  spannmålet mals  till  ett  grovt mjöl. 
Partikarna  ska efter malningen helst  vara  större  än 250µm och mindre än 1mm och  för  stora 
partiklar mals om. Efter malningen blandas mjölet med varmt vatten och enzymet alpha‐amylas 
varefter blandningen likvifieras (Enzymet spjälkar stärkelsen till polydextriner vilket medför att 
blandningen behåller sin låga viskositet) under vidare uppvärmning.  

Efter  likvifieringen  tillsätts  enzymet  glycoamylas  som  omvandlar  de  ickefermenterbara 
polydextrinerna  till  fermenterbart  socker  (glykos).  Enzymet  tillsätts  strax  innan  jästen  och 
jäsningen  (fermenteringen)  pågår  parallellt  med  nedbrytningen  av  polydextrinerna.  Innan 
fermenteringen sänks temperaturen för att jästen inte ska skadas. Den stärkelse som omvandlas 
till  glykos  ”äts upp”  av  jästen omedelbart. Det  är under  jäsningen  som koldioxiden  frigörs. De 
kemiska reaktionerna ser ut som följer: 

 

 

Efter jäsningen, som tar 48‐52 h, är etanolhalten ca 10%. Jäsningen följs av destillering i två steg. 
I det första steget värms produkten upp och en råetanol bestående av ungefär hälften etanol och 
hälften vatten erhålls. Bottenprodukten från detta steg är etanolfri drank som vidareförädlas till 
proteinfoder.  I  det  andra  steget  avskiljs  det  mesta  av  vattnet  i  en  rektifikationskolonn. 
Produkten från destillationen består av 92‐93% etanol. För att ytterligare koncentrera etanolen 
absoluteras  blandningen  som  ett  sista  steg.  Enkelt  beskrivet  får  gasen  passera  genom  en 
molekylsikt  som  binder  vattenmolekyler  medan  etanolmolekylerna  passerar  förbi. 
Slutprodukten efter absoluteringen består av 99,8% etanol. 

I anslutning till etanolproduktionen produceras som sagt en proteinrik foderråvara av dranken. 
Foderråvaruproduktionen  består  av  fyra  faser;  centrifugering,  indunstning,  torkning  och 
pelletering (se Figur 6). 

 

Figur 6: Produktion av foderpellets. Illustration: Agroetanol (Agroetanol, övrig referens) 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Figur 7: Produkter från etanolprocessen (Ändrad från Agroetanol, övrig referens) 

Produkterna 
Förenklat kan man dela upp produkterna  från processen  i  fyra delar;  foder, etanol, vatten och 
koldioxid  (se Figur 7). Det  är dock viktigt  att  komma  ihåg  att  det  förutom koldioxid  finns  fler 
biprodukter  ut  från  processen  (exempelvis  avloppsvatten).  De  viktigaste  biprodukterna  från 
produktionen anges i Tabell 3. 

Tabell 3: Användbara biprodukter från etanolprocessen (1 från Karlsson, R., personlig kommunikation; 2 från 
Granstedt, personlig kommunikation; 3 från Teichert, personlig kommunikation) 

Biprodukt  Kvantitet  Kvalitet 
CO2  18 ton/h  minst 95% CO2, 20‐30°C 1 
Torkgaser  70‐80 ton/h  90°C 1 
Restvatten  681 ton/dygn  2,4 kg/dygn P, 13,1kg/dygn N 2 
Restvärme  1 ton/h  60‐85°C 1 
Sirap  Ca 1000 ton/månad  se text nedan 3 

 

Koldioxiden har redan nämnts och den frigörs under jäsningen. Vad det gäller sirapen så har den 
ett  näringsinnehåll  som  skulle  kunna  vara  en  näringskälla  för  algodlingen  och  eventuellt  en 
energikälla  vid  heterotrof  odling.  Den  innehåller  både  socker  och  mineraler.  Innehållet  av 
mineraler är 4,7g P/kg sirap och 16,5g N/kg sirap (varav 3,5g är ammoniumkväve) när sirapen 
kommer från den första produktionslinan och 5,5g P/kg sirap och 19,5g N/kg sirap (varav 3,8g 
är ammoniumkväve) när sirapen kommer från den andra produktionslinan (Teichert, personlig 
kommunikation).  Sockret  i  sirapen  är  främst  pentoser  (till  exempel  xylos)  eftersom det  är  ett 
socker  som  jästsvamparna  i  etanolproduktionen  inte  förbrukar  (Erlandsson,  personlig 
kommunikation).  I  dagsläget  säljs  den  del  av  sirapen  som  blir  över  till  Svensk  Biogas  som 
tillverkar  biogas  av  den  (Karlsson,  R.,  personlig  kommunikation).  Den  kvantitet  som  anges  i 
Tabell 3 är inte kontinuerlig utan varierar från månad till månad .  

Vad  det  gäller  restvärme  så  är  den  restvärme  som  anges  i  tabellen  värme  från  torkning  och 
indunstning (bland annat det sekundärkondensat som kan ses i Figur 6). Utöver det uppstår det 
också  överskott  av  ånga  då  och  då.  Ångan  har  en  temperatur  över  100°C.  Dessutom  har  som 
anges i Tabell 3, torkgaserna också en temperatur på 90°C. 

Restvatten  är  en  kombination  av  processvatten  och  det  dagvatten  som  renas  av  Agroetanol 
(Granstedt,  personlig  kommunikation).  Näringsinnehållet  i  restvattnet  är  3,52mg/l  P  och 
19,2mg/l  N.  Den  angivna  kvantiteten  är  ett  medelvärde  och  enligt  Teichert  (personlig 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kommunikation) varierar flödet mellan 200‐700 ton/dygn. Detta vatten är en kombination av en 
potentiell vattenkälla och näringskälla. 

2.3.2 Bioenergikombinatet 
Som  nämndes  i  avsnitt  2.1.3  så  är  Agroetanol  en  del  av  en  industriell  symbios  kallat 
bioenergikombinat (se Figur 8). E.ON. som kan betraktas som den Centrala aktören, precis som 
Tekniska  verken  i  Linköping,  samlar  in  avfall  i  Norrköping  och  förbränner  det  i  sitt 
kraftvärmeverk  Händelöverket  (E.ON,  2009).  El  och  fjärrvärme  levereras  till  Norrköpings 
kommun och ånga (Processånga) går via rörledningar till Agroetanol. E.ON har också ett utbyte 
med Econova, med det beskrivs inte närmare här eftersom fokus ligger på Agroetanol. 

Ångan  från  E.ON  används  för  uppvärmning  i  etanolprocessen.  När  ångan  kommer  från  E.ON. 
används  den  direkt  i  rektifikationskolonnen  och  i  torkningen  av  dranken  samt  en  liten  del  i 
likvifieringen.  Värmen  återanvänds  sedan  på  flera  ställen  i  processen  (Teichert,  personlig 
kommunikation) innan den slutliga överskottsvärmen (i form av kondensat) skickas tillbaka till 
E.ON  (Agroetanol,  Internet).  Lantbrukare  levererar  spannmål  till  etanolfabriken  och  förutom 
etanol  produceras  som  sagt  djurfoder  som  i  slutändan  köps  tillbaka  av  (bland  andra) 
lantbrukarna. Den del av dranken som inte blir foderråvara transporteras till Svensk Biogas där 
det tillsammans med växter från lantbrukare ingår i biogasproduktionen. 

 

 

Figur 8: Schematisk bild över material och energiflöden kring Agroetanol (Ändrad från Agroetanol, Internet) 

2.3.3 Norrköping 
Medeltemperaturerna som anges i detta avsnitt används inte i resultatet eller analysen eftersom 
någon verklig beräkning på värmeförbrukningen inte genomförs. Värdena inkluderas ändå i 
rapporten som en del i kartläggning som underlag till vidare studier. 

Som framgått tidigare i rapporten är alger beroende av bland annat ljus och värme för tillväxt. 
Detta  leder naturligtvis  till  att det  är  av  intresse att  veta vilka klimatförhållanden  som råder  i 
Norrköping.  Lufttemperaturen  kommer  att  påverka  hur  mycket  värme  som  behöver  tillföras 
odlingen samt vilka tekniker som är aktuella i det här fallet. I Tabell 4 finns medeltemperaturen i 
Norrköping angiven månad för månad. 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Tabell 4: Luftmedeltemperaturen i Norrköping, månad för månad (SMHI(a), Internet) 

Månad  Medeltemperatur i Norrköping [°C] 
januari  ‐3 
februari  ‐3 
mars  ‐1 
april  4 
maj  10 
juni  15 
juli  16 
augusti  15 
september  11 
oktober  8 
november  2 
december  ‐2 
Årsmedeltemperatur  5 

 

Den  angivna medeltemperaturen  är  ett  normalvärde  hämtat  från  en  så  kallad  normalperiod∗ 
som är  fastslagen  av Världsmetrologiska  organisationen. Den nuvarande perioden  är  uppmätt 
mellan 1961‐1990  (SMHI(a),  Internet)  och därmed är det  intressant  att  påpeka  att  statistiken 
pekar på att en uppvärmning har skett jämfört med denna period (se Figur 9). 

 

Figur 9: Årsmedeltemperaturen i Sverige (SMHI(b), Internet) 

Vad det gäller ljuset så är medelantalet soltimmar för Norrköping omkring 1700h/år (SMHI(c), 
Internet). Solen är enligt beräkningar (se Bilaga 5) uppe 4517h/år. 

Norrköping och Händelö ligger i direkt anslutning till Östersjön. Vattnet i Östersjön är bräckt och 
på grund av övergödning har innehållet av kväve och fosfor stigit. Koncentrationen av fosfor låg 
under  vintern  2001‐2005  på  >7µmol/l  och  koncentrationen  av  kväve  på  3‐9µmol/l 
(Vattenmyndigheten, Internet). 

                                                               

∗ Normalperioderna ska användas vid klimatbeskrivningar för att olika uppgifter ska kunna jämföras med varandra 
(SMHI(a), Internet). 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3  Resultat 
I  följande kapitel presenteras resultatet av studien. Först presenteras urvalet av odlingssystemets 
delar, sedan visas hur lånht resurserna på Händelö och Agroetanol räcker till i en algodling och sist 
de sammansatta produktionssystem som valts för analys och utvärdering. 

3.1 Urval ett 
I Tabell 5 återfinns de alternativ till olika delar i odlingssystemet som beskrivs i avsnitt 2.2 samt 
alternativ på inflöden från avsnitt 2.3. Genom att ta hänsyn till de för‐ och nackdelar som finns 
med de olika alternativen framförallt med hänsyn till de förhållanden som finns på Händelö, har 
irrelevanta alternativ sållats bort. 

Tabell 5: Delalternativ till algodlingssystem 

Odlingstekniker  Odlingsförhållanden  Ljuslösningar 
Öppna dammar  Fotoautotroft  Direkt solljus 
Rörreaktorer, FBR  Heterotroft  Vanlig artificiell ljuskälla 
Plattreaktorer, FBR  Mixotroft  OF‐Solenergi 
Kolonnreaktorer, FBR  Fotoheterotroft  OF‐El 
Hybridreaktorer    LED 
Huvudskördande  Förtjockning  Vattenförsörjning 
Flockning (organisk)  Filtrering  Östersjövatten 
Flockning (oorganisk)  Centrifugering  Kommunalt vatten 
Flockning (elektrolytisk)  Direkt oljeutvinning  Restvatten 
Flotation     
Näringstillförsel  Algarter  Heterotrof energikälla 
Restvatten  Chlorella protothecoides  Sirap 
Sirap  Tetraselmis suecica  Glycerol 
Biogödsel  Chlorella vulgaris  Glykos 
Östersjövatten  Dunaliella tertiolecta   

 

3.1.1 Algarter 
De  fyra  algarterna  är  utvalda  genom  en  urvalsprocess  där  information  har  sökts  på 
förhållandevis  fettrika  algarter.  Ett  antal  fettrika  arter  uteslöts  från  informationssökningen på 
grund av sina egenskaper att växa på botten troligen inte är passande för storskalig produktion 
(Chen et al. 2010a). De alger där mest lämplig information gick att finna valdes ut. 

Biomassproduktiviteten för de olika algerna är uträknad utifrån att algerna har ljus hela dygnet 
(eller  kan  ha  samma  produktivitet  hela  dygnet  tack  vare  heterotrof  odling). 
Biomassaproduktiviteten  för  de  olika  algarterna  kommer  från  olika  studier  med  olika 
förutsättningar  och  är  därför  inte  direkt  jämförbara med  varandra.  Den  biomassproduktivitet 
som har gått att finna för respektive algart har använts. Hänsyn har tagits till om odlingen varit 
fotoautotrof, mixotrof eller heterotrof, men inte till storlek på reaktor eller andra variabler. 

Chlorella protothecoides 
Algen  är 47µm  i  diameter  (Huss  et  al.  2002). Det  är  en  grönalg  (Shi  et  al.  2000)  som  lever  i 
sötvatten (Day et al. 2009). Tidigare studier finns att tillgå om Chlorella protothecoides odlad i 
heterotrof respektive fotoautotrof miljö. Uppbyggnaden av algen från heterotrof odling är enligt 
Xu et al. (2006): 

Fettinnehåll: 55,20% 
Kolhydratinnehåll: 15,43% 
Proteininnehåll: 10,28% 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Uppbyggnaden från fotoautotrof odling är: 

Fettinnehåll: 14,57% 
Kolhydratinnehåll: 10,62% 
Proteininnehåll: 52,64% 

Enligt Day et al. (2009) blir uppbyggnaden vid heterotrof odling: 

Fettinnehåll: 47,8% 
Kolhydratinnehåll: 5,9% 
Proteininnehåll: 32,47% 

Bra odlingstemperatur för Chlorella protothecoides är 28°C (Day et al. 2009). Enligt beräkningar 
(se Bilaga 6) är biomassproduktiviteten för Chlorella protothecoides i ett försök 0,48g/l/dygn. 
Enligt bräkningar (se Bilaga 7) är förbrukningen av kväve 22mg/l/dygn och förbrukningen av 
fosfor 5mg/l/dygn.  

Vad det gäller fotoautotrof odling så har det inte gått att finna data över biomassproduktiviteten. 

Dunaliella tertiolecta 
Dunaliellaalger är stav‐ eller äggformade grönalger. Dunaliella tertiolecta är 911µm  långa och 
finns  i marina miljöer (Seambiotic,  Internet) vilket även inkluderar bräckt vatten (Belle 2007). 
Minowa et  al.  (1995) har  fått  fram Dunaliella  tertiolecta via  fotoautotrof  odling med  följande 
uppbyggnad: 

Fettinnehåll: 48,59% 
Kolhydratinnehåll: 12,15% 
Proteininnehåll: 15,66% 

Bra odlingstemperatur för Dunaliella tertiolecta är 27°C (Minowa et al. 1995). Enligt Chen et al. 
(2010a) är biomassproduktiviteten för algen i fotoautotrof odling omkring 0,12g/l/dygn. Enligt 
beräkningarna  i Bilaga 7 är  förbrukningen av kväve 6mg/l/dygn  och  förbrukningen av  fosfor 
1mg/l/dygn. 

Tetraselmis suecica 
Tetraselmis  suecica,  även  känd  som Platymonas  suecica  (UTEX,  Internet),  är  en  grön  flagatell 
som finns i marina miljöer (Zittelli et al. 2006) inkluderat bräckt vatten (Hellebust 1976). Den är 
710µm  lång  (West  mariculture,  Internet).  Enligt  en  studie  av  Zittelli  et  al.  (2006)  så  är 
uppbyggnaden efter fotoautotrof odling följande: 

Fettinnehåll: 3032% 
Kolhydratinnehåll: 1013% 
Proteininnehåll: 4144% 

Optimal  odlingstemperatur  för  Tetraselmis  suecica  är  27°C  (Zittelli  et  al.  2006)  och 
biomassproduktiviteten  är  0,59g/l/dygn  under  fotoautotrof  odling  (Griffiths  et  al.  2008). 
Förbrukningen  av  kväve  är 27mg/l/dygn  och  förbrukningen  av  fosfor  är 6mg/l/dygn  enligt 
beräkningar (se Bilaga 7). 

Chlorella vulgaris 
Algen är 510µm  lång  (Scragg et  al.  2003),  grönalg  som växer  i  sötvatten  (Lv et  al.  2010). En 
studie av Lv et al.  (2010) visar att algen av odling  i  fotoautotrof miljö  får uppbyggnaden som 
följer: 

Fettinnehåll: 28% 
Kolhydratinnehåll: 65% 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Proteininnehåll: 7% 

Biomassproduktiviteten för Chlorella vulgaris odlad under fotoautotrofa förhållanden är  
0,11g/l/dygn  (Griffiths  et  al.  2009).  Algen  kan  odlas  tillfredställande  i  2530°C,  men 
lipinnehållet ökar med minskad temperatur inom intervallet (Lv et al. 2010). Förbrukningen av 
kväve är 5mg/l/dygn och förbrukningen av fosfor är 1mg/l/dygn enligt beräkningar (se Bilaga 
7). 

Chlorella  vulgaris  är  också  möjlig  att  odla  i  heterotrof  och  mixotrof  miljö  och  en 
biomassproduktivitet  på  0,26g/l/dygn  har  uppnåtts  (Griffiths  et  al.  2009),  men  ingen 
information om näringsinnehåll har hittats. 

3.1.2 Odlingstekniker 
Öppna dammar är inte ett aktuellt alternativ av flera orsaker. Det är svårt att hålla kontroll på 
temperaturen vilket bör bli ett extra stort problem i Sverige på vintern när luften är mycket kall. 
Det  faktum att  koldioxiden  försvinner ut  i  atmosfären och därmed blir  svårare  för  algerna att 
utnyttja är ett problem (Ugwu et al. 2008). Enligt Schenk et al. (2008) finns det dessutom inga 
kända  arter  som  passar  för  biobränsleproduktion  och  samtidigt  växer  under  extrema 
förhållanden så som krävs för att slippa att främmande arter tar över dammen. 

Vad det gäller rörreaktorer, plattreaktorer och kolonnreaktorer har det inte varit möjligt att 
finna  tillräcklig  detaljerad  information  som  gäller  för  de  olika  sorterna  och  därför  kommer 
hädanefter de alternativen slås samman till ett: fotobioreaktorer. 

Vad  det  gäller  hybridreaktorer  så  har  dessa  naturligtvis  delvis  samma  problem  som  öppna 
dammar. Det är framförallt problemet med temperaturkontrollen som gör dem till ett problem i 
Sverige och de kommer därför inte att analyseras här. 

3.1.3 Odlingsförhållanden 
En av de huvudsakliga anledningarna  för Lantmännen att  starta en algproduktion  i anslutning 
till agroetanol är för att kunna utnyttja den koldioxid som etanolproduktionen frigör, det gör att 
en  fotoautotrof  odling  är  högst  relevant  då  den  förbrukar  mest  koldioxid.  Av  samma 
anledningar  är  en  helt  heterotrof  odling  ointressant.  Den  kan  dock  kombineras  med 
fotoautotrof  odling  för  att  få  algerna  att  producera mer  fett  och  bör  därför  inte  uteslutas.  En 
sådan  kombination,  en mixotrof odling,  är  också  ett  intressant  alternativ  för  att  kompensera 
dåliga  ljusförhållanden.  Det  faktum  att  ljustillgången  är  begränsad  i  Norrköping  och  att 
koldioxidförbrukningen är essentiell för algodling gör att fotoheterotrof odling kan uteslutas. 

3.1.4 Ljuslösningar 
Direkt solljus kan som sagt vara  skadligt  för algerna, men det kan  regleras med ett UV‐filter. 
Det  är  till  exempel  möjligt  att  konstruera  fotobioreaktorn  i  ett  material  som  filtrerar  ljuset 
(Erlandsson  personlig  kommunikation).  Direkt  solljus  är  därmed  aktuellt  som  ljuskälla. 
Problemet  med  att  kontrollera  temperaturen  samt  dess  låga  effektivitet  gör  att  en  vanlig 
artificiell  ljuskälla  inte  är  aktuell.  De  tre  övriga  OFsolenergi  (optisk  fiber  exiterad  av 
solenergi),  OFel  (optisk  fiber  exiterad  av  el)  och  LED  är  alla  intressanta,  men  då  LED  är 
energieffektivare än OF‐el så är OF‐el ointressant i en jämförelse då man vill vara energieffektiv. 

3.1.5 Huvudskördande 
Eftersom  gravitationssedimentering  endast  är  möjligt  för  alger  >70µm  och  alla  de  valda 
algerna är betydligt mindre än så är det ingen möjlighet i det här fallet. För att maximera vinst 
och miljönytta är målet att använda hela biomassan och då den varken kan användas till biogas 
eller som djurfoder efter oorganisk flockning är den metoden inte heller intressant. De övriga 
tre; organisk flockning, elektrolytisk flockning och flotation är alla intressanta alternativ. 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3.1.6 Förtjockning 
Enligt en källa  så kräver  filtrering stora alger  (>30µm) och skulle då  inte vara aktuellt  för de 
valda algerna. Men filtrering i sig är möjligt för betydligt mindre partiklar än så och möjligheten 
att filtera även mindre alger kan inte uteslutas. Centrifugering är dyrt, men det kan ändå vara 
värt  att  utvärderas  eftersom  så  få  alternativ  är  funna  i  samband med  denna  studie.  Ett  annat 
intressant alternativ är direkt oljeutvinning. 

3.1.7 Vattenförsörjning och näringstillförsel 
Val av vattenförsörjning hänger  ihop med val av algart  i ett  system. Två av de utvalda algerna 
kan  odlas  i  bräckt  vatten  (östersjövatten) och  två  alger  i  sötvatten  (kommunalt  vatten och 
restvatten).  Algerna  kan  troligen  växa  i  enbart  restvatten  eftersom  det  är  rikt  på  fosfor  och 
kväve. Dock är det inte tillräckligt näringsrikt för att algerna ska kunna ha den tillväxt som anges 
ovan  så  för  den  tillväxten  krävs  troligen  extra  tillsats  av  näring. Östersjövattnet  har  också  ett 
naturligt innehåll av kväve och fosfor och kan vara en näringskälla till algerna. 

Vad det gäller näringskälla så har sirapen ett betydande innehåll av både kväve och fosfor (se 
avsnitt 2.3.1) och kan därför bli aktuell som näringskälla. Svensk Biogas tillverkar biogödsel av 
biprodukten  från  biogasproduktionen  i  samarbete  med  företaget  Biototal  (Svensk  Biogas(b), 
Internet).  Biogödseln  varierar  i  innehåll  beroende  på  råvaran  i  biogasproduktionen, men  den 
innehåller  omkring  0,1‐0,6%  N  och  0,03‐1,5%  P  (Kjellquist,  personlig  kommunikation). 
Anledningen  till  att  innehållet  kan  vara  så  lågt  är  att  biogödseln  innehåller  mycket  vatten. 
Flytande  biogödsel  innehåller  enligt  Kjellquist  (personlig  kommunikation)  endast  5‐2% 
torrsubstans. 

3.1.8 Heterotrof energikälla 
Det mesta av sockret i sirapen är pentoser, till stor del xylos. Enligt Dvorakova‐Hladka (1965) 
är  xylos  är  inte  en  bra  energikälla  för  alger  som  växer  under  heterotrofa  förhållanden,  vilket 
utesluter sirapen som energikälla. Glycerol som är en biprodukt vid biodieselproduktion är en 
potentiell  energikälla  för odling av alger  i  heterotrofa  förhållanden  (Perez‐Garcia, 2010), dock 
har ingen information om vilken tillväxt en viss mängd glycerol ger hittats och det är inte möjligt 
att utvärdera detta. Den enda möjliga kolkällan för utvärdering av mixotrof odling (alltså delvis 
heterotrof odling) är alltså glykos. 

3.2 Inflöden 
Fullständiga beräkningar till detta avsnitt finns i Bilaga 8. 

I  Tabell  6  finns  värden  över  vad  som  måste  tillsättas  i  processen  i  form  av  CO2,  el  för  CO2‐
tillförseln och el  för centrifugeringen. Tillförseln anger vilken kvantitet  som måste  tillföras  för 
ett system för varje dygn och liter, där liter anger storleken på reaktorn. 

Tabell 6: Inflöden i processen. För CO2tillförseln anges kvantiteten för Tetraselmis suecica och 
elförbrukningen är i sin tur uträknad utifrån det värdet. 

Tillförsel av  Till  Kvantitet  Enhet 
CO2  Odling av Tetraselmis suecica  0,0012  kg/l/dygn 
El  CO2‐tillförsel  0,000095  MJ/l/dygn 
El  Centrifugering  0,0012  MJ/l/dygn 

 

3.2.1 CO2 
För  en  reaktor  på  1000m2  blir  tillförseln  av  koldioxid  1200kg.  Differensen  beror  på  algerna 
endast tar upp 90% av den tillförda koldioxiden. Förlusten illustreras i Figur 10. 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Figur 10: Skillnaden mellan tillförsel och upptag av C i scenarierna 1ST och 1SB 

För ytterligare kontroll av realiteten i detta utnyttjas värden från Lardon et al. (2009). Chlorella 
vulgaris  har  enligt  källan  ett  kolinnehåll  på  480g/kg  biomassa  det  vill  säga  48%.  Mängden 
biomassa som produceras i en 1000m2 reaktor är 590kg/dygn. Andelen kol blir i detta fall 49%, 
vilket bekräftar antagandena.  

3.2.2 Värme 
Om ett system med värmeväxlare används enligt Figur 11 kan det antas att spillvärmen måste 
öka det ingående vattnet med 5°C. Det innebär att spillvärmen kan hålla värmen i fotobioreaktor 
en  som  rymmer  6144kg  vatten  (det  ska  observeras  att  detta  är  en  grov  uppskattning).  Om 
uttaget av vatten för skörd är 30% varje dygn (ett procenttal som använts av Zittelli et al. 2006) 
så skulle värmen räcka till en reaktor som innehåller 442m3 vatten. 

 

Figur 11: Exempelbild för ett enkelt system med värmeväxlare 

Enligt  Erlandsson  (personlig  kommunikation)  bör  det  dock  finnas  fler  källor med  den  typ  av 
lågvärdig  värme  som  krävs  för  uppvärmning  av  systemet  och  det  är  troligen  inte  en 
begränsande faktor. 



  27 

3.2.3 Näringsinnehåll i Östersjön 
Kväveinnehållet  i  Östersjön  är  omkring  0,042mg/l.  Fosforinnehållet  är  omkring  0,217  mg/l. 
Detta näringsinnehåll är inte tillräckligt för att östersjövattnet självt ska kunna bidra med näring 
till den tillväxt som angetts i avsnitt 3.1.1. I sammanhanget är innehållet så pass litet att det är 
obetydligt. 

3.2.4 Tillförsel av sirap 
Efter beräkningar visade det sig att för att tillfredställa endast det näringsupptag som algerna 
har krävs det en tillförsel på 691‐1091kg sirap varje dygn. Den sirap som blir en biprodukt och 
säljs har som sagt inte en kontinuerlig volym. Om det antas att sirapen kan sparas så kan 
produktionen slås ut per dygn och med 30 dagar på en månad fås 33333kg sirap/dygn. Sirapen 
bör alltså kunna användas som näringskälla. 

3.2.5 Tillförsel av biogödsel 
För att tillfredställa det näringsupptag som algerna har med biogödsel krävs det en tillförsel på 
12667‐27000kg biogödsel  varje dygn om man har en  reaktorstorlek på 1000m3,  vilket  inte  är 
rimligt  att  göra.  Den  stora mängden  som måste  tillföras  beror  som  sagt  på  den  låga  andelen 
torrsubstans. 

3.3 Urval två - Val av produktionssystem 
Tabell 7 anger vilka alternativ som återstår efter urval ett. 

Tabell 7: Delalternativ efter urval ett 

Odlingstekniker  Odlingsförhållanden  Ljuslösningar 
Fotobioreaktor  Fotoautotroft  Direkt solljus 
  Mixotroft  OF‐Solenergi 
    LED 
Huvudskördande  Förtjockning  Vattenförsörjning 
Flockning (organisk)  Filtrering  Östersjövatten 
Flockning (elektrolytisk)  Centrifugering  Kommunalt vatten 
Flotation  Direkt oljeutvinning  Restvatten 
Näringstillförsel  Algarter  Heterotrof energikälla 
Restvatten   Chlorella protothecoides  Glykos 
Sirap  Tetraselmis suecica   
Restvatten + Sirap  Chlorella vulgaris   
  Dunaliella tertiolecta   

 

I  teorin  är  de  flesta  kombinationer  av  de  alternativ  som  återstår  möjliga.  När  det  gäller 
analysmöjligheter i denna studie finns det däremot fler begränsningar. Följande har det inte gått 
att  finna  tillräckligt  med  information  om  för  att  analysera:  flockning  (organisk),  flockning 
(elektrolytisk),  flotation,  filtrering  och  direkt  oljeutvinning.  Det  innebär  att  ingen 
huvudskördemetod  kan  analyseras  och  den  eventuella  energiförbrukning  och  miljöpåverkan 
som  den  har måste  uteslutas.  Vad  det  gäller  ljuskällorna  så  har  det  inte  gått  att  finna  någon 
passande information för elförbrukningen. Källan för den elförbrukningen som anges i Tabell 2 
anger  inte  för hur  lång tid eller  för vilken produktion som den angivna elförbrukningen gäller. 
Därmed återstår av ljuslösningarna endast direkt solljus. 

Det  är  endast  algen  Chlorella  protothecoides  som  är  möjlig  att  analysera  i  mixotrof  odling. 
Chlorella som är sötvattenalger kan odlas i kommunalt vatten eller restvatten och de övriga två 
som kan odlas  i bräckt vatten, kan odlas  i östersjövatten. Eftersom Chlorella vulgaris både har 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lägre  fettinnehåll  och  biomassproduktivitet  än  de  övriga  så  kommer  den  inte  att  analyseras. 
Enligt  beräkningar  i  Bilaga  9  har  Dunaliella  tertiolecta  sämre  energitillväxt∗  än  Tetraselmis 
suecica och därmed kommer  inte Dunaliella  tertiolecta  att  analyseras. Eftersom restvattnet  är 
gratis  och  dessutom  är  en  biprodukt  så  kommer  inte  kommunalt  vatten  att  inkluderas  i 
analysen.  

De tre system som kommer att analysera redovisas i Tabell 8‐10. Anledning till att system 3 inte 
kan analyseras i mixotrof odling är att näringen är begränsande och att det antas att solljuset är 
nog för att utnyttja näringen maximalt. 

Tabell 8: System 1 

System    1 
Odlingsteknik  Fotobioreaktor 
Odlingsförhållande  Fotoautotroft 
Ljuslösningar  Direkt solljus 
Skördemetod  Centrifugering 
Vatten  Östersjövatten 
Näring  Sirap 
Algart  Tetraselmis suecica 
Heterotrof energikälla   

 

Tabell 9: System 2 

System    2 
Odlingsteknik  Fotobioreaktor 
Odlingsförhållande  Mixotroft 
Ljuslösningar  Direkt solljus 
Skördemetod  Centrifugering 
Vatten  Restvatten 
Näring  Restvatten + Sirap 
Algart  Chlorella Protothecoides 
Heterotrof energikälla  Glykos 

 

Tabell 10: System 3 

System    3 
Odlingsteknik  Fotobioreaktor 
Odlingsförhållande  Fotoautotrof 
Ljuslösningar  Direkt solljus 
Skördemetod  Centrifugering 
Vatten  Restvatten 
Näring  Restvatten  
Algart  Chlorella Protothecoides 
Heterotrof energikälla   

 

                                                               

∗ När mängden biomassa ökar så ökar naturligtvis också den totala energimängden i biomassa. Den ökningen kallas i 
denna rapport för energitillväxt. 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För att förtydliga systemens utseende presenteras de även i flödesdiagram i Figur 12‐14 nedan. 
Systemgränsen är som anges i figurerna satt före biodieselproduktionen. 

 

Figur 12: Flödesschema över System 1 

 

 

Figur 13: Flödesschema över System 2 

 

 

Figur 14: Flödesschema över System 3 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4  Analys 
Analysen är uppdelad i tre delar; Energianalys, CO2analys och Ekonomisk analys. 

4.1 Energianalys 
Enligt  Lardon  et  al.  (2009)  har  fettmassan  i  algerna  38,3MJ/kg.  Kolhydratdelen  innehåller 
13MJ/kg och proteindelen har ungefär 16MJ/kg (Lardon et al. 2009). Dessa värden bekräftas  i 
stort  sett  av  svenska  Livsmedelsverket  ((a),  Internet)  som  anger  att  energiinnehållet  i  fett  är 
37kJ/g, energiinnehållet i proteiner är 17kJ/g och innehållet i kolhydrater är 17kJ/g. Skillnaden 
vad det gäller kolhydraterna kan  troligtvis  förklaras av att energiinnehållet  i kostfiber,  som är 
kolhydrater som människokroppen inte kan bryta ner (Livsmedelsverket(b), Internet), är 8kJ/g 
(Livsmedelsverket(a), Internet). 

Den  beräkning  som  gjorts  på  värmen  är  väldigt  enkel.  Det  är  dessutom  antaget  att 
fotobioreaktorn  är  välisolerad.  Detta  är  dock  inte  möjligt  med  en  fotobioreaktor  som  ska  ha 
optimalt  ljusinsläpp eftersom den måste ha väggar av  transparent plast eller glas. Hur mycket 
restvärmen räcker till är därmed oklart. Värmen kommer i analysen dock antas vara restvärme 
som annars ej hade tagits tillvara och därför ses som en gratis resurs. Den sätts därför till noll i 
alla beräkningar. 

Vad  det  gäller  ljuset  finns  två  alternativ. Alternativ  1  är  att  solens  ljus  kan  utnyttjas  under 
soltimmarna  och  alternativ  2  är  att  solljuset  kan  utnyttjas  alla  ljusa  timmar.  Detta  är  två 
ytterligheter  som  används  för  att  få  grepp  om  hur mycket  solljuset  i  Norrköping  kan  ge  i  en 
algodling  utan  att  göra  laboratorieförsök.  Exakt  när  solens  ljus  kan  utnyttjas  och  hur  hög 
biomassproduktiviteten är under ett visst  ljusförhållande går naturligtvis  inte att säga utan att 
utföra praktiska försök. 

4.1.1 Biomassproduktiviteten för System 1 
De biomassproduktiviteter som anges i resultatkapitlet gäller om algerna växer konstant under 
hela dygnen och detta är inte fallet då ljuskällan är solljus och odlingsformen är fotoautotrof. Det 
är dock svårt att säga exakt vad biomassproduktiviteten blir, men här antas att fotobioreaktorn 
konstrueras på ett  sådant  sätt att produktiviteten är maximerad vilket  förutsätter att  solljuset 
utnyttjas optimalt (se de olika alternativen ovan).  

4.1.2 Biomassproduktiviteten för System 3 
Biomassproduktiviteten  för  System  3  har  beräknats  ut  utifrån  näringstillförsel  via  restvattnet 
(se Bilaga 10). Syftet med att analysera detta system är att se vad som är teoretiskt möjligt att få 
ut av restvattnet. 

I  en undersökning av Chen et al.  (2010b) minskar nitratinnehållet  i odlingen  från 0,7mol/l  till 
0,0023mol/l under  försöket.  I procent  innebär det en minskning på 99,7% (Beräkning  i Bilaga 
10). Det antas här att 100% av kvävet förbrukas, ett antagande som kan styrkas av att det också 
är  möjligt  att  återcirkulera  vattnet  för  maximalt  utnyttjande  av  näringsämnena  (Baliga  et  al. 
2010).  Med  antagandet  fås  en  biomassproduktivitet  på  0,107g/l/dygn  enligt  beräkningarna 
(Bilaga 12).  

4.1.3 Elförbrukning 
Enligt  beräkningar  i  Bilaga  10  kan  elförbrukningen  för  CO2‐tillförseln  försummas  och  därmed 
inkluderas  ingen  energiförbrukning  för  odlingsdelen  eftersom  restvärmen  betraktas  som  en 
gratis  resurs.  Vad  som  återstår  av  energitillförsel  i  produktionskedjan  är  torkning  och 
oljeutvinning, alternativt oljeutvinning från blöt biomassa. Med siffror från Lardon et al. (2009) 
erhålls  en  uppskattning  av  energiförbrukningen  i  de  olika  processerna.  Värden  för 
energiförbrukningen av torkning och oljeutvinning finns i Figur 15. 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 Torr 
biomassa 

Blöt 
biomassa 

Torkning     

Värme (MJ)  81,8   

Elektricitet (MJ)  8,52   

Oljeutvinning     

Värme (MJ)  7,1  22,4 

Elektricitet (MJ)  1,5  8,4 

Figur 15: Energiförbrukning för torkning och oljeutvinning (Lardon et al. 2009). Förbrukningen gäller för 
produktion av 1kg algolja. 

Alternativen  för  ljusupptagningen  och  för  biomassbearbetningen  kommer  att  innebära  att  de 
olika  systemen  delas  upp  i  flera  alternativ.  För  att  skilja  de  olika  systemen  åt,  betecknas 
systemen med T (torkad) för biomassa som torkas innan oljeutvinning och B (blöt) för biomassa 
som  inte  torkas.  Alternativen  där  endast  soltimmarna  kan  utnyttjas  betecknas  med  S 
(soltimmar) och alternativen där alla ljusa timmar kan utnyttjas betecknas med L (ljusa timmar). 
Som  exempel  kommer  System  2  när  endast  soltimmarna  kan  utnyttjas  och  biomassan  torkas 
innan oljeutvinningen heta Scenario 2‐S‐T. 

I Tabell 11 anges den totala energiförbrukningen och den totala energitillväxten för en reaktor 
på  1000m3.  Storleken på  reaktorn har  antagits  enbart med  avseende på  att  relationen mellan 
insatta respektive erhållna mängder energi skall vara lättöverskådlig för respektive system och 
har inget att göra med givna förutsättningar i det aktuella fallet. Vilket framgår av Tabell 11 så är 
biomassbearbetningen  (behandlingen  av  biomassan  efter  skörden)  mycket  viktig  för 
energivinsten i produktionssystemen. Scenarierna med störst energimässig vinst är 2‐S‐B och 2‐
L‐B, men det gäller när energitillförseln från glykosen inte är inkluderad. 

Tabell 11: Energiförbrukningen för scenarierna. Enheten för energitillväxten är MJ/dygn. Beräkningarna 
finns i Bilaga 12. 

Scenario  Total  energiförbrukning 
(1000m3 reaktor) 

Total energitillväxt 
(1000m2 reaktor) 

Differens  

1ST  4512  2130  ‐2382 
1SB  2163  2130  ‐33 
1LT  10120  5890  ‐4230 
1LB  3909  5890  1981 
2ST/2LT  23847  11600  ‐12247 
2SB/2LB  8184  11600  3416 
3T  2682  1710  ‐972 
3B  1593  1710  55 

 

I en undersökning tillsätter Xu et al. (2006) 10g/l glykos och låter algerna växa i 6 dygn. I System 
2 med  en  reaktor  som  är  1000m3  stor  skulle  det  innebära  en  energitillförsel  via  glykosen  på 
(beräkningar finns i Bilaga 10): 

• 27000MJ/dygn för scenario 2‐S‐T och 2‐S‐B 
• 16000MJ/dygn för scenario 2‐L‐T och 2‐L‐B 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Detta innebär att scenarierna 2‐S‐B och 2‐L‐B nu har en energimässig förlust och scenarierna 2‐
S‐T och 2‐L‐B har än ännu större förlust än vad som framgår av Tabell 11. 

Varje  scenario  presenteras  utförligt  i  stapeldiagram  i  Figur  16‐23.  Energiförbrukningen  är 
uppdelad  för  de  olika  processerna  där  den  första  processen  är  centrifugeringen  följt  av 
torkningen  för hälften  av  scenarierna och  sedan oljeutvinningen  för  samtliga. Även den  totala 
energiförbrukningen utgörs av en stapel i diagrammen. Energitillväxten är uppdelad i oljan och 
den  fettfria  biprodukten  samt  total  energitillväxt.  Förbrukningarna  illustreras  med  negativa 
staplar och tillväxten med positiva. Systemets energibalans anges som ”Differensen” mellan den 
totala energitillväxten och den totala förbrukningen. I figurtexten för respektive figur finns den 
antagna biomassproduktiviteten för respektive scenario angivet. 

 

 

Figur 16: Förbrukning och lagring för Scenario 1ST. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,115g/l/dygn. 

 

Figur 17: Förbrukning och lagring för Scenario 1SB. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,115g/l/dygn. 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Figur 18: Förbrukning och lagring för Scenario 1LT. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,304g/l/dygn. 

 

Figur 19: Förbrukning och lagring för Scenario 1LB. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,304g/l/dygn. 

 

Figur 20: Förbrukning och lagring för Scenarier 2ST och 2LT. Biomassproduktiviteten för scenariot är 
0,480g/l/dygn. 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Figur 21: Förbrukning och lagring för Scenarier 2SB och 2LB. Biomassproduktiviteten för scenariot är 
0,480g/l/dygn. 

 

Figur 22: Förbrukning och lagring för Scenario 3T. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,107g/l/dygn. 

 

Figur 23: Förbrukning och lagring för Scenario 3B. Biomassproduktiviteten för scenariot är 0,107g/l/dygn. 

Vilket framgår av Figur 16‐23 så medför torkning för oljeutvinning en negativ energibalans för 
samtliga scenarier där torkning ingår. Eftersom energiförbrukningen för biomassbearbetningen 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ökar linjärt med mängd biomassa som bearbetas så får de scenarier där biomassan torkas 
(beteckning T), en större förlust ju högre biomassproduktivitet som antagits för scenariot. 

4.1.4 Energiflödet 
Utifrån uppgifter om energiinnehållet i algerna innehåller biomassan från ett dygns produktion, 
för scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B, 2130MJ. I Figur 24 illustreras flödet för scenarierna. 

 

Figur 24: Tillförsel och upptag av solenergi i scenarierna 1ST och 1SB 

Energin  från  solinstrålningen  i  Norrköping  är  1000TWh/m2/år  (SMHI(d),  Internet),  vilket  är 
9,86MJ/m2/dygn.  Med  en  fotosyntetisk  effektivitet  på  3‐8%  för  algerna  (Lardon  et  al.  2009) 
skulle det  innebära att algerna kan ta upp 0,296‐0,789MJ/m2/dygn. Det skulle kräva en yta på 
7196‐2700m2. Reaktorn är 1000m3  i volym och  tjockleken på reaktorn (om man tänker sig en 
plattreaktor)  skulle  då  bli  0,14‐0,37m. Det  kan  jämföras med  en  ett  scenario  som beskrivs  av 
Richmond  et  al.  (2000)  där  algerna  i  en  plattreaktor  med  tjockleken  0,17m  har  en 
biomassproduktivitet på 0,118g/l/dygn. Beräkningarna preciseras i Bilaga 10. 

Utifrån uppgifter om energiinnehållet i algerna innehåller biomassan från ett dygns produktion, 
för scenarierna 2‐S‐T och 2‐S‐B, 11600MJ. Flödena för dessa scenarier illustreras i Figur 25. 

 

Figur 25: Tillförsel och upptag av energi via solljus och glykos för scenarierna 2ST och 2SB 

Förutsättningarna  för  solinstrålningen  är  detsamma  som  ovan.  Anledningen  till  att  dessa 
scenarier kan ha en högre energitillväxt är tillförseln av glykos. 99% av den glykos som tillsätts i 
experimentet som Xu et al. (2006) genomför, förbrukas och det kan tyckas konstigt att så mycket 
mer  energi  förbrukas  via  glykosen  än  vad  som  finns  i  algbiomassan.  För  att  kontrollera 
resultaten genomfördes en enkel beräkning på  siffrorna  från  rapporten  (se Bilaga 11) och det 
visade sig att algerna  i den rent heterotrofa odlingen  i experimentet  tar upp 0,093MJ/l medan 
0,198MJ/l  förbrukas  och  det  sker  uppenbarligen  stora  energiförluster  under  algernas 
energiomvandling. 

4.2 CO2-analys 
Vid beräkningar med CO2‐ekvivalenter använder Lantmännen följande värden för olika mixer av 
elektricitet (Karlsson, S., personlig kommunikation): 

• Svensk elmix – 42g/kWh = 11,7g/MJ 
• Nordisk elmix – 109g/kWh = 30,3g/MJ 
• europeisk elmix – 586g/kWh = 163g/MJ 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Om  el  från  kolkraftverk  används  som  marginalel  blir  utsläppen  för  marginalel  781g/kWh  = 
217g/MJ (Vattenfall, Internet). Omräkningarna till MJ finns i Bilaga 12. 

För ersättning av diesel används 2,6ton CO2‐ekv./m3 diesel. CO2‐analysen är gjord så att algoljan 
antas ersätta fossil diesel och därmed subtraheras 68g CO2‐ekv. (se beräkningar i Bilaga 12) från 
de totala utsläppen av växthusgaser för tillverkningen av 1MJ algolja. Eftersom det i verkligheten 
måste produceras algbiodiesel av algoljan för att den ska kunna ersätta diesel adderas 1,3g CO2‐
ekv. som är de utsläpp som fås från produktionen av biodiesel från rapsolja enligt Bernesson et 
al.  (2003).  0,2g  CO2‐ekv.  kommer  från  elanvändning  i  biodieselproduktionen  och  den  el  som 
används är svensk elmix. Om marginalel hade använts hade utsläppen varit 0,24 CO2‐ekv., men 
dessa 0,04g CO2‐ekv. kan försummas. 

Tabell 12: Skillnad i CO2ekvivalentutsläpp om 1MJ diesel ersätts med 1MJ algbiodiesel. Siffrorna mäts i 
[g CO2ekv./MJ bränsle]. Beräkningarna finns i Bilaga 12. 

Scenario\El  Svensk elmix  Nordisk elmix  Europeisk elmix  Marginalel 
1ST  ‐26,7  36,9  492  675 
1SB  ‐47,5  ‐17,0  201  289 
1LT  ‐32,8  21,2  406  563 
1LB  ‐53,6  ‐32,8  116  176 
2ST  ‐34,9  15,7  377  524 
2SB  ‐55,8  ‐38,5  84,9  135 
2LT  ‐34,9  15,7  367  524 
2LB  ‐55,8  ‐38,5  84,9  135 
3T  ‐16,6  66,3  649  886 
3B  ‐36,3  12,1  357  498 
 
De  scenarier  där  biomassan  torkas  före  oljeutvinningen  får  en  negativ  energibalans  vilket 
medför att de ej är rimliga så länge syftet med produktionen är att framställa energi. System 2 
blir energimässigt orimligt när glykosen inkluderas. Endast system med en positiv energibalans 
har  analyserats  närmare  med  avseende  på  utsläpp  av  växthusgaser  och  dessa  presenteras  i 
diagram  i Figur 26‐28. Utsläpp  från elförbrukningen  för produktion av algolja  (med  tillägg  för 
biodieselproduktion) för de olika elmixerna jämförs med utsläppen för fossil diesel. 

 

 

Figur 26: Utsläpp av g CO2ekvivalenter/MJ algolja från Scenario 1SB och utsläppen från 1MJ fossil diesel 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Figur 27: Utsläpp av g CO2ekvivalenter/l för 1MJ algolja från Scenario 1LB och utsläppen från 1MJ fossil 
diesel 

 

Figur 28: Utsläpp av g CO2ekvivalenter/l för 1MJ algolja från Scenario 3B och utsläppen från 1MJ fossil diesel 

Valet av elmix i CO2‐analysen visar sig ha stor betydelse i fråga om produktionen av algolja ger 
minskade  koldioxidutsläpp  eller  ej.  Som  Figurerna  ovan  och  Tabell  12  visar  så  innebär 
användandet av en svensk elmix att koldioxidutsläppen kan antas minska även då produktionen 
är en förlust rent energimässigt. Med den svenska elmixen visar alla scenarier lägre utsläpp av 
CO2‐ekvivalenter än  fossil diesel. Med den nordiska elmixen visar Scenarierna 1‐L‐B och 1‐L‐B 
lägre utsläpp men inte scenario 3‐B. För de övriga elmixerna har alla scenarierna högre utsläpp 
av CO2‐ekvivalenter än fossil diesel. 

4.2.1 Ersättning av sojamjöl 
Industriell  symbios handlar delvis om att  ta  till vara biprodukter  i  största möjliga mån. Det är 
därför viktigt att se vilken betydelse det har om den återstående biomassan kan ersätta sojamjöl 
i  djurfodertillverkning  på  liknande  sätt  som  dranken  från  etanolproduktionen  gör  idag.  Det 
värde som Lantmännen använder sig av vid liknande beräkningar är att ett utsläpp av 0,9 g CO2‐
ekv. fås för varje kg producerad sojamjöl (Karlsson, S., personlig kommunikation). Detta utsläpp, 
omräknat till hur många g CO2‐ekv. som släpps ut vid produktionen av den mängd sojamjöl som 
kan ersättas av algmjölet erhållet som biprodukt från produktionen av 1MJ algolja, subtraheras 
alltså  från  utsläppen  från  produktionen  av  1MJ  algolja.  Det  angivna  värdet  kommer  från  SIK 
(Institutet  för  Livsmedel  och  Bioteknik  AB)  och  CO2‐utsläpp  som  kommer  ifrån  utökad 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markanvändning  för  odling  av  sojabönor  är  inte  inräknade.  SIK  anser  inte  att  det  i  dagsläget 
finns  någon  undersökning  som  visar  på  ett  trovärdigt  värde  där  detta  inräknats  (Karlsson,  S. 
personlig kommunikation). 

Direkta  beräkningar  på  vad  ersättningen  bidrar  med  antas  endast  kunna  tillgodoräknas  då 
torkning  varit  en  del  av  oljeutvinningen  eftersom  biprodukten  ska  ersätta  ett  torrt  sojamjöl. 
Beräkningar (Bilaga 13) visar att ersättning av sojamjöl för Scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B (odling 
av Tetraselmis suecica) endast skulle ge minskade utsläpp på 0,066g CO2ekv./MJ producerad 
algolja. Förbättringarna på värdena i Tabell 12 skulle alltså vara försumbara. Med tanke på att 
algerna i sammanhanget har biomassproduktivitet i samma storleksordning och även utsläpp på 
grund  av  elförbrukningen  så  kommer  inte  heller  ersättning  av  sojamjöl  för  Chlorella 
protothecoides ge några betydande utsläppsminskningar. 

4.3 Ekonomisk analys 
Beräkningarna till detta avsnitt finns i Bilaga 14. 

Som en del av en stor organisation med industrier som använder el, hamnar Lantmännen i den 
förbrukarkategori  som  har  högst  elförbrukning  och  därmed  lägst  elpris,  det  vill  säga 
förbrukarkategori  IF  (SCB,  Internet). Medelpriset på el  i den kategorin  för  juli 2009‐juni 2010 
var 0,58kr/kWh, vilket är detsamma som 0,16kr/MJ. Ett för tiden aktuellt glykospris är 6kr/kg 
för en glykossirap med 76% glykos (Erlandsson, personlig kommunikation). Enligt Jørgensen et 
al.  (1996) är energiinnehållet  i  rapsolja 38,28MJ/kg vilket  är nästan detsamma som det värde 
som antagits  som energiinnehåll  i  algolja  (38,3MJ).  Enligt Biodiesel Report  (övrig  referens)  är 
priset 865‐885€/m3 vilket är 8,65‐8,85kr/l om 10kr fås för 1€. 8,65kr/l väljs då som ett värsta 
scenario med antagandet att algolja kan säljas för samma pris som rapsolja. Sirapen kommer att 
antas vara gratis eftersom den används till biogasproduktion och råvaror till biogasproduktion 
varierar  kraftigt  och  ibland  kostar  det  till  och med  att  lämna  råvaror  till  en  biogasanläggning 
(Erlandsson, personlig kommunikation). 

Tabell 13: Rörliga kostnader och inkomster för ett dygn med en reaktorstorlek på 1000m3. Alla kostnader är 
angivna i SEK. 

 

Som uppges i Tabell 13 så ger alla scenarier en förlust utom scenario 1‐L‐B. Den kostnad som är 
dyrast är generellt kostnaden för glykosen. Den är också svårast att påverka eftersom den måste 
tillsättas i de mängder som görs om den ska användas. Elkostnaden å andra sidan kan påverkas 
med  effektivare  efterbehandlingsmetoder.  System  3  och  vissa  scenarier  i  System  1  ger  en 
mycket  låg dagsinkomst och är  i sin  form inte så rimligt eftersom investeringskostnader också 
måste täckas i det långa loppet. Kostnaderna, inkomsten och differens redovisas även i diagram i 
Figur 29‐38. 

Scenario  Total elkostnad  Kostnad glykos  Totalkostnad  Inkomst algolja  Differens 
1ST  722  ‐  722  298  ‐424 
1SB  346  ‐  346  298  ‐47 
1LT  1619  ‐  1619  789  ‐830 
1LB  625  ‐  625  789  164 
2ST  3816  10656  14472  1990  ‐12482 
2SB  1409  10656  12065  1990  ‐10075 
2LT  3816  6318  10134  1990  ‐8144 
2LB  1409  6318  7727  1990  ‐5737 
3T  429  ‐  429  138  ‐291 
3B  255  ‐  255  138  ‐117 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Figur 29: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 1ST. Enheten är SEK 

 

Figur 30: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 1SB. Enheten är SEK 

 

Figur 31: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 1LT. Enheten är SEK 

‐15000 

‐10000 

‐5000 

0 

5000 

10000 

[S
EK
] 

System 1 - produktiv under soltimmar - torkning 

Elkostnad 

Totalkostnad 

Inkomst från oljan 

Differens 

‐15000 

‐10000 

‐5000 

0 

5000 

10000 

15000 

[S
EK
] 

System 1 - produktiv under soltimmar - ingen torkning 

Elkostnad 

Totalkostnad 

Biodieselinkomst 

Differens 

‐10000 

‐8000 

‐6000 

‐4000 

‐2000 

0 

2000 

4000 

[S
EK
] 

System 1 - produktiv under ljusa timmar - torkning 

Elkostnad 

Totalkostnad 

Inkomst från algolja 

Differens 



  40 

 

 

Figur 32: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 1LB. Enheten är SEK 

 

Figur 33: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 2ST. Enheten är SEK 

 

Figur 34: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 2SB. Enheten är SEK 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Figur 35: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 2LT. Enheten är SEK 

 

Figur 36: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 2LB. Enheten är SEK 

 

Figur 37: Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 3T. Enheten är SEK 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Figur 38 Kostnad, försäljning och differens för ett dygns produktion i Scenario 3B. Enheten är SEK 

4.3.1 Försäljning av algmjöl 
I Tabell 14 anges den uppskattade ekonomiska differensen efter en försäljning av algmjölet som 
foderråvara.  Med  samma  resonemang  som  i  avsnitt  4.2.1  analyseras  endast  de  scenarier  där 
biomassan  torkas. Det  värde  som används  som  försäljningspris  på  algmjölet  är  ett  uppskattat 
pris på dranken som Agroetanol säljer. Priset uppskattas till 1,50kr/kg och anledningen till att 
en uppskattnings används är att priset varierar kraftigt (Erlandsson, personlig kommunikation). 
Förutom att själva priset är en uppskattning så är det dessutom antaget att algmjölet går att sälja 
för samma pris.  Ingen hänsyn till proteininnehållet har tagits  i beräkningarna utan allt algmjöl 
har beräknats utifrån det nämnda kilopriset. 

Tabell 14: Differens efter försäljning av algmjöl 

Scenario  Differens efter försäljning av algolja  Inkomst från algmjöl  Differens  
1ST  ‐424  121  ‐303 
1LT  ‐830  320  ‐510 
2ST  ‐12482  375  ‐12107 
2LT  ‐8144  375  ‐7769 
3T  ‐291  137  ‐154 

 
Det är stora skillnader i betydelsen för försäljningen av algmjölet. Då försäljningsinkomsten för 
de olika scenarierna inte varierar så kraftigt som differensen mellan dem gör, har försäljningen i 
stort sett mer betydelse ju lägre differensen var innan. Försäljningen har en obetydlig inverkan 
på System 2 som redan tidigare visat sig vara ett ekonomiskt orealistiskt system. 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5  Diskussion 
I  utvärderingen  av de  valda  systemen används  i  huvudsak  två  alternativ  i  frågan om algernas 
produktivitet  med  tanke  på  ljuset;  att  solljuset  ger  produktivitet  endast  under  den  tid  som 
räknas som soltimmar eller att solljuset ger produktivitet under alla timmar solen är uppe. Inget 
av  dessa  alternativ  är  riktigt  eftersom  produktionen  kommer  att  minska  när  ljusintensiteten 
minskar,  till  exempel  på  grund  av moln  (Chen  et  al.  2010a).  För  att  få  grepp  om  potentialen 
användes därför de nämnda ytterligheterna. 

5.1 Systemets utformning 
Alla  de  valda  systemen  består  av  en  fotobioreaktor, men  utformningen  av  fotobioreaktorn  är 
inte preciserad. För en eventuell framtida produktionsanläggning är det viktigt att utformningen 
blir sådan att ljusinsläppet optimeras. Storleken på anläggningen bör bland annat anpassas efter 
den verkliga tillgången på värme. Värmeberäkningarna har varit ett problem i den här studien 
och det har inte fastslagits hur långt värmen räcker. 

5.2 Energianalys 
Världens  framtida  energiförsörjning  är  en  viktig  anledning  till  att  forskningen  om  alger  till 
biobränsle  pågår.  Då  är  det  naturligtvis  viktigt  att  framställningen  av  slutprodukten  i  en 
eventuell  algproduktion  har  en  energimässig  vinst.  Analysen  i  den  här  studien  visar  på  en 
energimässig  förlust  för  majoriteten  av  scenarierna  och  för  samtliga  scenarier  när  endast 
soltimmarna  kan  utnyttjas,  vilket  ger  en  stor  osäkerhet  i  vinsten  med  en  odling.  Även  alla 
scenarier där biomassan torkas innan oljeutvinningen ger en energiförlust vilket visar att det är 
viktigt att effektivisera efterbehandlingsprocesserna för att kunna använda alger till biobränslen 
något  som  andra  studier  också  visar  (Avfall  Sverige  2009;  Brennan  et  al.  2010;  Schenk  et  al. 
2008).  

Energiåtgången vid torkningen och oljeutvinningen är endast ett exempel som tagits  från bara 
en  källa.  För  en  riktigare  analys  bör  tillvägagångssättet  preciseras  mer  vilket  också  är 
nödvändigt  för  en  energieffektivisering.  Energianalysen  antyder  dock  att  energiförbrukningen 
för  dessa  processer  är  en  delvis  avgörande  faktor  för  om  algodling  för  biodiesel  ska  vara 
lönsamt. 

5.2.1 Energiflödet 
Beräkningarna  på  energiflödet  visar  att  den  energitillväxt  som  antagits  för  algerna  i  de 
fotoautotrofa  scenarierna  är  rimlig,  speciellt med  tanke  på  jämförelsen med  det  förhållanden 
som beskrivs av Richmond et al. (2000). Viktigt att poängtera är dock att algerna troligtvis inte 
kräver  den  ytan  som  räknats  fram  eftersom  de  kan  odlas  mer  ”på  höjden”  och  ändå  få  ett 
tillräckligt ljusinsläpp.  

Energiförlusten  i  de  mixotrofa  scenarierna  som  analyserats  är  stor  om  man  ser  till 
glykostillförseln. Beräkningen av  förlusten  i  studien  från Xu et al.  (2006) som påtalas  i avsnitt 
4.1.4  visar dock  att  det  inte bara  gäller  för  scenarierna  i  denna  studie.  Eftersom det mesta  av 
glykosen förbrukas bör förlusten bestå av värmeförluster. 

5.2.2 Potential 
Det  som  skulle  göra  en  algodling  för  biobränsleproduktion  energimässigt  försvarbart  är  ett 
effektiviserat  skördande  och  biomassbearbetning.  Centrifugering  är  i  dagsläget  inte  effektivt 
nog. Möjligheten att kombinera centrifugeringen med en huvudskördemetod skulle kunna vara 
lösningen eller något helt annat som direkt oljeutvinning. Mixotrof odling verkar enligt analysen 
förbruka mycket energi, men om det är möjligt att använda en kolkälla som annars  inte skulle 
användas eller där dess energi utnyttjas sämre på andra sätt, skulle det kunna vara försvarbart. 
Det  är  oklart  om  glycerol  som  nämns  i  denna  studie  som  en  ersättare  faller  under  någon  av 
dessa kategorier. 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5.3 CO2-analys 
Olika  val  av  elmix  är  som  synes mycket  betydande  för  om de  analyserade  scenarierna  ger  en 
positiv eller negativ miljöeffekt. Den svenska elmixen ger lägre utsläpp av CO2s‐ekvivalenter för 
algoljan  än  för  fossil  diesel  även  när  energidifferensen  är  negativ.  Det  beror  på  att 
elproduktionen i Sverige till största delen består av vattenkraft och kärnkraft som tillsammans 
har mycket  låga utsläpp av koldioxid. Med en nordisk elmix  inkluderas den danska kolkraften 
vilket automatiskt innebär högre CO2‐utsläpp. Men även med den nordiska elmixen så fås i ett av 
fallen  (Scenario  1‐S‐B)  negativa  CO2‐utsläpp  trots  att  scenariot  energimässigt  är  en  förlust.  I 
Europa består en ännu större del av produktionen av kolkraft vilket medför att alla scenarier får 
ökade CO2‐utsläpp vilket då naturligtvis också blir  fallet då all el antas vara kolkraftbaserad el 
(marginalel). 

5.3.1 Val av elmix 
Om Sverige  ses  som ett  slutet  system så är  svensk elmix den  rätta och då blir miljöeffekterna 
mycket  positiva.  Ett  argument  för  att  använda  en  svensk  elmix  för  beräkningar  på  svensk 
produktion är att incitamenten för ekonomiska investeringar i förnyelsebar el i Sverige sjunker 
om den svenska elmixen inte får användas. Men det svenska elsystemet är å andra sidan inte ett 
slutet system utan det är direkt sammankopplat med det nordiska systemet och det är alltså  i 
det systemet som elförbrukningen påverkas, vilket är ett argument för att räkna med en nordisk 
elmix. 

Ett argument för att använda en europisk elmix är att Sverige, som en del av EU, ska följa EU:s 
eldirektiv om en fri elmarknad i hela Europa. Därmed skulle elanvändningen i Sverige påverka 
hela Europa (Karlsson, B., personlig kommunikation). Ett annat argument för europisk el är att 
EU i ett direktiv om hållbarhetskriterier för förnyelsebara bränslen har angett att ”lokal el” ska 
användas  i  beräkningarna,  något  som  senare  har  preciserats  i  ett  icke  juridiskt  bindande 
dokument som europeisk elmix (Erlandsson, personlig kommunikation). 

Argumenten  för  marginalel  är  att  den  dyraste  elen  alltid  produceras  sist.  Om  man  ökar 
produktionen kommer alltså den dyraste elen, den som ligger på marginalen, att vara den som 
produceras  (Karlsson,  B.,  personlig  kommunikation).  För  att  veta  hur  mycket  utsläpp  som 
faktiskt sker är då marginalel den riktiga. Som en del av det europeiska elsystemet blir det då el 
producerad i kolkondenskraftverk. Detta förutsätter dock en fri och fungerande marknad. 

5.3.2 Fler faktorer som påverkar 
Vad det  gäller  att  ersätta  sojamjöl med biprodukten  från  algproduktionen  (algmjöl)  har  ingen 
närmare  undersökning  gjorts  om  det  är möjligt,  bortsett  från  hänsynen  till  proteininnehållet. 
Om det visar sig vara riktigt att använda ett högre värde för ersättningen av sojamjölet eller att 
det på ett annat sätt får en betydande påverkan på miljönyttan måste det först undersökas om 
det är möjligt att använda algmjölet och hur mycket sojamjöl det i verkligheten kan ersätta. 

Det  faktum att  sirapen,  om den  används  som näringskälla,  tas  från  biogasproduktion  har  inte 
inkluderats  i  beräkningarna.  Eftersom  sirapen  är  en  biprodukt  kan  det  anses  rätt  att  ingen 
miljöbelastning fås från den. Men i verkligheten är det troligen negativt eftersom biogasen i sin 
tur ersätter ett fossilt bränsle. Att räkna ut vilket bidrag som skulle fås från just sirapen på grund 
av detta blir dock en helt egen analys och ryms inte inom ramarna för denna studie. 

Om det inte är försvarbart att utnyttja sirapen till algodling är istället System 3 en lösning även 
om den enligt energianalysen ger det sämsta värdet. De dåliga värdena beror till stor del på den 
låga fetthalten som antagits för Chlorella protothecoides i fotoautotrof odling. En alg med högre 
fetthalt som kan odlas i restvattnet eller en högre fetthalt i Chlorella protothecoides (en fetthalt 
på upp till 23% uppges vara möjlig enligt Chen et al  (2010a)) skulle  förbättra detta. Den  lägre 
biomassproduktiviteten som uppkommer med lägre näringstillförsel kan också tänkas medföra 
att  skörd  kanske  inte  ska  ske  varje  dygn,  vilket  skulle  spara  energi  om  produktiviteten  inte 
påverkas av lägre skördefrekvens. 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En  positiv  miljöpåverkan  som  inte  inkluderats  i  CO2‐analysen  är  den  vinst  som  fås  av  att 
restvattnet inte behöver renas på konventionellt sätt eftersom detta görs av algerna. 

5.3.3 Potential 
Förutom  vilken  faktisk  inverkan  en  algodling  skulle  ha  på  miljön  är  det  också  intressant  att 
diskutera  vilka  fördelar  den  skulle  ha  från  Lantmännens  synvinkel.  Agroetanols 
etanolproduktion  har  politiskt  och  ekonomiskt  sett  inga  direkta  koldioxidutsläpp  eftersom, 
vilket nämns i  inledningen, utsläppen inte anses tillföra något nettotillskott. Det är naturligtvis 
bra,  men  det  ger  också  minskade  incitament  till  att  utnyttja  koldioxiden  till  något  nyttigt. 
Industrier  som har  faktiska  koldioxidutsläpp  innehar utsläppsrätter∗  och  att  då  ta  till  vara på 
koldioxiden  kan  innebära  att  man  faktiskt  kan  tjäna  pengar  bara  genom  att  algerna  tar  upp 
koldioxiden. Det här kan naturligtvis komma att ändra sig i framtiden så att även en industri som 
producerar  förnyelsebara  bränslen  direkt  kan  tillgodoräkna  sig  minskade  koldioxidutsläpp.  I 
övrigt finns det naturligtvis marknadsföringsmässiga fördelar med att utnyttja koldioxiden från 
etanolproduktionen. 

5.4 Ekonomisk analys 
Alla  scenarier  utom ett  visar  enligt  den  ekonomiska  analysen på  en  förlust  av  driften  och  det 
scenario som visar en vinst har en liten vinst på endast 164kr/dygn. Det är troligen inte en vinst 
som  är  hög  nog med  tanke  på  de  investeringskostnader  som  kommer  att  behöva  täckas.  Det 
finns dock mycket att göra åt kostnaderna. Först och främst så är elen, precis som att den är en 
bidragande  orsak  till  de  knappa  och  obefintliga  miljöförbättringarna  och  den  höga 
energitillförseln, också en orsak  till  stora ekonomiska kostnader. Forskning pågår  för att  finna 
effektivare metoder och många av de rapporter som används som referenser till den här studien 
är nya studier och flera av dem argumenterar kring fortsatt forskning och utveckling (Griffiths et 
al. 2009; Brennan et al. 2010; Schenk et al. 2008; Avfall Sverige 2009 etc.). En effektivisering av 
processerna kan leda till  lägre kostnader. Vissa nya kostnader kan dock uppstå om exempelvis 
andra skördemetoder används så som kostnad för flockningsmedel etc. 

Biodieselpriset och priset för råvaror till biodieselproduktion kan komma att stiga om priset på 
råolja  stiger  och  detta  leder  naturligtvis  till  att  det  blir  enklare  att  få  en  vinstdrivande 
biodieselproduktion.  

Kostnaden för glykos är naturligtvis orimligt stor. Som anges i resultatkapitlet så är glycerol en 
potentiell  ersättare  till  glykosen.  Då  glycerol  är  en  biprodukt  från  biodieselproduktion  skulle 
inte  detta  bara  eliminera  denna  kostnad  (även  om  en  utebliven  förtjänst  för  försäljningen  av 
glycerol  skulle  behöva  tas  med  i  beräkningarna)  utan  det  skulle  även  öka  miljönyttan.  Om 
glycerolen  inte  används  till  algodlingen  så  ger  en  försäljning  av  denna  istället  en  ekonomisk 
inkomst  att  lägga  till  pluskontot,  men  å  andra  sidan  är  inte  kostnaden  för  alkoholen  vid 
biodieselproduktionen  inkluderad vilket är ett  tillägg på minussidan. Läget blir naturligtvis ett 
annat om algodlingen istället bedrivs för etanolproduktion. 

I de scenarier som, redan utan försäljning av algmjöl, hade minst förlust skulle en försäljning av 
algmjöl ha störst betydelse. Det är dock viktigt att poängtera att en sådan försäljning är ytterst 
hypotetiskt  eftersom  det  inte  finns  några  belägg  för  att  det  är  möjligt  att  verkligen  använda 
biprodukten till djurfoder. Med tanke på den ekonomiska betydelsen är det dock mycket viktigt 
att algmjölet kan utnyttjas på något sätt. 

                                                               

∗ Utsläppsrätter ges till energiintensiva industrier som har höga utsläpp av växthusgaser (vilka som omfattas är 
beslutat av EU). Om industrierna släpper ut mindre koldioxid än deras utsläppsrätter anger kan utsläppsrätterna 
säljas. 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5.4.1 Potential 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det intressant att diskutera vilka produkter som skulle ge bäst 
lönsamhet.  Enligt  Fagerberg  (personlig  kommunikation)  är  det  exempelvis  lönsamt  att  odla 
alger för att utvinna fettsyror, pigment och finkemikalier. Ett sätt att få ut en högre ekonomisk 
vinst utan att gå in på komplicerade processer skulle kunna vara att direkt sälja biomassan (eller 
en restprodukt) för sådana ändamål. 

5.5 CO2-utsläpp från glykosproduktionen 
Glykosproduktionen  inkluderades  inte  i  CO2‐analysen.  Anledningen  är  att  det  inte  har  gått  att 
finna något värde för hur mycket CO2‐ekvivalenter som en glykosproduktion bidrar med. Värde 
saknas i vanliga databaser för LCA (Karlsson, S., personlig kommunikation; Svensson, personlig 
kommunikation). Med  tanke  på  att  den  ekonomiska  analysen  visar  på  orimliga  kostnader  för 
glykostillförsel är detta dock mindre intressant i det stora sammanhanget. 

5.6 Solenergin i Norrköping 
Sett till de scenarier som har den högst antagna produktionen av olja utifrån endast solljuset (1‐
L‐T och 1‐L‐B) är energitillväxten med tanke på solljuset i Norrköping för lågt då försäljning av 
oljan  endast  genererar  798kr/dygn  enligt  den  ekonomiska  analysen. Med  detta  kan  det  dock 
inte slås fast att solenergin inte är tillräcklig för produktion av biobränslen. Utveckling kan leda 
till  produktivare  alger  och  det  är  mycket  möjligt  att  det  finns  alger  som  har  höga  halter  av 
kolhydrater vilket tillsammans kan betyda att algodling för etanolproduktion kan bli lönsamt. 

5.7 Mixotrof odling 
En  av  drivkrafterna  och  huvudorsakerna med  algodlingen  för  Lantmännen  är  utnyttjandet  av 
koldioxiden.  Med  en  heterotrof  odling  utnyttjas  inte  den  koldioxid  som  frigörs  vid 
etanolproduktionen. Men en mixotrof odling kan däremot vara ett alternativ eftersom en del av 
koldioxiden  kan  utnyttjas  under  den  fototautotrofa  perioden  i  odlingen  samtidigt  som  en 
mixotrof  odling  möjliggör  odling  under  längre  perioder  vilket  kan  göra  en  investering  i  en 
produktionsanläggning ekonomisk lönsam. Det förutsätter naturligtvis att den heterotrofa delen 
av odlingen är lönsam (vilket enligt ovan troligtvis kräver att glycerol eller en annan kolkälla kan 
användas som energikälla istället för glykos). Ett ytterligare argument för en mixotrof odling är 
att  ljusmängden  i  Norrköping  varierar  mycket  med  året.  En  mixotrof  odling  skulle  kunna 
möjliggöra odling året om då heterotrof odling skulle kunna vara det dominerande på vintern 
medan den fotoautotrofa odlingen skulle öka betydligt under sommarhalvåret.  

5.8 Begränsningar 
Att odling av alger  för biobränsleproduktion är ett  relativt nytt  forskningsområde har varit en 
begränsande  faktor  för den här studien. Ännu  finns  inga publicerade rapporter på omfattande 
storskaliga försök i Sverige. 

En hel del antaganden och bortprioriteringar har fått göras för beräkningarna där de största är: 

• Hur mycket  näring  algerna  verkligen  tar  upp  för  en  viss  biomassproduktivitet  är  inte 
fastställt.  Utan  det  som  använts  är  endast  en  teoretisk  beräkning  utifrån 
näringsinnehållet.  Näringsinnehållet  är  dessutom  taget  från  en  enda  art,  Chlorella 
vulgaris, i en studie. 

• Beräkningarna för den mixotrofa odlingen i System 2 är tagna från en odling som endast 
är heterotrof. Antagligen är tillväxten alltså en aning sämre liksom fettinnehållet (jämför 
med siffrorna för fotoautotrof odling). 

• Vilket  nämns  i  resultatkapitlet  så  är  ingen  energiförbrukning,  miljöpåverkan  eller 
kostnad för eventuellt huvudskördande analyserad. 

• De  alger  som  analyserats  är  inte  nödvändigtvis  de  som  skulle  vara  de  lämpligaste 
algerna för en algproduktion utan de som det funnits data över. 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• Med tanke på att Agroetanol producerar etanol, hade det varit bra om fokuset att hade 
kunnat ligga på algodling för etanolproduktion istället för biodiesel. 

Att  kunna  analysera  möjligheterna  med  att  använda  en  artificiell  ljuskälla  var  önskvärt  men 
trots  stora  ansträngningar  misslyckades  detta  eftersom  några  användbara  siffror  på 
elförbrukningen inte gick att få fram. 

Vad det gäller miljöanalysen (CO2‐analysen) är det tveksamt att endast titta på ett miljöproblem 
(växthuseffekt och klimatförändringar  i detta  fall) då det kan ge en  felaktig bild av hur bra en 
produkt är. Eventuell konstgödsling kan exempelvis bidra till både övergödning och försurning.  

Att glykosen  inte gick att  inkludera CO2‐analysen är också en begränsning. Ännu  intressantare 
hade det dock varit att få värden på vilken biomassproduktivitet som är möjligt att få fram med 
glycerol  som  kolkälla  samt  hur  mycket  glycerol  detta  skulle  kräva,  då  detta  är  i  linje  med 
industriell  symbios.  Detta  är  speciellt  viktigt  med  tanke  på  det  som  nämns  ovan  om 
ljusvariationerna under året. 

Ett mål med studien var att om möjligt presentera system och lösningar utifrån branschföretag. 
Detta har inte varit möjligt eftersom det inte har gått att finna några företag som är tillräckligt 
öppna med sina tekniker och system. 

5.9 Industriell symbios 
För  att  utnyttja  tankarna  kring  industriell  symbios  är  det  som  sagt  viktigt  att  titta  på  vilka 
närbelägna resurser som finns för en odling. I första hand bör de egna processerna studeras för 
att avfallet ska minimeras. Här är restvärmen viktig. Förutom att undersöka hur långt den räcker 
för  att  värma  upp  en  odling  är  det  intressant  att  se  om  algerna  kan  torkas  med  hjälp  av 
restvärme. Det skulle naturligtvis spara mycket av den elenergi som i studien antagits nödvändig 
för biomassbearbetningen.  

Om det visar sig att sirap, restvatten och eventuella andra interna näringskällor inte räcker bör i 
första  hand  andra  biprodukterna  från  närbelägna  företag  studeras.  Kanske  finns  det  mer 
näringsrikt avfallsvatten någon annanstans. Först i sista hand kan det vara läge att köpa näring i 
form av exempelvis handelsgödsel.  

Ska  odlingen  vara  mixotrof  så  är  det  som  sagt  glycerol  som  är  ett  första  alternativ.  Men  om 
förstahandsvalet är en algodling för etanolproduktion så måste även glycerolen tas utifrån. Det 
kan naturligtvis också finnas andra restprodukter som innehåller tillfredställande organiskt kol. 
Utifrån den enda studie som hittats på mixotrof odling med xylos är det  inte heller möjligt att 
utesluta sirapen som kolkälla. Om restprodukten ska användas till något annat än foder kan IS‐
teorin också användas. Var finns det ett närbeläget  företag som kan ha nytta av restprodukten 
och vad producerar det företaget? 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6  Slutsats 
Slutsatsen är att det utifrån nuvarande premisser inte finns förutsättningar för Lantmännen att 
starta en algodling  för biodieselproduktion  i anslutning  till Agroetanol. Algodlingen skulle  inte 
vara ekonomisk lönsam och miljövinsterna skulle vara små eller obefintliga. Rent energimässigt 
ger  några  av  scenarierna  en  vinst  och  det  är mycket möjligt  att  det  i  framtiden  kommer  vara 
möjligt att bedriva en lönsam algodling för biobränsleproduktion. Detta kräver dock utveckling 
och troligtvis på mer än ett område. 

6.1 Teknikutveckling 
För  att  i  framtiden  kunna  få  en  lönsam  algodling  krävs  det  att  det  blir  energieffektivare  att 
skörda  än  det  ser  ut  att  vara  idag.  Om  biodiesel  är  slutprodukten  är  direkt  oljeutvinning  en 
metod  att  titta  närmare  på.  Förutom  skördandet  är  det  också  viktigt  med  en  effektiv  tillväxt 
varför  det  kan  vara  intressant  att  se  vilken  tillväxt  det  skulle  vara möjligt  att  få med  glycerol 
(eftersom glycerol är en biprodukt  från biodieselproduktion) som en energikälla  i en mixotrof 
odling. Med tanke på den ekonomiska betydelsen är det viktigt att biprodukten kan utnyttjas och 
helst  till  något  där  den  har  ett  värde.  Utredningar  om  den  kan  användas  till  djurfoder  (eller 
något annat) är därför viktiga. 

Viktigt  för  en  framtida  algproduktion  är  att  noga  välja  ut  den  algart  som  passar  bäst  vad  det 
gäller  tillväxt  och  sammansättning.  I  fallet  Agroetanol  kan  en  alg med  hög  kolhydrathalt  vara 
betydligt  intressantare än en  fettrik  alg. Viktigt  är då naturligtvis  att det  är  energimässigt och 
kostnadsmässigt effektivt att odla alger för etanolproduktion. 

En  avgörande  fråga  är  också  om  det  finns  odlingssystem  att  köpa  eller  företag  som  erbjuder 
lösningar anpassade efter de förhållanden som råder på Lantmännen (vad det gäller koldioxid, 
värme och restvattnet exempelvis).  

6.2 Resursmässig utveckling 
Vad det  gäller  resurser  så  har  Lantmännen både  tillfredställande mängder med  koldioxid  och 
avfallsvatten. Restvärmeresursen måste utredas ytterligare. Vilken odlingsvolym den räcker till 
kommer naturligtvis bero på fotobioreaktorns utformning eftersom olika utformningar kommer 
att medföra olika stora värmeförluster till omgivningen. 

Restvattnet är också den en resurs som finns i stora mängder och som vattenresurs bör den inte 
vara  begränsande.  Som näringskälla  däremot  behöver  den  kompletteras med  sirapen  eller  en 
annan näringskälla. Sirapen är  troligen  inte bara begränsande som näringskälla utan  frågan är 
snarare  om  det  är  en  ekonomisk  vinst  att  använda  den  till  detta  istället  för  att  sälja  den  till 
biogasproduktion. 

För den miljömässiga vinsten av ett algodlingssystem som det utvärderade,  som använder el  i 
efterbehandlingsprocessen,  är  det  en  viktig  fråga  hur  elen  värderas  och  därmed  vilken  elmix 
som används i beräkningarna. Den här studien låter det vara osagt vilken värdering som är den 
riktiga eftersom det inte är studiens syfte. 

6.3 Ekonomisk utveckling 
Höjda  bränslepriser  kommer  naturligtvis  att  bidra  till  att  man  lättare  uppnår  ekonomisk 
lönsamhet med en biobränsleproduktion.  

6.4 Vidare studier 
Förutom det som nämns tidigare i kapitlet kan det vara intressant att undersöka närmare: 

• Vilken miljömässig och ekonomisk vinst det ger att restvattnet renas av algerna?  
• Finns det någon vinst med att utnyttja artificiellt ljus i en algodling? 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• Kan man odla året om med endast solljus eller finns det månader då det är meningslöst? 
• Vad  finns  det  för möjligheter  att  odla  alger  eller  använda  biprodukterna  till  annat  än 

bränsle‐ och foderproduktion? 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7  Framtidsutsikter 
Algbiobränslen  är  ett  utvecklingsområde.  För  en  översiktssyn  på  hur  framtidsutsikterna  ser  ut 
presenteras här några branschföretag samt utlåtanden från branschverksamma. 

7.1 Algodlingsverksamhet 
Det finns en mängd företag som arbetar med alger för biobränsleproduktion. Oilgae(c), Internet) 
listar ett antal. Av den information som går att få ut på deras hemsidor verkar de flesta dock vara 
rena  forskningsföretag  och  inte  mycket  finns  att  läsa  om  tekniker  och  metoder.  De  flesta  av 
dessa företag finns i USA. 

• Solazyme  i  San  Francisco  i  USA  tillverkar  två  sortes  diesel  och  ett  jetbränsle 
(Solazyme(a), Internet) och anger att de närmaste målen är att skala upp produktionen i 
demonstrationssyfte och därefter  i  förkommersialiseringssyfte  (Solazyme(b),  Internet). 
De har dessutom fått möjlighet att sälja bränsle till amerikanska flottan (Mer algsoppa, 
Internet). 

• Algaelink  i  Yeseke  i  Nederländerna  säljer  faktiskt  något  som  verkar  vara  enklare 
fotobioreaktorer  (AlgaeLibnk(a),  Internet)  och  även  torksystem  för  soltorkning 
(AlgaeLink(b), Internet). 

• Solix Biofuels i Fort Collins i USA tillverkar något det kallar Biocrude, alltså algolja (Solix 
Biofuels, Internet). 

• Aquaflow  i Nelson  i Nya Zeeland  jobbar med att skörda alger som växer naturligt. De 
har  en  Skördare  som  skördar  70‐90%  av  algmassan  och  en  Converter  som  separerar 
delerna i massan (Aquaflow, Internet). 

• Originoil Inc  i Los Angeles i USA har redan nämnts i rapporten och är det företag som 
som  arbetar  med  skördande  via  direkt  oljeutvinning  (Originoil  Inc,  Internet).  Deras 
teknik är patenterad. 

• HR  Biopetroleum  i  La  Jolla  i  USA  har  ett  hybridproduktionssystem  (HR 
BioPetroleum(a),  Internet).  Hittills  har  de  utfört  pilotprojekt  och  de  anger  att  de  vill 
jobba hårt för att nå kommersiell nivå på sin produktion (HR BioPetroleum(b), Internet). 

• XL  Renewables  i  Phoenix  i  USA  har  även  de  ett  hybridproduktionssystem  (XL 
Renewables(a),  Internet).  De  rekommenderar  på  sin  hemsida  mekanisk  oljeutvinning 
eftersom det ger en renare biprodukt (XL Renewables(b), Internet). 

• Algenol  i  Bonita  Springs  i USA  har  en  teknik  som producerar  etanol  från  algbiomassa 
(Algenol, Internet). 

• Organic Fuels anger inte på sin hemsida var de finns någonstans, men de verkar finnas i 
Nordamerika. De utvecklar en teknik att separera oljan från algerna genom att förstöra 
cellväggarna med elektromagnetism (Organic Fuels,  Internet). Det hoppas att detta ska 
bli en kostnadseffektiv metod. 

Även i Sverige finns några projekt kring algodling: 

• Avfall  Sverige  och  Umeå  Universitet  utför  diverse  försök  av  algodling  i  labb  samt  vid 
Umeå Energis värmekraftverk Dåva (Avfall Sverige 2009) 

• SP,  Sveriges  Tekniska  Forskningsinstitut  driver  ett  projekt  där  de  undersöker 
förutsättningarna för algproduktion i Sverige (Hopp för Svensk Algsoppa, Internet). 

• Det finns också två algbolag i Sverige varav det ena är nystartat. Ingen av dessa ägnar sig 
dock  åt  bränsleproduktion  (BioReal,  Internet;  Nu  startar  Sveriges  andra  algbolag, 
Internet).  

7.2 Utlåtanden om algodling 
Ekendahl  (personlig  kommunikation)  har  den  uppfattningen  förutom  utrustningen  verkar 
pumpning/omrörning  och  skördande/efterbehandling  kosta  mest  i  en  algodling.  Hon  är 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tveksam till om det kan vara effektivt att odla med artificiellt ljus i stor skala, men poängterar att 
utveckling av ljusteknik kan komma att ändra på det. Hon flaggar också för mixotrof odling. 

Fagerberg (personlig kommunikation) kommenterar att näring utgör en  liten del av den totala 
driftkostnaden men att  tillgång på fri näring såklart  inte skadar. Han påpekar dock att odling  i 
vanligt avloppsvatten begränsar användningen av algbiomassan.  

Utveckling  går  enligt  Fagerberg  (personlig  kommunikation)  framåt  och  nya  reaktorer  är 
betydligt  billigare  än  äldre.  Han  säger  också  att  nya  tekniker  är  på  väg  ut  på  marknaden.  I 
branschen anses det dock att det krävs en hel del  forskning och utveckling  inom såväl biologi 
som  teknik  för  att  få  ner  kostnaderna  i  samband  med  produktionen.  Fagerberg  (personlig 
kommunikation)  uppskattar  att  det  kommer  att  ta  minst  tio  år  innan  lönsam,  storskalig 
algodling för biobränsleproduktion är möjlig. I branschen verkar man också vara överens om att 
det  är  viktigt  utnyttja  biprodukterna  från  algodlingen  till  andra  produkter  för  att  en 
biobränsleproduktion ska bli riktigt lönsam. 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Bilaga 1 

Miljöledningssystem 
I sin bok Miljömanagement skriver Ammenberg (2004) om miljöledningssystem. 

Miljöledningssystem (MLS) är ett verktyg som tagits fram för att företag och organisationer ska 
få  hjälp  att  utföra  ett  systematiskt  miljöarbete.  Det  finns  två  stora  certifikat  att  ansöka  för 
företag  som  vill  ha  ett  certifierat  miljöledningssystem.  Det  ena  är  ISO  14001  från  den 
Internationella  StandardiseringsOrganisationen och det  andra  är EMAS  (Eco‐Management  and 
Audit  Scheme)  som  egentligen  är  en  EU‐förordning  där  de  godkända  organisationerna  blir 
EMAS‐registerade och får tillåtelse att använda en speciell symbol. 

Generellt följer arbetet med MLS ett system som beskrivs övergripande i Figur 39. Ledningens 
beslut är det som inleder  införandet av en ett MLS. Önskan att  införa ett MLS kan exempelvis 
bero på att man hoppas på ekonomisk vinning, vill bli mer konkurrenskraftig, bättre vill  ta  till 
vara på kompetens inom företaget, har myndighetskrav på det eller helt enkelt vill göra det av 
miljösjäl. 

 
Figur 39: Principskiss över ett miljöledningssystem (Ammenberg, 2004) 

Innan  det  egentliga  arbetet  sätter  igång måste  en miljöutredning  genomföras.  Då  kartlägger 
företagen sina miljöaspekter. Miljöaspekter är enligt ISO och EMAS de delar av organisationens 
verksamhet som kan inverka på miljön. Förenklat kan man dela in miljöaspekterna i direkta och 
indirekta miljöaspekter. Direkta miljöaspekter är sådana som är direkt påverkbara. Exempelvis 
att man kör bil, förbrukar papper och släpper ut gifter i avloppsvattnet. Indirekta miljöaspekter 
är  inte  lika  kontrollerbara.  Det  kan  exempelvis  handla  om  något  som  dina  kunder  och 
leverantörer  gör  eller  miljöpåverkan  som  beror  på  information  som  organisationen 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tillhandahåller. I utredningen ingår också att miljöaspekterna värderas efter hur miljöfarliga de 
är, hur påverkbara de är, vilken omfattning de har och så vidare. Med hjälp av värderingen kan 
miljöaspekterna sedan prioriteras. 

Som ett första steg i själva arbetet med miljöledningssystemet skrivs en miljöpolicy. Policyn ska 
kortfattat  och  övergripande  beskriva  hur  företaget/organisationen  ser  på miljöfrågor  och  hur 
man ska arbeta med dem. Det är utifrån denna som åtgärder ska genomföras och bedömas. 

Utifrån  policy  och  utredning  sätts  ett  antal miljömål upp.  Dessa  kan  vara  övergripande  eller 
detaljerade. De övergripande målen har oftast en större fysisk och/eller tidsmässig omfattning 
och  måste  byggas  upp  av  detaljerade  mål.  Miljömålen  ska  vara  mätbara  och  för  att  ha  ett 
godkänt MLS krävs det att man har en ständig  förbättring. Ständig  förbättring visas genom att 
målen uppnås. För att målen ska uppnås tar man fram ett miljöledningsprogram. Det har ett 
innehåll  som  om  det  är  omfattande  ser  ut  ungefär  som  följer:  Bakgrund,  Målsättning, 
Genomförande,  Mätning/Kvantifiering,  Tidsplan,  Resultatkommunikation  och  Rapportering 
samt Ansvarsfördelning och Resultat. Härnäst gäller det att slå fast organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning. Vilka poster som finns och vem som göra vad beror på  företagets storlek. 
Stora företag kan exempelvis tillsätta både en miljöledningsansvarig som representerar arbetet i 
ledningen,  en  miljösamordnare  som  har  praktiskt  övergripande  ansvarar  och 
miljökoordinatorer som har ansvaret på olika avdelningar. 

Utbildning måste  genomföras  med  all  personal  för  att  få  ett  lyckat  MLS.  Personalen  måste 
känna sig delaktiga och får reda på varför man ska arbeta med ett MLS och också hur. 

Med miljörevisioner kontrolleras att arbetet fungerar så att det ska, att protokoll fylls i och att 
organisationen faktiskt har ständig förbättring. I en extern revision får organisationen godkänt 
eller  icke  godkänt  från  ISO  och  EMAS  och  internrevisioner  kan  vara  bra  för  att  få  en  tidigare 
indikation på hur man ligger till. 

I  uppföljningen  (ledningens  genomgång)  går  ledningen  igenom arbetet  för  att  se hur det har 
gått  och  för  att  företaget  ska  kunna  fortsätta  förbättra  sig.  Därefter  skrivs  nya  miljömål  och 
arbetet börjar om. 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Bilaga 2 

Produktion av biodiesel 
För att  tillverka biodiesel krävs olja. Antingen använder man använd olja ex.  frityrolja eller  så 
tillverkas  oljan  enkom  för  biodieseltillverkningen  av  exempelvis  raps,  palm,  jordnötter  eller 
solrosor. För att omvandla oljan till biodiesel finns några olika metoder där den vanligaste är så 
kallad transförestring. Processen går till så att oljan blandas med en alkohol, exempelvis metanol 
eller  etanol.  För  att  reaktionen  ska  starta  tillsätts  en  katalysator  (ex.  kaliumhydroxid  eller 
natriumhydroxid)(Ranganathan  et  al.  2007).  Katalysatorn  hjälper  till  att  bryta  sönder 
bindningarna mellan  fettsyrorna och glycerolen  i oljan. Tack var detta kan  fettsyrorna reagera 
med  alkoholen  och  bilda  estrar  med  glycerol  som  en  biprodukt.  Den  kemiska  reaktionen  i 
biodieselproduktionen blir (University of Stathclyde, Internet): 

€ 

3(CH2O−CO− R)
Olja

+ CH3OH
Alkohol

⇔
Katalysator

3CH3O−CO− R
Ester

+ 2CH2OH −CH −OH
Glycerol

 

När reaktionen är slutförd separeras estern och glycerolen från varandra (Lagerfeldt, personlig 
kommunikation). Detta  är  förhållandevis  enkelt  eftersom  glycerolen  är  tyngre  och  sjunker  till 
botten.  Separationsprocessen  kan  dock  påskyndas  med  centrifugering.  Eftersom  reaktionen 
aldrig är fullständig och ett överskott av metanol tillsätts för att driva reaktionen åt höger så blir 
det metanol över (Erlandsson, personlig kommunikation). Den överblivna metanolen återvinns 
genom  att  den  får  snabbavdunsta  eller  genom  destillering  (Lagerfeldt,  personlig 
kommunikation).  Metanolåtervinningen  kan  utföras  endera  innan  eller  efter 
separationsprocessen.  Det  sista  steget  i  processen  är  rening  av  metylestern.  Detta  sker  till 
exempel genom att den tvättas med varmt vatten. 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Bilaga 3 

Produktion av biogas 
Biogas  kan  tillverkas  av  det  mesta  organiska  material  såsom  organsikt  avfall,  avloppsslam, 
slaktrester och grödor(Svensk Biogas(c), Internet). Det första steget i tillverkningsprocessen är 
hygienisering.  Det  innebär  att  det  organiska  materialet  hettas  upp  till  70°C  under  minst  en 
timme. Detta för att döda bakterier. 

Efter hygieniseringen utförs själva gasproduktionen. Denna del av processen kallas rötning. Den 
innebär  att  materialet  ligger  i  en  syrefri  38‐gradig  miljö  i  40‐45  dygn,  där  det  bryts  ner  av 
mikroorganismer  (Svensk Biogas  (c),  Internet). Gasen som bildas stiger uppåt och  tas ut  i den 
övre  delen  av  tanken.  Biomassan  som  blir  kvar  i  botten  av  tanken  kan  användas  som 
gödningsmedel. 

När rötningen är avslutad består gasen av 65% metangas (Svensk Biogas(d), Internet). Resten är 
till  största  del  koldioxid.  För  att  uppgradera  gasen  det  vill  säga  öka metankoncentrationen  så 
renas  gasen  exempelvis  med  tvättning.  Vid  tvättning  låter  man  gasen  gå  genom  vatten. 
Koldioxiden  löser sig  i vattnet medan metanet blir kvar  i gasform. Sist så torkas gasen som nu 
består av ca 97% metan. 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Bilaga 4 
Lista över de alger som tagits i beaktande i algurvalet (Griffiths et al. 2008): 

Amphiprora hyalina 
Amphora 
Anabaena cylindrica 
Ankistrodesmus falcatus 
Chaetoceros calcitrans 
Chaetoceros muelleri 
Chlamydomonas applanata 
Chlamydomonas reinhardtii 
Chlorella emersonii 
Chlorella minutissima 
Chlorella protothecoides 
Chlorella pyrenoidosa 
Chlorella sorokiniana 
Chlorella vulgaris 
Crypthecodinium cohnii 
Cyclotella cryptica 
Cylindrotheca 
Dunaliella promilecta 
Dunaliella salina 
Dunaliella tertiolecta 
Ettlia oleoabundans 
Euglena gracilis 
Hymenomonas carterae 
Isochrysis galbana 
Monodopsis subterranea 
Monoraphidium minutum 
Nannochloris 
Nannochloropsis 
Nannochloropsis salina 
Navicula acceptata 
Navicula pelliculosa 
Navicula saprophila 
Nitzschia communis 
Nitzschia dissipata 
Nitzschia frustulum 
Nitzschia palea 
Oscillatoria 
Ourococcus 
Pavlova lutheri 
Pavlova salina 
Phaeodactylum tricornutum 
Pophyridium purpureum 
Prymnesium parvum 
Scenedesmus dimorphus 
Scenedesmus obliquus 
Scenedesmus quadricauda 
Selenastrum gracile 
Skeletonema costatum 
Spirulina maxima 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Spirulina plantesis 
Synechococcus 
Tetraselmis sueccia 
Thalassiosira pseudonana 
Thalassiosira weissflogii 
Tribonema 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Bilaga 5 

Beräkning av antalet ljusa timmar i Norrköping under ett år 
Årets längsta dag är den 21/6. 2010 var solen uppe i Norrköping mellan ca 02.45‐21.15 (NAK(a), 
Internet). Under det dygnet var den alltså uppe i 18,5h. 

Årets kortaste dag är den 21/12. 2009 var solen upp i Norrköping mellan ca 8.45‐15.00 (NAK(b), 
Internet). Under det dygnet den alltså uppe 6,25h. 

Om ökningen och minskningen av tiden solen är uppe antas vara linjär blir antal timmar solen är 
uppe: 

€ 

18,5 + 6,25
2

=12,375h/dygn vilket blir 

€ 

12,375 ⋅ 365 = 4517h/år. 



  68 

Bilaga 6 
I  en  figur  redovisar  Xu  et  al.  (2006)  biomasskoncentrationen  under  sex  dygn  för  Chlorella 
protothecoides  i  heterotrof  odling.  Tabell  15  visar  vad  koncentrationen  är  varje  24:e  timme, 
uppskattat utifrån figuren, samt ökningen mellan dygnen. 

Tabell 15: Uppskattad biomasskoncentration och tillväxt 

Efter … timmar  Biomasskonc. [g/l]  Tillväxt varje dygn [g/l/dygn] 
0  0,15  ‐ 
24  0,25  0,1 
48  1,5  1,25 
72  2,5  1 
96  3  0,5 
120  3,5  0,5 
144  4  0,5 

 

Medeltalet för biomassproduktionen är: 

€ 

0,1+1,25 +1+ 0,5 + 0,5 + 0,5
6

= 0,48g/l/dygn 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Bilaga 7 
Här används  siffrorna  från Lardon et  al.  (2009)  som anger hur  stor del  av vikten av Chlorella 
vulgaris som består av kväve och  fosfor. En antagning har gjorts att de övriga algerna har  lika 
stor viktprocent av mineralerna som C. Vulgaris då de alla är grönalger. Uträkningar har gjorts 
på hur mycket kväve och fosfor som algerna, med tanke på tillväxten, förbrukar per dygn. 

Chlorella protothecoides 
Biomassproduktivitet: 0,48g/l/dygn 

Kväveinnehåll:

€ 

0,48 ⋅ 0,046 = 0,02208 = 22mg/l/dygn  

Fosforinnehåll: 

€ 

0,48 ⋅ 0,0099 = 0,004752 = 5mg/l/dygn  

Dunaliella tertiolecta 
Biomassproduktivitet: 0,12g/l/dygn 

Kväveinnehåll: 

€ 

0,12 ⋅ 0,046 = 0,00552 = 6mg/l/dygn  

Fosforinnehåll: 

€ 

0,12 ⋅ 0,0099 = 0,001188 =1mg/l/dygn 

Tetraselmis suecica 
Biomassproduktivitet: 0,59g/l/dygn 

Kväveinnehåll: 

€ 

0,59 ⋅ 0,046 = 0,02714 = 27mg/l/dygn  

Fosforinnehåll: 

€ 

0,59 ⋅ 0,0099 = 0,005841= 6mg/l/dygn 

Chlorella vulgaris 
Biomassproduktivitet: 0,11g/l/dygn 

Kväveinnehåll: 

€ 

0,11⋅ 0,046 = 0,00506 = 5mg/l/dygn  

Fosforinnehåll: 

€ 

0,11⋅ 0,0099 = 0,001089 =1mg/l/dygn 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Bilaga 8 

CO2 
Mängd CO2‐gas som frigörs hos Agroetanols: 18000kg/h.  
Mängden ren CO2 är: 

€ 

18000 ⋅ 0,95 =17100kg/h 

90% av mängden tillförd CO2 kan antas tas upp av algerna (Sheehan et al. 1998). Enligt Brennan 
et al. (2010) ger 1.83 kg CO2 1 kg biomassa. 

Exempel – Tetraselmis suecica 
Biomassproduktivitet: 0,00059kg/l/dygn 

Mängd CO2 algerna tar upp: 

€ 

1,83 ⋅ 0,00059 = 0,00108kg/l/dygn 

Vilket är detsamma som: 

€ 

0,00108
24

= 0,000045kg/l/h 

Mängd CO2 som måste tillföras systemet: 

€ 

0,000045
0,9

= 0,00005kg/l/h 

För varje dygn blir det: 

€ 

0,00005 ⋅ 24 = 0,0012kg/l/dygn 

Odlingsvolym som koldioxiden räcker till: 

€ 

17100
0,00005

= 342 ⋅106  l 

För en reaktor på 1000m2 blir CO2‐tillförseln: 

€ 

0,0012 ⋅1000000 =1200kg/dygn 

Medan det som tas upp av algerna blir: 

€ 

0,00108 ⋅1000000 =1080kg/dygn 

Differensen: 

€ 

1200 −1080 =120kg 

Molmassan för C är 12. 

Molmassan för O är 16. 

Andelen kol i koldioxid är: 

€ 

12
12 + 2 ⋅16

= 0,27  

Mängd C som tas upp av algerna: 

€ 

1080 ⋅ 0,27 = 292kg 

Mängd biomassa som produceras per dygn i reaktorn: 

€ 

0,00059 ⋅1000000 = 590kg 

Andelen kol i biomassan är: 

€ 

292
590

= 0,49 

Elförbrukning CO2-tillförsel 
Elförbrukningen för CO2‐tillförseln är 22Wh/kg tillförd CO2 (Lardon et al. 2009). Enligt exemplet 
ovan (på Tetraselmis suecica) är CO2‐tillföreln 0,0012kg/l/dygn. 

Elförbrukningen blir då: 

€ 

22 ⋅ 0,0012 = 0,0264Wh/l/dygn 

Vilket är detsamma som: 

€ 

0,0264 ⋅ 0,0036 = 0,000095MJ/l/dygn 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Elförbrukning centrifugering 
Enligt  Baliga  et  al.  (2010)  är  det  möjligt  at  centrifugera  fram  en  biomassa  med  70% 
vatteninnehåll  med  en  elförbrukning  på  3,24MJ/m3  =  0,00324MJ/l,  där  l  är  antal  liter  som 
centrifugeras.  

Om  en  tredjedel  centrifugeras  varje  dygn  blir  elförbrukningen:

€ 

0,00324
3

= 0,00108MJ/l/dygn, 

där l är reaktorns storlek i liter. 

Värme 
Här antas att man endast använder restvärmen från processen som anges i avsnitt 2.3.1 

T = 60°C 

E = c ⋅ m ⋅ ΔT 

Där c = 4,18kJ/kg/K, vilket är specifik värmekapacitet för vatten. 

När spillvärmen i form av vatten med temperaturen 60°C avger värme ner till 30°C innebär det i 
energi att: 

€ 

E = 4,18 ⋅1000 ⋅ 30 =128400kJ 

Om  spillvärmen  ska  öka  det  ingående  vattnet  med  5°C  kan  spillvärmen  hålla  värmen  i  en 
fotobioreaktor som rymmer: 

€ 

m =
128400 ⋅103

4,18 ⋅103 ⋅ 5
= 6144  kg vatten (Erlandsson, personlig kommunikation) 

Om uttaget av vatten  för skörd är 30% varje dygn (ett procenttal som använts av Zittelli et al. 
2006) så skulle värmen räcka till en reaktor som innehåller: 

€ 

6144 ⋅ 24 ⋅ 3 = 442368l vatten (Erlandsson, personlig kommunikation) 

Näringsinnehåll Östersjön 
Vattnet i Östersjön vid Händelö innehåller 3‐9µmol/l N och >7µmol/l P. 

Molmassan  för  N  är  14g/mol  vilket  innebär  att  kväveinnehållet  i  vattnet  minst  är:

€ 

0,000003 ⋅14 = 0,000042g/l 

Molmassan  för  P  är  31g/mol  vilket  innebär  att  fosforinnehållet  i  Östersjön  minst  är: 

€ 

0,000007 ⋅ 31= 0,000217g/l 

Tillförsel av biogödsel 
Här  används  en  tank  på  1000m3  som  exempel.  Beräkningarna  utnyttjar  hur  mycket 
näringsämnen  som  algerna  förbrukar  och  i  realiteten  så  behövs  troligtvis mer  näringsämnen 
eftersom ett upptag på 100% (närmare resonemang i Bilaga 10, System 3). Precis som i avsnitt 
3.2.2 antas att 30% av reaktorn skördas varje dygn, det vill säga 333m3 vatten.  

Tetraselmis suecica 
Kväveförbrukning: 6mg/l/dygn 

Fosforförbrukning: 27mg/l/dygn 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Till Tetraselmis suecica används Östersjövatten som har ett kväve‐ och fosforinnehåll som kan 
försummas i detta fall. Fosfor och kväve måste därmed tillsättas för 1000m3 vatten/dygn. 

Fosfortillförsel för reaktorn blir: 

€ 

0,006 ⋅1000000 = 6000g/dygn

€ 

= 6kg/dygn  

I form av biogödsel skulle det innebära som mest: 

€ 

6
0,0003

= 20000kg/dygn 

Kvävetillförsel för reaktorn blir: 

€ 

0,027 ⋅1000000 = 27000g/dygn

€ 

= 27kg/dygn 

 I form av biogödsel skulle det innebära som mest: 

€ 

27
0,001

= 27000kg/dygn 

Chlorella protothecoides 
Fosforförbrukning: 5mg/l/dygn 

Kväveförbrukning: 22mg/l/dygn 

Algerna kräver: 

• 

€ 

0,005 ⋅1000000 = 5000g/dygn

€ 

= 5kg/dygn fosfor  
• 

€ 

0,022 ⋅1000000 = 22000g/dygn = 22kg/dygn kväve 

För  Chlorella  protothecoides  används  restvatten  som  har  ett  betydande  kväve‐  och 
fosforinnehåll. 333m3 av restvatten tillförs varje dygn och via detta tillförs: 

• 

€ 

0,00352 ⋅ 333000 =1172g/dygn

€ 

=1,172kg/dygn fosfor 
• 

€ 

0,019 ⋅ 333000 = 6327g/dygn

€ 

= 6,327kg/dygn kväve 

Fosfortillförseln för reaktorn blir: 

€ 

5 −1,2 = 3,8kg/dygn  

I form av biogödsel skulle det innebära som mest: 

€ 

3,8
0,0003

=12667kg/dygn 

Kvävetillförseln för reaktorn blir: 

€ 

22 − 6,3 =15,7kg/dygn 

I form av biogödsel skulle det innebära som mest: 

€ 

15,7
0,001

=15700kg/dygn 

Tillförsel av sirap 
Samma förutsättningar som tillförsel av biogödsel gäller. 

Tetraselmis suecica 
Enligt ovan blir tillförseln av fosfor till rektorn minst 6kg/dygn och tillförseln av kväve minst 
27kg/dygn. Om näringen tillförs via sirap så skulle det innebära: 

€ 

6
0,0055

=1091kg/dygn 

respektive 

€ 

27
0,0195

=1385kg/dygn 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Chlorella protothecoides 
Enligt ovan blir tillförseln av fosfor till rektorn minst 3,8kg/dygn och tillförseln av kväve minst 
15,7kg/dygn. Om näringen tillförs via sirap så skulle det innebära: 

€ 

3,8
0,0055

= 691kg/dygn 

respektive 

€ 

15,7
0,0195

= 805kg/dygn 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Bilaga 9 
Här beräknas energitillväxten i algerna. 

Energiinnehåll i fetterna: 38,3MJ/kg 
Energiinnehåll i kolhydraterna: 13MJ/kg 
Energiinnehåll i proteinerna: 16MJ/kg 

Tetraselmis suecica 
Biomassproduktion: 0,59g/l/dygn, Fettinnehåll: 30%, Kolhydratinnehåll: 10%, Proteininnehåll: 
41%. 

Fettproduktion: 

€ 

0,59 ⋅ 0,3 = 0,177g/l/dygn

€ 

= 0,000177kg/l/dygn 
Energitillväxt i form av fett: 

€ 

0,000177 ⋅ 38,3 = 0,00678MJ/l/dygn
 
 

Kolhydratproduktion: 

€ 

0,59 ⋅ 0,1= 0,059g/l/dygn

€ 

= 0,000059kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av kolhydrater: 

€ 

0,000059 ⋅13 = 0,000767MJ/l/dygn
 
 

Proteinproduktion: 

€ 

0,59 ⋅ 0,41= 0,242g/l/dygn

€ 

= 0,000242kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av proteiner: 

€ 

0,000242 ⋅16 = 0,00387MJ/l/dygn
 
 

Total energitillväxt: 

€ 

0,00678 + 0,000767 + 0,00387 = 0,0114MJ/l/dygn 

Dunaliella tertiolecta 
Biomassproduktion: 0,12g/l/dygn, Fettinnehåll: 49%, Kolhydratinnehåll: 12%, Proteininnehåll: 
16%. 

Fettproduktion: 

€ 

0,12 ⋅ 0,49 = 0,0588g/l/dygn

€ 

= 0,0000588kg/l/dygn 
Energitillväxt i form av fett: 

€ 

0,000058 ⋅ 38,3 = 0,0022MJ/l/dygn
 
 

Kolhydratproduktion: 

€ 

0,12 ⋅ 0,12 = 0,0144 g/l/dygn

€ 

= 0,0000144 kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av kolhydrater: 

€ 

0,0000144 ⋅13 = 0,0002MJ/l/dygn
 
 

Proteinproduktion: 

€ 

0,12 ⋅ 0,16 = 0,0192g/l/dygn

€ 

= 0,0000192kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av proteiner: 

€ 

0,0000192 ⋅16 = 0,0003MJ/l/dygn
  

Total energitillväxt: 

€ 

0,0022 + 0,0002 + 0,0003 = 0,0027MJ/l/dygn 

Chlorella protothecoides 
Biomassproduktion:  0,48g/l/dygn,  Fettinnehåll:  48%,  Kolhydratinnehåll:  6%,  Proteininnehåll: 
32%. 

Fettproduktion: 

€ 

0,48 ⋅ 0,48 = 0,2304 g/l/dygn

€ 

= 0,0002304 kg/l/dygn 
Energitillväxt i form av fett: 

€ 

0,0002304 ⋅ 38,3 = 0,00882MJ/l/dygn
 
 

Kolhydratproduktion: 

€ 

0,48 ⋅ 0,06 = 0,0288g/l/dygn

€ 

= 0,0000288kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av kolhydrater: 

€ 

0,0000288 ⋅13 = 0,0004MJ/l/dygn
 
 

Proteinproduktion: 

€ 

0,48 ⋅ 0,32 = 0,1536g/l/dygn

€ 

= 0,0001536kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av proteiner: 

€ 

0,0001536 ⋅16 = 0,0025MJ/l/dygn
 
 

Total energitillväxt: 

€ 

0,00882 + 0,0004 + 0,0025 = 0,0116MJ/l/dygn 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Bilaga 10 
Beräkningar i Energianalysen. 

System 1 
De två alternativen här är att solljuset kan utnyttjas endast under soltimmarna (alternativ 1) och 
att solljuset kan utnyttjas under alla ljusa timmar (alternativ 2). 

Antal timmar på ett år: 8760 
Antal soltimmar i Norrköping på ett år: 1700 
Antal ljusa timmar i Norrköping på ett år: 4517 

Energiförbrukningen 
Elförbrukningen för centrifugeringen är enligt Bilaga 8 0,0011MJ/l/dygn. 

Elförbrukningen för CO2‐tillförseln är enligt Bilaga 8 0,000096MJ/l/dygn vilken, eftersom den är 
så mycket mindre än energiförbrukningen för centrifugeringen, att den kan försummas. 

För en reaktor på 1000m3 blir energiförbrukningen för centrifugeringen: 

€ 

0,0011⋅106 =1100MJ/dygn  

Alternativ 1 

Den tidigare biomassproduktiviteten per timme är: 

€ 

0,59
24

= 0,0246g/l/h 

1700 produktiva timmar varje år ger en produktivitet på: 

€ 

0,0246 ⋅1700 = 41,8g/l/år 

Biomassproduktiviteten för alternativet blir: 

€ 

41,8
365

= 0,115g/l/dygn 

Med  samma  beräkningar  som  i  Bilaga  9  och  den  nya  biomassproduktiviteten  blir  den  totala 
energitillväxten 0,00213MJ/l/dygn. 

Energitillväxten för en reaktor på 1000m3 är: 

€ 

0,00213 ⋅106 = 2130MJ/dygn 

Mängd biomassa som produceras: 

€ 

0,000115 ⋅106 =115kg/dygn 

Mängd olja som produceras: 

€ 

115 ⋅ 0,3 = 34,5kg 

Energiinnehållet i oljan blir: 

€ 

34,5 ⋅ 38,3 =1321MJ 

1‐S‐T 
Om biomassan torkas innan oljeutvinningen blir energiförbrukningen: 

€ 

(1,5 + 7,1+ 81,8 + 8,5) ⋅ 34,5 = 3412MJ 

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

3412 +1100 = 4512MJ 

1‐S‐B 
Om oljeutvinningen sker från blöt biomassa blir energiförbrukningen: 

€ 

(22,4 + 8,4) ⋅ 34,5 =1063MJ  

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 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€ 

1063+1100 = 2163MJ 

Alternativ 2 
4517 produktiva timmar varje år ger en produktivitet på: 

€ 

0,0246 ⋅ 4516 =111g/l/år 

Biomassproduktiviteten för alternativen blir: 

€ 

111
365

= 0,304g/l/dygn 

Med  samma  beräkningar  som  i  Bilaga  9  och  den  nya  biomassproduktiviteten  blir  den  totala 
energitillväxten 0,00589MJ/l/dygn. 

Energitillväxt för en reaktor på 1000m3 är: 

€ 

0,00589 ⋅106 = 5890MJ/dygn 

Mängd biomassa som produceras: 

€ 

0,000304 ⋅106 = 304kg 

Mängd olja som produceras: 

€ 

304 ⋅ 0,3 = 91,2kg 

Energiinnehållet i oljan är 

€ 

91,2 ⋅ 38,3 = 3493MJ 

1‐L‐T 
Om biomassan torkas innan oljeutvinningen blir energiförbrukningen: 

€ 

(1,5 + 7,1+ 81,8 + 8,5) ⋅ 91,2 = 9020MJ  

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

9020 +1100 =10120MJ 

1‐L‐B 
Om oljeutvinningen sker från blöt biomassa blir energiförbrukningen: 

€ 

(22,4 + 8,4) ⋅ 91,2 = 2809MJ  

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

2809 +1100 = 3909MJ 

System 2 
Samma alternativ gäller här som för System 1 vad det gäller solens utnyttjande, men eftersom 
odlingen  är  mixotrof  antas  det  inte  ha  någon  effekt  på  produktiviteten  utan  endast  på  hur 
mycket koldioxid som tas upp. 

Energitillväxten för en reaktor på 1000m3 är: 

€ 

0,0116 ⋅106 =11600MJ/dygn  

Mängd biomassa som produceras: 

€ 

0,000480 ⋅106 = 480kg 

Mängd olja som produceras: 

€ 

480 ⋅ 0,48 = 230kg 

Energiinnehållet i oljan blir: 

€ 

230 ⋅ 38,3 = 8809MJ 

2‐S‐T/2‐L‐T 
Om biomassan torkas innan oljeutvinningen blir energiförbrukningen: 

€ 

(1,5 + 7,1+ 81,8 + 8,5) ⋅ 230 = 22747MJ 

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 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€ 

22747 +1100 = 23847MJ 

2‐S‐B/2‐L‐B 
Om oljeutvinningen sker från blöt biomassa blir energiförbrukningen: 

€ 

(22,4 + 8,4) ⋅ 230 = 7084MJ 

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

7084 +1100 = 8184MJ 

Glykosen 
Xu et al. (2006) tillför 10g/l glykos för odling under 6 dygn vilket är detsamma som: 

€ 

10
6

=1,67g/l/dygn

€ 

= 0,0696g/l/h  

1g  glykos  innehåller  4kcal  =  0,02MJ  (Internetmedicin,  Internet)  vilket  med  för  att 
energitillförseln via glykosen blir: 

€ 

0,0696 ⋅ 0,02 = 0,00139MJ/l/h 

Antal timmar som glykos förbrukas/tillförs är detsamma som antal timmar som ljuset inte kan 
utnyttjas. 

För alternativ 1: 

€ 

8760 −1700 = 7060h  

För alternativ 2: 

€ 

8760 − 4517 = 4243h  

Alternativ 1 
Energitillförseln på ett år: 

€ 

7060 ⋅ 0,00139 = 9,81MJ/l/år 

Snittet för ett dygn blir: 

€ 

9,81
365

= 0,027MJ/l/dygn 

För en tank på 1000m3 blir det alltså 27000MJ/dygn. 

Alternativ 2 
Energitillförseln på ett år: 

€ 

4243 ⋅ 0,00139 = 5,9MJ/l/år 

Snittet för ett dygn blir: 

€ 

5,9
365

= 0,016MJ/l/dygn 

För en tank på 1000m3 blir det alltså 16000MJ/dygn. 

System 3 
I detta system kommer inte någon hänsyn tas till  ljuset utan näringen kommer att var det som 
begränsar. Syftet är att se vad som är teoretiskt möjligt utifrån restvattnet. 

Restvattnet innehåller: 

• 0,00352g/l fosfor 
• 0,019g/l kväve 

Om 30% av vattnet skördas varje dygn blir tillförseln till odlingen: 

• 

€ 

0,00352 ⋅ 0,3 = 0,00106g/l/dygn fosfor 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• 

€ 

0,019 ⋅ 0,3 = 0,0057g/l/dygn kväve 

Enligt en undersökning av Chen et al. (2010b) minskar nitratinnehållet i deras odling från 0,7M 
till 0,0023M. I procent innebär det en minskning på: 

€ 

1− 0,0023
0,7

= 99,7% 

I beräkningarna antas att 100% av näringen förbrukas. 

Som tidigare angivits är näringsinnehållet i Chorella protothecoides: 

• 4,6% kväve 
• 0,99% fosfor 

Om fosfor är begränsande blir biomassproduktiviteten: 

€ 

0,00106
0,0099

= 0,107g/l/dygn 

Om kväve är begränsande blir biomassproduktiviteten: 

€ 

0,0057
0,046

= 0,123g/l/dygn 

Biomassproduktiviteten blir alltså 0,107g/l/dygn.  

Energitillväxt 
Fettproduktion: 

€ 

0,107 ⋅ 0,15 = 0,0161g/l/dygn

€ 

= 0,0000161kg/l/dygn 
Energitillväxt i form av fett: 

€ 

0,0000161⋅ 38,3 = 0,000617MJ/l/dygn
 
 

Kolhydratproduktion: 

€ 

0,107 ⋅ 0,11= 0,0118g/l/dygn

€ 

= 0,0000118kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av kolhydrater: 

€ 

0,0000118 ⋅13 = 0,000153MJ/l/dygn
 
 

Proteinproduktion: 

€ 

0,107 ⋅ 0,55 = 0,0589g/l/dygn

€ 

= 0,0000589kg/l/dygn
 
 

Energitillväxt i form av proteiner: 

€ 

0,0000589 ⋅16 = 0,00094MJ/l/dygn
 
 

Total energitillväxt: 

€ 

0,000617 + 0,000153+ 0,00094 = 0,00171MJ/l/dygn 

Energitillväxten för en reaktor på 1000m3 är: 

€ 

0,00171⋅106 =1710MJ/dygn  

Mängd biomassa som produceras: 

€ 

0,000107 ⋅106 =107kg 

Mängd olja som produceras: 

€ 

107 ⋅ 0,15 =16kg 

Energiinnehållet i oljan blir: 

€ 

16 ⋅ 38,3 = 613MJ 

3‐T 
Om biomassan torkas innan oljeutvinningen blir energiförbrukningen: 

€ 

(1,5 + 7,1+ 81,8 + 8,5) ⋅16 =1582MJ 

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

1582 +1100 = 2682MJ 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3‐B 
Om oljeutvinningen sker från blöt biomassa blir energiförbrukningen: 

€ 

(22,4 + 8,4) ⋅16 = 493MJ 

Tillsammans med elförbrukningen för centrifugeringen blir den totala energiförbrukningen: 

€ 

493+1100 =1593MJ 

Energiflöden 
Energin från solinstrålningen över Norrköpingsområdet är 1000kWh/m2/år. Per dag blir det:

€ 

1000
365

= 2,74 kWh/m2/dygn 

Det är detsamma som: 

€ 

2,74 ⋅ 3,6 = 9,86MJ/m2/dygn 

Upptaget  för algerna med en fotosyntetisk effektivitet 3‐8% blir: 

€ 

9,86 ⋅ 0,03 = 0,296MJ/m2/dygn 

eller 

€ 

9,86 ⋅ 0,08 = 0,789MJ/m2/dygn 

För scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B där energitillväxten för ett dygn är 2300MJ skulle det krävas: 

€ 

2130
0,296

= 7196m2 

eller 

€ 

2130
0,789

= 2700m2 

Differensen mellan tillförsel av glykos och energitillväxten i scenarierna 2‐S‐T och 2‐S‐B är:  

€ 

27000 −12100 =14900MJ 

Med en reaktorvolym på 1000m3 skulle tjockleken bli: 

€ 

1000
7196

= 0,14m 

eller 

€ 

1000
2700

= 0,37  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Bilaga 11 
Kontroll av rimligheten i att förbrukningen av glykos i System 2 är så stor. Om ej annat är angivet 
är alla värden hämtade från Xu et al. (2006). 

Odlingen pågick i 6 dagar och därefter var biomasskoncentrationen 3,74g/l. 

• Andel fett i biomassan: 55,20% 
• Andel kolhydrater i biomassan: 15,43% 
• Andel proteiner i biomassan: 10,28% 

Som tidigare är energiinnehållet i de olika beståndsdelarna (Lardon et al. 2009): 

• 0,0383MJ/g i fettet 
• 0,013MJ/g i kolhydraterna 
• 0,016MJ/g i proteinerna 

Massandelen av de olika beståndsdelarna i biomassan: 

• 

€ 

3,74 ⋅ 0,552 = 2,064 g/l fett 
• 

€ 

3,74 ⋅ 0,1543 = 0,577g/l kolhydrater 
• 

€ 

3,74 ⋅ 0,1028 = 0,384g/l proteiner 

Energimängden i de olika beståndsdelarna: 

• 

€ 

0,0383 ⋅ 2,064 = 0,0791MJ/l fett 
• 

€ 

0,013 ⋅ 0,577 = 0,0075MJ/l kolhydrater 
• 

€ 

0,016 ⋅ 0,384 = 0,0061MJ/l proteiner 

Totalt innehåller biomassan: 

€ 

0,0791+ 0,0075 + 0,0061= 0,093MJ/l  

Förbrukningen är: 

€ 

10 − 0,1= 9,9g/l  

I energi blir det: 

€ 

9,9 ⋅ 0,02 = 0,198MJ/l. 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Bilaga 12 
Energiinnehållet  i  fossil  diesel  är  enligt  Amin  (2009)  40‐45MJ/kg.  Här  används  på  45MJ/kg 
eftersom det krävs mest biodiesel för att ersätta diesel (värsta scenariot). 

1MJ diesel är detsamma som: 

€ 

1
45

= 0,022kg  

CO2‐utsläppen för diesel är: 2,6 ton/m3 = 2,6kg/l 

Enligt Amin (2009) är densiteten på diesel: 0,838kg/l 

Omräknat blir utsläppen: 

€ 

2,6
0,838

= 3,1kg CO2/kg diesel 

Eller 

€ 

3,1⋅ 0,022 = 0,068kg CO2/MJ diesel = 68g CO2/MJ diesel 

Om  värdena  för  en  hypotetisk  biodieselproduktion  subtraheras  blir  värdet  som  oljan  kan 
jämföras med: 

€ 

68 −1,3 = 66,7g CO2‐ekv. 

Utsläppen från svensk elmix: 

€ 

42
3,6

=11,7 g CO2/MJ el 

Utsläppen från nordisk elmix: 

€ 

109
3,6

= 30,3g CO2/MJ el 

Utsläppen från europeisk elmix: 

€ 

586
3,6

=163 g CO2/MJ el 

Utsläppen från marginalel: 

€ 

781
3,6

= 217g CO2/MJ el 

Exempel: Scenario 1-S-B – Svensk elmix 
Scenario 1‐S‐B ger en total energiförbrukning på: 2163MJ/dygn 

Mängden olja som produceras på ett dygn i scenariot är: 34,5kg 

För att producera 1kg algolja krävs: 

€ 

2163
34,5

= 62,7MJ. 

För  att  framställa  1MJ  algolja  när  energiinnehållet  i  algoljan  38,3MJ  krävs  det  (här  är  alltså 
energiinnehållet i den oljefria biomassan inte inkluderad i vinsten): 

€ 

62,7
38,3

=1,64MJ  

Produktionen av algolja med den svenska elmixen ger ett utsläpp av koldioxidekvivalenter på: 

€ 

1,64 ⋅11,7 =19,2g CO2‐ekv./MJ algolja 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Om 1MJ algbiodiesel ersätter 1MJ fossildiesel blir det en minskning i utsläpp av CO2‐ekvivalenter 
på: 

€ 

66,7 −19,2 = 47,5g CO2‐ekv./MJ biodiesel 

Alla beräkningar till tabell 12 har utförts på samma sätt. 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Bilaga 13 
Dessa  beräkningar  av  hur mycket  CO2ustläppen minskar  om  sojamjöl  ersätts med  resprodukten 
från  algodling  för  biodieselproduktion  görs  med  antagandet  att  en  viss  mängd  protein  i  sojan 
ersätts med samma mängd protein från algprodukten. 

Om Tetraselmis suecica odlas under ett dygn i scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B erhålls som sagt 115 
kg biomassa. Mängden fettfri biomassa blir då: 

€ 

115 − 34,5 = 80,5kg  

Med ett proteininnehåll på 41% får blir mängden protein: 

€ 

115 ⋅ 0,41= 47,2kg 

Andel protein i den fettfria biomassan blir: 

€ 

47,2
80,5

= 0,59 

Med ett energiinnehåll i algolja på 38,3MJ/kg är den massa som krävs för 1MJ algolja: 

€ 

1
38,3

= 0,026kg 

0,026kg aljolja kan alltså ersätta 1MJ fossil diesel om det produceras biodiesel av den. 

Mängden biprodukt för varje MJ algolja som produceras blir: 

€ 

0,7 0,026
0,3

= 0,0607kg 

Sojamjöl innehåller 49% protein (Weightman et al. 2010). Balansen mellan hur mycket soja som 
kan ersättas med algprodukten är 

€ 

59%
49%

=1,20 

Mängd sojamjöl som kan ersättas blir då: 

€ 

0,0607 ⋅1,20 = 0,0728kg 
 

Minskade utsläpp av växthusgaser blir: 

€ 

0,0728 ⋅ 0,9 = 0,066g CO2‐ekv./MJ algolja 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Bilaga 14 

Försäljning av algolja 
Priset för algoljan antas vara: 8,65kr/kg 

De olika scenarierna generar vid en försäljning av algoljan följande: 

• Scenario 1‐S‐T/1‐S‐B: 

€ 

8,65 ⋅ 34,5 = 298kr 
• Scenario 1‐L‐T/1‐L‐B: 

€ 

8,65 ⋅ 91,2 = 789kr 
• System 2: 

€ 

8,65 ⋅ 230 =1990kr 
• System 3: 

€ 

8,65 ⋅16 =138kr 

Elkostnader 
Med priset ur förbrukarkategori IF fås medelpriset för det senaste året: 

€ 

0,52 + 0,64
2

= 0,58kr/kWh (SCB, Internet) 

Vilket är detsamma som: 

€ 

0,58
3,6

= 0,16kr/MJ 

För de olika scenarierna blir elkostnaden: 

• Scenario 1‐S‐T: 

€ 

0,16 ⋅ 4512 = 722kr 
• Scenario 1‐S‐B: 

€ 

0,16 ⋅ 2163 = 346kr 
• Scenario 1‐L‐T: 

€ 

0,16 ⋅10120 =1619kr 
• Scenario 1‐L‐B: 

€ 

0,16 ⋅ 3909 = 625kr 
• Scenario 2‐S‐T/2‐L‐T: 

€ 

0,16 ⋅ 23847 = 3816kr 
• Scenario 2‐S‐B/2‐L‐B: 

€ 

0,16 ⋅ 8809 =1409kr 
• Scenario 3‐T: 

€ 

0,16 ⋅ 2682 = 429kr 
• Scenario 3‐B: 

€ 

0,16 ⋅1593 = 255kr 

Glykoskostnader 
Glykospriset är 6kr/kg för 76%‐ig glykossirap. 

Scenario 2‐S‐T/2‐S‐B 
Energitillförseln via glykosen är 27000MJ/dygn enligt energianalysen och energiinnehållet i 1g 
glykos är 0,02MJ. Massan på glykostillförseln blir därmed: 

€ 

27000
0,02

=1350kg/dygn 

Tillförseln av glykossirap blir:  

€ 

1350
0,76

=1776kg 

Kostnaden för glykostillförseln blir: 

€ 

1763 ⋅ 6 =10656kr/dygn 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Scenario 2‐L‐T/2‐L‐B 
Energitillförseln via glykosen är 16000MJ/dygn enligt energianalysen och energiinnehållet i 1g 
glykos är 0,02MJ. Massan på glykostillförseln blir därmed: 

€ 

16000
0,02

= 800kg/dygn 

Tillförseln av glykossirap blir:  

€ 

800
0,76

=1053kg 

Kostnaden för glykostillförseln blir: 

€ 

1053 ⋅ 6 = 6318kr/dygn 

Försäljning av algmjölet 
Priset på algmjölet antas vara: 1,50kr/kg 

Scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B 
Enligt Bilaga 13 produceras i Scenarierna 1‐S‐T och 1‐S‐B: 80,5kg fettfri biomassa/dygn 

Försäljningen genererar: 

€ 

80,5 ⋅1,50 =121kr 

Scenarierna 1‐L‐T och 1‐L‐B 
Fettfribiomassa är detsamma som differensen mellan total produktion och oljan: 

€ 

304 − 91,2 = 213kg 

Försäljningen genererar: 

€ 

213 ⋅1,50 = 320kr 

System 2 
Fettfribiomassa är detsamma som differensen mellan total produktion och oljan: 

€ 

480 − 230 = 250kg 

Försäljningen genererar: 

€ 

213 ⋅1,50 = 375kr 

System 3 
Fettfribiomassa är detsamma som differensen mellan total produktion och oljan: 

€ 

107 −16 = 91kg 

Försäljningen genererar: 

€ 

91⋅1,50 =137kr 

 

 

 


