
Alger till biobaserade kemikalier 

Förutsättningar för industriell odling av mikroalger i Nordeuropa 

 

I omställningen från ett fossilberoende till ett mer hållbart samhälle baserat på 
förnyelsebara råvaror kommer användning och produktion av biomassa att spela en 
viktig roll. Ett av användningsområdena för biomassan är produktion av gröna 
kemikalier. Biomassa är växter eller alger vilka utnyttjar fotosyntes genom att använda 
luftens koldioxid som kolkälla och binda in den med solljus som energikälla i 
cellmaterialet. Alger har en stor potential att kunna bidra med förnyelsebar råvara. 
Dessutom kan alger ge minskade koldioxidutsläpp och upptag av kväve och fosfor från 
industriella restströmmar. 

Tekniken för användning av alger är för närvarande underutvecklad med avseende på 
odling och bearbetning. Det finns en mängd olika sorters alger. De encelliga algerna, 
mikroalger, är möjliga att odla i industriella biotekniska anläggningar där man kan 
utnyttja restströmmar. Grundläggande kunskaper inom algodling har stor betydelse vid 
projektering och utformning av industriella anläggningar för algodling. Även de lokala 
geografiska förhållandena spelar en stor roll. I dagsläget saknas kunskap och erfarenhet 
för att kunna bedriva en effektiv mikroalgsodling, särskilt vid nordeuropeiska 
förhållanden med större skillnader i ljus och temperatur mellan årstiderna jämfört med 
de platser där det idag finns mikroalgsodlingar. Möjlig integration med befintlig industri 
har också stor påverkan på hur kostnadseffektiv biomassaproduktion man kan uppnå. 

I det här projektet kommer ett svenskt multidisciplinärt team från COWI, Avdelningen för 
Industriell bioteknik på Chalmers tekniska högskola, SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut och Perstorp Biofuels att utvärdera möjligheterna för odling av 
mikroalger i Nordeuropa. Arbetet kommer att pågå under första delen av 2015.  

Målet med projektet är att bidra till utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi på 
nationell och internationell nivå genom att främja utvecklingen av effektiv 
mikroalgsodling för nordeuropeiska förhållanden. 

Studien kommer främst att ta fram information om odling vid nordeuropeiska 
förhållanden och se vilka möjligheter som finns till integration med befintlig industri. 
Möjligheterna gäller både uppskalning och anpassning av algodling till industriell nivå. 
Informationen ska sammanställas i publikt tillgängliga publikationer/rapporter och 
utvärderas för att identifiera kunskapsluckor. Utifrån de identifierade kunskapsluckorna 
ska slutligen projektet göra en plan för en experimentell studie med syfte att fylla dessa 
luckor och ta fram kunskaper som möjliggör att konceptet kan tas ett steg närmare en 
anläggning i industriell skala. 


