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Sammendrag 
 

Biodiesel er et CO2-nøytralt drivstoff, men produksjon av biodiesel fra landplanter kan gå ut over 

matvareproduksjonen. Problemet kan omgås ved bruk av mikroalger. Vi ville derfor finne svar på 

om biodiesel laget med mikroalger som råstoffkilde kan erstatte fossile brensler som drivstoff i 

vesentlig grad. Vi ønsket dessuten å finne ut hvilke miljøgevinster og eventuelle andre gevinster 

som kan følge med en produksjon av biodiesel fra mikroalger. 

 

Vi søkte svar på problemstillingen ved å lete fram relevante vitenskapelige artikler via anerkjente 

databaser på internett. Arbeidet krevde mye innhenting og bearbeidelse av informasjon. Basert på 

dette har vi, i nært samarbeid med Cicero, skrevet en folkeopplysende artikkel om biodiesel fra 

mikroalger som blir publiseret i det populærvitenskapelige tidsskriftet Klima. 

 

Vi konkluderer med at mikroalger gir biodiesel en ny sjanse til å bli et alternativ til petrodiesel, men 

det er uvisst i hvilken grad og til hvilken tid. Det er mange foreslåtte miljøgevinster, men den 

faktiske effekten avhenger av bruksomfanget og kan ikke estimeres sikkert på forhånd.  

 

Vi jobbet mot en problemstilling vi anser som samfunnsnyttig. Vi har alle klart å bruke deler av vår 

fagkompetanse, og vi har besvart problemstillingen ut fra de mulighetene vi mener har foreligget. 
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1 Innledning  
 

Frykten for konsekvensene av en menneskeskapt global oppvarming har ført til økt fokus på 

energikilder som kan benyttes uten netto utslipp av CO2. En ikke mindre viktig drivkraft i jakten på 

fornybar energi har vært kunnskap om begrensede oljereserver og økende oljepriser, samt mange 

nasjoners ønske om uavhengighet fra de land som besitter de største oljereservene.   
 

Biodiesel er estere som kan lages av oljer fra planter, dyr og mikroorganismer, og er i prinsippet 

både et CO2-nøytralt og fornybart drivstoff. I dag produseres biodiesel mest fra landplanter. Men 

dette innebærer et annet alvorlig miljøproblem, nemlig at produksjonen vil beslaglegge store 

jordbruksarealer hvis den skal være tilstrekkelig for å dekke drivstoffbehovet i betydelig grad. 

Produksjon av biodrivstoff fra landplanter har allerede medvirket til økte priser på matvarer på 

verdensmarkedet.  

 

Arealproblemet kan omgås ved bruk av mikroalger som oljekilde. Mikroalger er nemlig encellede 

organismer med evne til fotosyntese som har en hurtig vekstrate. De kan derfor produsere mer 

biomasse per tid og areal enn noen landplante vi kjenner til. Men kommersiell masseproduksjon av 

biodiesel fra mikroalger er fortsatt bare i startfasen.  
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2 Problemstillingen 
 

Vi ville finne svar på om biodiesel laget med mikroalger som råstoffkilde kan erstatte fossile 

brensler som drivstoff i vesentlig grad. Vi ønsket dessuten å finne ut hvilke miljøgevinster og 

eventuelle andre gevinster som kan følge med en produksjon av biodiesel fra mikroalger.  

 

For å svare på problemstillingen måtte vi tilegne oss mye ny kunnskap. Vi måtte lære oss både hva 

biodiesel og mikroalger er. Videre måtte vi sette oss inn i:  

 Hvordan mikroalger dyrkes 

 Hvordan råstoff til biodiesel kan utvinnes fra alger 

 Hvordan biodiesel framstilles 

 Produksjonskostnader 

 Hva biodiesel fra mikroalger vil måtte koste for at produksjonen skal bli konkurransedyktig 

med petroleumsbasert drivstoff 

 

Vårt endelige mål med arbeidet var å summere opp vår kunnskap i en artikkel publisert i et 

landsdekkende medium, for så å opplyse folk om denne relativt ukjente muligheten for CO2-nøytral 

og fornybar energi. Etter å ha tatt kontakt med Cicero (Senter for klimaforskning), har vi fått 

publisere i det populærvitenskapelige tidsskriftet Klima. Problemstillingen i denne artikkelen måtte 

forenkles til ”Biodiesel fra mikroalger: en mulig løsning på den globale energi- og 

miljøproblematikken”. Dette var fordi Klima ønsket en generell introduksjon til temaet. 

 

Vi føler oss trygge på at problemstillingene har god forankring i landsbytemaet ”Biodiesel – fiksjon 

eller fakta”. I jakten på CO2-nøytral energi ser det ut til at arealproblemet er avgjørende for om 

biodiesel kan bli en løsning eller ikke.  

 

Når det gjelder problemstillingens forankring i egen fagkompetanse, har hvert av 

gruppemedlemmene faglig bakgrunn som vi har hatt god nytte av: Thomas, Aina og Øystein har alle 

kunnskaper innefor molekylærbiologi og biokjemi, som er relevant i forhold til forståelsen av 

betingelser for mikroalgers vekst, dyrking, mulige gevinster ved mutasjoner og lignende. Øysteins 

medisinske bakgrunn har vært nyttig for vurdering av eventuelle direkte effekter på helse. Aina, 

med studieretning siv.ing kjemi/bioteknologi har innsikt i masseproduksjon av biomasse. Jacobs 

bakgrunn i organisk kjemi har vært relevant for selve synteseprosessen av biodiesel. Emma, med sin 

bakgrunn fra siv.ing energi og miljø, har vært gruppens analytiker av dagens og framtidens 

energibehov samt behov for CO2-nøytral energi. Hun har derfor også et nært forhold til 

klimadebatten.      
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3 Metoder 
 

3.1 Utarbeidelse av problemstillinger 

Gruppearbeidet startet med en brainstorming rundt emnet biodiesel for å finne fram til mulige 

problemstillinger. Vi kom fram til mange forslag som vi deretter grupperte, og disse ble så diskutert 

innad i gruppen for å se hvilken problemstilling vi hadde mest lyst til å jobbe med. Gruppa kom i 

felleskap frem til biodiesel fra mikroalger da dette virket som det temaet som var mest utfordrende i 

tillegg til at det ville være mulig for alle å bruke fagkompetansen sin. Neste steg var å finne ut hva 

vi ville se nærmere på innenfor emnet biodiesel fra mikroalger. Vi fant fram til tre forskjellige 

problemstillinger: 

 

 Alger gir CO2 nøytral transport og industri. 

 Biodiesel fra alger kan erstatte petroleumsbasert drivstoff. 

 Fra alger til drivstoff. 

 

Disse problemstillingene ble utarbeidet av gruppa gjennom diskusjon. Kriteriene for hvilke som ble 

valgt ut var egne ønsker, forankring i landsbytema og egen fagkompetanse. Vi slo disse sammen til 

et arbeidstema, ”Biodiesel fra mikroalger – muligheter og potensialer”, som senere i prosjektet ble 

konkretisert til den nåværende problemstillingen. Dette skjedde fordi gruppa gjennom prosjektet 

tilegnet oss mer bakgrunnskunnskap. 

 

3.2 Kontakt med Cicero 

Ett av målene i EiT-landsbyen var å publisere en artikkel. Vi tok kontakt med det 

populærvitenskapelige tidsskriftet Klima som utgis av Cicero: Senter for klimaforskning 

(www.cicero.uio.no). Vi fikk positiv tilbakemelding, men de var mest interessert i en generell artikkel 

der de fleste aspektene innenfor biodiesel fra mikroalger ble belyst. Fra dette tidspunktet ble 

gruppens arbeidsinnsats fokusert mot å skrive en artikkel som tilfredstilte Klimas krav og ønsker. Vi 

fikk direkte kontakt med en ansatt i redaksjonen i Klima, Silje Pileberg, og vi hadde løpende 

kontakt med henne angående forbedringer på artikkelen. I samarbeid med Pileberg har vi utarbeidet 

en egen problemstilling for artikkelen der målet var å belyse biodieselproduksjon fra mikroalger 

generelt. I tillegg fikk vi beskjed om at artikkelen måtte være leservennlig, noe som begrenset hvor 

avansert den kunne være. Arbeidet med prosjektrapporten har vært sterkt påvirket av arbeidet med 

artikkelen, siden mye av fagstoffet i prosjektrapporten ble skrevet parallelt med artikkelen, og også 

dette fagstoffet er skrevet for å være lett forståelig.  

 

3.3 Innhenting av ekstern kompetanse 

Vi hadde besøk av en ekspert på bølgekraft som hadde en prat om muligheten for en fremtidig 

energikrise i henhold til petroleumsreserver. Dette ble gjort fordi gruppa ikke hadde kompetanse 

innenfor dette fagfeltet, og fordi et av gruppemedlemmene kjente en egnet person. Han het Jonas 

Bakken, og var utdannet siv.ing. fra energi og miljø og nåværende ansatt ved Fred Olsen.  

 

3.4 Innhenting og deling av kunnskap 

Opparbeiding av kunnskap innenfor området har skjedd ved at hver enkelt har lest artikler for å 

tilegne seg kunnskap, og det har blitt laget eget prosjekt på It`s Learning der all informasjon vi har 
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funnet ble lagt ut slik at de andre i gruppa hadde muligheten til å tilegne seg den samme 

kunnskapen. Til visse artikler har noen av gruppemedlemmene skrevet sammendrag og levert dem 

ut til de andre gruppemedlemmene. Artikler har blitt funnet både gjennom søking på nett og 

gjennom databaser som Pubmed, Scifinder og Google scholar. Gruppa bestemte tidlig at 

informasjonen vi skulle bygge arbeidet på hovedsakelig skulle være fra vitenskapelige tidsskrifter 

slik at sjansen for feilaktig informasjon skulle være mindre. De artiklene som har blitt brukt har blitt 

diskutert i gruppa slik at alle har vært enige om at kildene har vært pålitelige nok.  

 

For å føle oss tryggere på uttalelser i klimadebatten tok vi kontakt med regjeringen og Greenpeace. 

Vi har også brukt internettsider til firmaer som hevder at de produserer biodiesel fra mikroalger for 

å få et bedre bilde av hvor langt utviklingen har kommet. 

 

3.5 Produksjon 

Gruppa hadde tre produkter som skulle produseres – artikkel, prosjektrapport og prosessrapport. 

Produksjonen har forgått ved at gruppa som helhet har lagd skisser til produktene, og deretter 

fordelt skrivejobbene på bakgrunn av fagkompetanse og interesse. Før produktene skulle skrives ble 

disposisjonene gjennomgått muntlig i gruppa, og det ble brukt mye tid på å diskutere innholdet i 

hvert kapittel. Videre ble kapitlene fordelt mellom gruppemedlemmer og disse skulle skrives 

individuelt. Fordi hvert produkt var nøye gjennomgått visste alle hva hvert produkt skulle 

inneholde. Til slutt ble alle tekstene samlet, og igjen nøye gjennomgått av gruppa for å 

kvalitetssikre alle bidrag.  
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4 Resultater 
 

Resultatet av prosjektet er en artikkel som utgis i maiutgaven av Klima. Innholdet i artikkelen er 

basert på informasjonen i dette kapittelet. Vi mener artikkelen er en god, enkel og kortfattet 

introduksjon til temaet biodiesel fra mikroalger. Hele artikkelen finnes i vedlegg 1. 

 

4.1 Biodiesel 

Biodiesel er drivstoff som kan lages ved å reagere fettsyrer med alkohol til en såkalt alkyl-

esterforbindelse i en kjemisk reaksjon kalt transesterifisering. Allerede i 1853 ble transesterifisering 

av fettsyrer i planteolje utført av kjemikerne E. Duffy and J. Patrick. Biodiesel var altså oppfunnet 

39 år før Rudolph Diesel (se figur 1) tok patent på sin berømte forbrenningsmotor (og 5 år før han 

ble født). Begrepet ”biodiesel” dukket naturligvis først opp etter at esterne ble brukt til drivstoff i 

dieselmotorer i Sør-Afrika mot slutten av 1930-årene (Ayhan Demirbas, 2001). 

 

 

Figur 1: Den briljante og verdensvante Rudolph 

Diesel, som tok patent på dieselmotoren i 1892, ble 

født i Paris i 1858, flyttet til Augsburg 12 år 

gammel og ble så tysk statsborger. På 

Verdensutstillingen i Paris i 1900 viste han fram en 

forbrenningsmotor drevet av peanøttolje. Men han 

var trolig lite borti mikroalger inntil 30 september 

1913, da han på mystisk vis endte sine dager i den 

Engelske Kanal under et cruise på SS Dresden 

(wikipedia.org) 

Fettsyrene kan i prinsippet komme fra alle livsformer som produserer fett, det være seg planter, dyr 

eller mikroorganismer. De kan også gjenvinnes fra brukt frityrolje og annet avfall som inneholder 

fettsyrer. I Norge produseres biodiesel av laksolje, fiskeavfall, frityrolje og raps.  

 

I 2007 fantes det 11 fyllingsstasjoner med biodiesel rundt om i landet. Drivstoffet er gunstig i 

forhold til vår infrastruktur, da biodiesel i utgangspunktet kan brukes på lik linje som den ordinære 

dieselen.  
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4.2 Mikroalger 

Mikroalger (se figur 2) er en sammensatt gruppe encellede vesener som inkluderer over 30 000 

arter. Grupperingen ble i utgangspunktet basert på funksjonelle og utsenemessige likhetsrekk. Men 

etter at mer moderne metoder for klassifisering ble mulige viste grupperingen seg å inneholde svært 

ulike typer livsformer. De fleste gruppene tilhører eukaryotene (kjerneholdige celler) og befinner 

seg både i og utenfor planteriket. Men også blågrønnalger (cyanobakterier) og proklorofytter, som 

begge er bakterier, regnes tradisjonelt som mikroalger. Samtlige har til felles at de inneholder 

klorofyll alfa som kan brukes til fotosyntese. Det er utviklingsmessing større forskjell mellom 

enkelte former for mikroalger enn det er mellom for eksempel et menneske og en bregne (Metting 

Jr., 1996). 

 

 

Figur 2: Mikroalge fra den Engelske Kanal. Arten heter 

Actinoptychus senarius og tilhører diatom-familien. 

Diatomene kan ha høyt lipidinnhold og vokser raskt 

(McGinnis, 1997). En dag vil kanskje små krabater som 

denne bli en viktig kilde til drivstoff (planktonnet.sb-

roscoff.fr). 

 

Mikroalger kan betraktes som sollysdrevne fabrikker som omdanner karbondioksid til potensielle 

nyttige produkter som mat, aktive virkestoffer til farmasøytiske produkter og biodrivstoff (metan, 

biohydrogen og biodiesel) (Metting & Pyne, 1986). Av de ulike livsformene er det grønnalgen 

Chlorella som dyrkes mest. Men det er brunalgene, nærmere bestemt diatom-familien, som peker 

seg ut som særlig oljeproduserende (McGinnis, 1997). Sistnevnte er trolig nærmere beslektet med 

både sopp og protozoer enn de er med grønnalger og landplanter (Metteing Jr., 1996). 

 

Mikroalgenes historie som ressurs for mennesker er lang, og lenge var den også smal. Det er over 

2000 år siden kineserne lærte seg å ty til blågrønnalgen Nostoc som en siste utvei til matinntak 

under sultkatastrofer (Spolaore et al, 2006). Dette knepet benyttet de så sent som under 60-tallets 

grusomme hungersnød utløst av ”Det store spranget”. Chlorella ble da dyrket i menneskeurin, og 

den ferdige retten ble offisielt smakt på og godkjent som verdig kost av Kinas statsminister Zhou 

Enlai (Chang, Halliday 2005). Både Aztekerne og Mayaene, som levde uavhengig av hverandre i 

både tid og rom i det nåværende Mexico, benyttet seg av mikroalger som en del av næringsinntaket 

(Olivier Danielo, 2005). 

 

Internasjonal interesse for mikroalger tok først til på begynnelsen av 1950-tallet. Bekymringen for 

matmangel på grunn av en akselererende befolkningsvekst førte til jakt på alternative proteinkilder. 

Tanken var at reduksjon av kjøttoppdrett ville frigjøre både korn som ble brukt som dyrefor, og 

beiteareal som så kunne brukes til dyrking av menneskemat. Selv om dette ikke slo helt an, førte det 

til en økt oppmerksomhet for mikroalger som ressurs. Siden har mikroalger blitt forsøkt benyttet til 

en rekke problemstillinger.  

 

I kjølevannet av Flemings offisielle oppdagelse av penicillinet i 1928 (egentlig oppdaget av 

Duchesne i 1897), ble det på 60-tallet gjort systematiske kartlegging av mikroalgers aktive 

substanser med særlig fokus på å finne nye typer antibiotika (Ma Jing-wen & Tan Wei-ci, 1984). 
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Den første kommersielle dyrkingen av mikroalger i stor skala ble utført i Japan tidlig på 60-tallet, 

og innen 1980 fantes 46 kommersielle dyrkingsanlegg i Asia som hver produserte over 12 tonn 

mikroalger (stort sett Chlorella) per år. Produksjonen var først og fremst myntet på næringstilskudd 

og helsekost. I 1986 etablerte firmaet Western Biotechnology dyrking av arten Dunaliella salina i 

stor skala for kommersiell produksjon av β-karoten. Produksjonen vokste raskt til å utgjøre 1/3 av 

den totale mikroalgeproduksjonen. I 2005 hadde mikroalgeindustrien vokst til å produsere 5000 

tonn tørr algemasse i året, med en omsetning på 1,25 milliarder amerikanske dollar per år (Spolaore, 

2006). Hva mat angår, benyttes mikroalger i dag stadig til helsekost, samt i produksjon av pasta, 

nudler, samt diverse snacks, godteri og tyggegummi (Yamaguchi, 1997).  

 

Energikrisen utløst av OPEC i 1973 fikk fart i forskningen på fornybare energikilder, og dermed var 

idéen om mikroalger som potensiell drivstoffkilde klekket ut (Spolaore, 2006). Biodiesel som sådan 

var gammelt nytt. Selv om biodiesel er en fornybar ressurs i seg selv, var det et problem den gang 

som nå, at det kreves enorme arealer til å produsere nok planteolje for vesentlig å redusere 

avhengigheten av fossile brensler. Arealbruket ville i så fall gått kraftig ut over matproduksjon 

(Chisti, 2007). Dette problemet kan omgås ved å bruke mikroalger som oljekilde.  

 

Mikroalger vokser i vann hvor hver eneste celle kan være omgitt av næring til enhver tid, og de kan 

ha en hurtig vekstrate. Under optimale forhold vokser de derfor adskillig raskere og produserer 

betydelig mer biomasse per areal og tid enn noen makroskopisk plante vi kjenner til (Aaronson and 

Z. Dubinsky, 1982). Og enkelte arter kan produsere store mengder olje (Spolaore et al., 2006; 

Metting, 1996; Chisti, 2007). 

 

4.3 Biodiesel i klimadebatten 

Det er både et energi-og miljømessig behov globalt for et fornybart drivstoff. Biodiesel sees på som 

klimagassnøytralt etter Kyotoprotokollen, og kan regnes som et bidrag til FN’s ønske om at hvert 

land må redusere sine klimautslipp med 50-80% for å kunne begrense temperaturøkningen til to 

grader celsius (regjeringen.no, pressemelding 26.05.06). Globalt står transportsektoren for 15% av 

all menneskeskapt CO2-utslipp idag (Fuglestvedt et al, 2008), i Norge var tallet 24% i 2005 (Norsk 

klimapolitikk, st.mld.nr. 34. kap.9). Regjeringen har sett det som gunstig å satse på denne sektoren 

og har derfor gitt fritak for drivstoffavgifter på biodiesel. En innblanding av fem volumprosent 

biodiesel gir en bokført reduksjon på ca. 230 000 tonn CO2 i året. 

 

Det har vært mye turbulens rundt biodiesel i media. Noen mener at biodiesel kan være en løsning på 

samfunnets utfordringer rundt miljø og energibehov, mens andre mener at biodiesel er en trussel for 

naturressurser og matvareproduksjon i fattige land.  

 

Regjeringen vil innføre et krav om at to volumprosent av total omsetning av drivstoff til veitrafikk 

skal være biodrivstoff i 2008. I 2009 skal andelen biodrivstoff være fem volumprosent og 2010 er 

det et mål at andelen skal være ti volumprosent. Dette har blant annet Greenpeace, Regnskogsfondet 

og WWF sagt seg skeptiske til. Skepsisen tilskrives at økt biodieselproduksjon vil kunne føre til 

store negative konsekvenser både biologisk og sosialt. De negative konsekvensene kan være at 

biodieselproduksjon stjeler jordbruksarealer og fører til nedhugging av regnskog. Ved fremtidig 

produksjon av biodiesel må det derfor settes høye krav til arealbruk og faktisk 

drivhusgassreduksjon. Organisasjonene mener sertifiseringssystemer må på plass før 

innblandingskravet. 
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4.4 Dyrking av mikroalger 

En fordel med mikroalger er at de vokser mye raskere enn landlevende planter. Under vanlige 

forhold kan de doble sin biomasse på et døgn, og i eksponentiell vekstfase kan biomassen dobles på 

så lite som 3,5 timer (Chisti 2007). Dette er fordi deres potensial for fotosyntese blir meget stor når 

de lever i vann med høy tilgang på CO2 og næringsstoffer (Vasudevan & Briggs 2008). Vannet med 

tilførte næringsstoffer der mikroalgene lever kalles akvatisk medium. 

 

Mikroalger kan lagre energi både som lipider og karbohydrater. Oljekonsentrasjonen varierer 

mellom forskjellige algearter (Chisti, 2007), og arter som lagrer energien som karbohydrater i stedet 

for lipider vil ofte ha høyere reproduksjonshastighet (Vasudevan & Briggs, 2008). Også innad i en 

art kan oljekonsentrasjonen variere. Alger vil generelt ha høyere oljekonsentrasjon hvis de er utsatt 

for næringsmangel (Vasudevan & Briggs, 2008). Det oppstår altså en utfordring med å få rask 

reproduksjon og biomasseøkning, samtidig som mikroalgene skal ha en høy oljekonsentrasjon. Det 

er utviklet to systemer for å dyrke mikroalger: Åpne raceway ponds og fotobioreaktorer. 

 

4.4.1 Raceway ponds 

Raceway ponds er åpne systemer mot atmosfæren, og det akvatiske mediet sirkulerer i et lukket 

kretsløp. En raceway pond er vist i figur 3.  

 

 
Figur 3: Raceway pond sett ovenifra. Det akvatiske mediet sirkulerer i et lukket kretsløp drevet av et 

padlehjul. Algene blir høstet like før hjulet, og næringsstoffer blir tilsatt etter hjulet (Chisti, 2007). 

 

En raceway pond er omtrent 0,3 meter dyp og som regel bygget av betong. Mediet med alger 

sirkuleres kontinuerlig av padlehjulet da dette unngår sedimentering samtidig som blanding 

medfører at så mye som mulig av algene får tilgang til sollys (Chisti, 2007). Det er en rekke 

ulemper knyttet til bruk av raceway ponds. Vanntap ved fordamping kan bli stort, mediet mister 

CO2 til atmosfæren, og temperaturen vil variere gjennom døgnet og gjennom årstider. Lystilgangen 

kan også være begrenset siden lys ikke penetrere gjennom tett algemasse og turbulensen i mediet er 

begrenset. Videre står raceway ponds i fare for å bli forurenset av andre alger og mikroorganismer 

(Chisti, 2007). Som nevnt tidligere vil mikroalger som har lav lipidkonsentrasjon være mer 

konkurransedyktige enn alger med høy konsentrasjon, og det er derfor fare for at de ønskete algene 

blir utkonkurrert av andre uønskete mikrolager med lavere lipidkonsentrasjon (Vasudevan & 
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Briggs, 2008). Den store fordelen med raceway ponds over fotobioreaktorer er at de er billigere å 

lage og drive (Chisti, 2007). 

 

4.4.2 Fotobioreaktorer 

Et typisk system for en fotobioreaktor er vist i figur 4. I motsetning til raceway ponds er 

fotobioreaktorer lukket mot atmosfæren. Systemet består av en pumpe som pumper mediet med 

alger ut i gjennomsiktige rør der algene tar opp sollys og driver fotosyntese. Disse rørene er 

vanligvis omtrent 10 cm tykke fordi sollys må trenge gjennom konsentrert algemasse. Pumpen lager 

en kraftig og turbulent bevegelse av mediet, noe som hindrer at mikroalgene gror fast på veggene i 

rørene (Chisti, 2007).  

 

Under fotosyntesen bruker mikroalgene CO2 og produserer O2. Fordi fotobioreaktorer er et lukket 

system må CO2 tilsettes og O2 fjernes. Dette gjøres i en avgassingskolonne der det brukes luftbobler 

til å fjerne overflødig O2. CO2 blir også tilsatt i avgassingskolonnen (Chisti, 2007). 

 

For å gjøre fotobioreaktorene så effektive som mulig må lysinnstrømming maksimeres. Dette kan 

gjøres ved å plassere rørene parallelt, horisontalt og i nord-sør-retning (Chisti, 2007). Rørene kan 

videre monteres i høyden og danne gjerdeform. På bakken under rørene plasseres hvit plastikk eller 

annet materiale som reflekterer sollys. Dette maksimerer lysinnstrømmingen også fra undersiden.  

 

  
Figur 4: Fotobioreaktor utviklet av AlgaeLink™. En pumpe driver mediet med alger ut i rørene der 

sollyset blir absorbert (solar arrays) og videre tilbake til avgassingskolonnen. I avgassingskolonnen 

blir CO2 tilsatt, og luftbobler og kaldt vann brukes til å fjerne overflødig gass (algaelink.com).  

 

Fotobioreaktorer har viktige fordeler over raceway ponds. De kan inneholde bare én algeart uten 

stor fare for kontaminering fra andre mikroorganismer (Vasudevan & Briggs, 2008). De er også 

lettere å kontrollere temperatur, noe som gir to fordeler. Først vil optimalisering av 

dagtidstemperaturen medføre mer effektiv fotosyntese, og deretter vil senking av nattetemperaturen 

medfører laver tap av biomasse som følge av heterotrofisk respirasjon (Chisti, 2007). Den store 

ulempen med fotobioreaktorer er at de er kostbare både å lage og drive. 

 

Vasudevan og Briggs (2008) konkluderer med at fotobioreaktorer kan være en langsiktig 

gjennomførbar løsning, men at det da må legges ressurser i å konstruere billigere fotobioreaktorer 

både i produksjon og i drift.  
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4.4.3 Geografiske vekstvilkår 

For å få effektiv vekst av mikroalger trengs mye lys. I Norge for eksempel, vil man få vesentlig 

lavere algevekst i vintermånedene. Algetech er et norsk firma som produserer mikroalger 

hovedsakelig til fiskefôr, og de bruker kunstig lys om vinteren. Figur 5 viser forskjellen i utbytte 

gjennom året med kombinert sollys og kunstig lys, i forhold til kun sollys. 

 

  
Figur 5: Oljeutbytte fra mikroalger gjennom året. Den blå linjen (nederst) er utbytte når 

fotobioreaktorene kun belyses med sollys, og den røde linjen er utbytte når fotobioreaktorene 

belyses med både sollys og kunstig lys (Algetech 2008).  

 

For å dyrke mikroalger til biodiesel er det utenkelig å bruke kunstig lys, siden energien som må til 

for å drive lyskildene er mye høyere enn energien som utvinnes av biodiesel (Vasudevan & Briggs 

2008). Dette eksempelet viser at det i Norge trolig er for lite sollys gjennom året til å produsere 

biodiesel. Gunstige områder for dyrking av mikroalger er ørkenstrøk og andre tørre strøk som ligger 

nærmere ekvator. Eksempel kan være sørstatene i USA, Mexico og deler av Latin-Amerika, noen 

middelhavsområder, Midtøsten, deler av India og så videre. Det er videre en fordel at temperaturen 

ikke varierer for mye verken på døgn- eller sesongbasis.  

 

4.5 Høsting og tørking av mikroalger 

Høsting av biomassen fra en bioreaktor er en tidkrevende prosses. Dette gjør det viktig å få denne 

prosessen så effektiv som mulig for å senke kostnadene. De tre hovedmetodene som er mest brukt 

for å skille biomassen fra vannet i en bioreaktor er sentrifugering, filtrering og flokkulering (Li et 

al., 2008). Sentrifugering er en teknikk som skiller fast materiale fra den flytende fasen ved hjelp av 

rotasjon. Når man roterer blandingen i sirkel vil det faste stoffet skille seg ut og ligge igjen på 

bunnen. Dette er en vanlig brukt teknikk for å skille fast stoff fra en løsning.  

 

Filtrering er en veldig enkel metode siden man bare trenger en sil som vannet siles av på og 

mikroalgene blir igjen. Det største problemet med filtrering er at algene lett tetter til filtreringen slik 

at prosessen tar veldig lang tid (Li et al., 2008). 
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Flokkulering er en prosess som er mye brukt til å rense drikkevann og avløpsvann, se figur 6. Man 

bruker kjemiske eller naturlige stoffer som danner store flak eller såkalte ”fnokker”. Dette skjer ved 

at mange små partikler slår seg sammen og faller til bunns.  De vanligste flokkuleringsreagenser er 

metallkationer som er positivt ladet som vil trekke til seg negativt ladede partikler. Ved høsting av 

mikroalger kan man få en såkalt autoflokkulering som skjer hvis man kutter CO2-tilførselen til 

algesystemet. Da danner algene selv flokker uten tilførsel av kjemikalier. Det største problemet med 

flokkulering er at det er en tidkrevende prosses og at det kan være vanskelig å få et tilfredsstillende 

resultat. 

 

                                                            
Figur 6: Avløpsvann som er renset ved flokkulering (veas.nu).  

 

Tørking av mikroalger kan gjøres på flere måter men den klart billigste og enkleste er å bruke solen. 

Problemene her er lang tid og store arealer for å tørke algene som gjør dette til en lite effektiv måte. 

Tørking under redusert trykk er en annen metode, men også denne er lite effektiv. Frysetørkning har 

også vært utprøvd og, men selv om dette er en effektiv metode blir den dyrere, og vil dermed være 

en begrensning for bruken av denne metoden. Det blir gjort forskning både på forbedring av disse 

metodene, og på å utvikle nye metoder (Li et al., 2008). 

 

4.6 Prosessen fra mikroalger til biodiesel 

Når mikroalgen er høstet må man få ut oljen som er lagret inne i mikroalgen. Oljen er lagret inne i 

cellen, og for å få den ut må celleveggene ødelegges. Det finne flere metoder som alle har positive 

og negative sider, de tre mest kjente og brukte er mekanisk presse, bruk av heksan eller andre 

løsningsmidler og superkritisk væskeekstraksjon. 

 

Bruk av mekanisk presse er den enkleste metoden. Her bruker man tørkede alger som man presser 

med en slik styrke at oljen presses ut. Den resterende biomassen inneholder fremdeles en del 

oljerester, og kan brukes til for eksempel dyrefôr. 

 

Ved å bruke heksan eller andre egnede løsningsmidler (benzen og eter har også blitt brukt) vil man 

klare å få ut en større del av lipidmengden. Bruk av løsningsmidler stiller høyere krav til HMS, i 

tillegg til at den resterende biomassen blir uegnet til for eksempel dyrefôr. Det er ofte vanlig at 

mekanisk presse og løsningsmidler blir brukt samtidig for å sikre ett høyere lipid utbytte.  

 

Superkritisk væskeekstraksjon er den beste metoden med tanke på utbytte, da man her vil klare å få 

ut tilnærmet 100 % av lipidmengden i algen. Dette er forøvrig en prosess som krever mye energi og 

spesialutstyr. Superkritisk fase er en tilstand der et medium får både egenskapene til væske og gass 

ved å justere temperatur og trykk til bestemte verdier. For å trekke ut lipider fra algene brukes oftest 

CO2-gass som omdannes til en superkritisk væske. Lipidene kan trekkes ut av cellene fordi de er 

løselig i CO2 når den har væskeegenskaper (phasex4scf.com). 
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Når man så har fått oljen ut av mikroalgene starter prosessen med å gjøre den om til biodiesel. Det 

skjer ved en kjemisk prosses som kalles for transesterifisering, se figur 7. Man starter med 

triglycerider som man behandler med en alkohol (vanligvis metanol), som til slutt danner 

alkylestere (metylestere hvis metanol brukes). Det er disse esterne vi kaller biodiesel. 

  
H2C OCOR1

HC

H2C OCOR3

OCOR2 3 HOCH3

Katalysator

H2C OH

HC

H2C OH

OH

R1 COOCH3

R2 COOCH3

R3 COOCH3

Triglyceride
Metanol
(Alkohol) Glycerol

Metyl estere
(biodiesel)  

 

Figur 7: Skjematisk framstilling av den kjemiske reaksjonen hvor triglyserider og metanol danner 

metylestere (biodiesel). 

 

I prosessen må man bruke et overskudd med metanol. Det trengs i teorien tre ganger så mye alkohol 

for å få omdannet triglyserider til metylestere. Siden dette er en likevektsreaksjon brukes det 

industrielt ofte mer, og seks ganger mer alkohol i forhold til triglyserider er rapportert. Dette skal ha 

gitt et utbytte på 98% i forhold til vektbasis (Fukuda et al., 2001). 

 

Transesterifiseringsprosessen blir katalysert for å øke reaksjonshastigheten. Dette gjøres ved å 

bruke syrer eller baser (Fukuda et al., 2001; Meher et al., 2006). Enzymer som bryter ned 

triglyserider til fettsyrer og glyserol (lipaser) er også rapportert brukt (Sharma et al., 2001). En 

basekatalysert reaksjon er rundt 4000 ganger raskere i forhold til syrekatalysert (Fukuda et al., 

2001). De mest brukte basene er natriumhydroksid og kaliumhydroksid, som brukes i en 

konsentrasjon på 1% i forhold til oljens vekt.  Lipase-enzymer er lite brukt da disse har for høy pris 

for at det skal være økonomisk lønnsomt (Fukuda et al., 2001). Prosessen foregår vanligvis med 

atmosfærisk trykk og med en temperatur på 60
o
C (metanol koker ved 65

o
C ved atmosfærisk trykk) 

og da vil hele prosessen ta cirka 90 minutter. Ved å øke trykket slik at man kan øke temperaturen 

kan reaksjonstiden forkortes, men dette vil føre til ekstra kostnader med tanke på oppvarming. 

 

Mye av den oljen man får ut av mikroalger er umettet, det vil si at de lange karbonkjedene 

inneholder en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Dette fører til at oljen får et 

lavere smeltepunkt men blir også mindre holdbar. Dobbeltbindingene kan nemlig reagere med 

oksygen og gjøre oljen harsk. For å øke holdbarheten kan man ødelegge noen av disse 

dobbeltbindingene og sette på hydrogenatomer. Dette er en kjemisk reaksjon som kalles for 

hydrogenering, og er samme metode som brukes for å få vanlig margarin til å være i fast form i 

romtemperatur. Det at oljen har lavt smeltepunkt gjør at biodiesel laget fra mikroalger i 

utgangspunktet er bedre egnet til bruk i kaldere strøk enn annen biodiesel. 

 

4.7 Firmaer som ønsker biodiesel fra mikroalger inn på markedet 

Det er ikke mange firmaer som produserer biodiesel fra mikroalger til kommersielt bruk per i dag, 

men det er flere firmaer som er i ”startgropa”. Dessuten finnes det firma som ønsker å selge 

teknologiske løsninger til andre som ønsker å produsere biodiesel fra mikroalger. Vi har ikke lyktes 

å komme i kontakt med noen slike firmaer og informasjonen er derfor begrenset til bedriftenes egne 

hjemmesider på internettet. Vi presenterer her de fem firmaene som har gitt oss mest presis 

informasjon, fire som produserer biodiesel fra mikroalger og ett som produserer utstyr til 

produksjonen. 
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GreenFuel Technologies Corporation holder til i Arizona i USA. Firmaet produserer biodiesel fra 

mikroalger som er godkjent til bruk i personbiler. Firmaet har som mål å forsyne hele staten 

Arizona (greenfuelonline.com). 

 

PetroAlgae (petroalgae.com) holder til i Melbourne i Florida, USA. De har utviklet en lavkostnads-

fotobioreaktor og har også patent på en produktiv mikroalgeart som er utviklet av Arizona State 

University ved selektiv dyrking over mange generasjoner i 15 år. PetroAlgae har lagt ut en rapport 

på sin hjemmeside som omhandler målsetning for produksjonen året 2007. I følge rapporten skulle 

dyrking av mikroalger på et areal tilsvarende 4 acre (16187 m
2
), gi en oljeproduksjonen på 14000 

gallons/acre (ca 13,1 liter/m
2
) det året. De trengte ca 32 000 dollar (ca 160 000 NOK) fortjeneste 

per acre (4047 m
2
) for å gå med overskudd. PetroAlgae har foreløpig ikke oppgitt om disse målene 

ble nådd. På sikt ønsker de også å levere råvarer til farmasi, gjødsel og dyrefor. 

 

Solazyme (solazyme.com) ble grunnlagt i 2003 i San Fransisco. Solazyme har hatt stort fokus på 

bioteknologi og screening av store mengder ulike mutante mikroalger på jakt etter mer effektive 

varianter. Foruten drivstoffproduksjon ønsker Solazyme å produsere ressurser fra mikroalger til 

farmasøytisk og kjemisk industri.  22 januar 2008 ble den første bilen drevet av Solazymes 

biodiesel fra mikroalger. Firmaet kunne da angivelig produsere i biodiesel i stor skala, som de 

beskriver som «thousands of gallons». En videre kraftig utvidelse av produksjonen er planlagt i 

løpet av 2008, men ikke offisielt kvantifisert.  

 

Solix (solixbiofuels.com) ser seg som en etterkommer av U.S. Department of Energy’s Aquatic 

Species Program som ble startet 1978 og avsluttet i 1996. Firmaet har en visjon om kommersiell 

biodieselproduksjon som ikke går ut over matvareproduksjon, men har ikke kommet i gang med 

dette ennå. De ser veien til målet via billigere fotobioreaktorer. I 2006 ble den første 

fotobioreaktorprototypen ferdig utviklet, og de er nå i gang med en ny. Selv om Solix forkynner et 

kommende paradigmeskifte innen drivstoff og hevder at eventyret bare så vidt har begynt, oppgir de 

ikke noe tidsestimat for når kommersiell produksjon kan komme igang. 

 

Algae@Work (www.algaeatwork.com) ønsker å levere kostnadseffektiv teknologi som skal gjøre 

det mulig å produsere biodiesel fra mikroalger i stor skala innen år 2009. De har tatt patent på den 

såkalte «A2BE Carbon Capture». Dette er en integrert fotobioreaktorbasert løsning for 

mikroalgedyrking hvor en skal kunne høste biomasse kontinuerlig og utvinne olje, protein, gjødsel 

og metan. Løsningen har et innebygget system med rullende enheter i fotobioreaktorene som renser 

systemet, slipper ut oksygen og løser opp biomasseaggregater. Fastsatt innkjøpspris og 

driftskostnader foreligger ikke. 

 

4.8 Produksjonskostnader og konkurransedyktighet 

Det foreligger ikke mye informasjon om produksjonskostnadene knyttet til biodiesel fra mikroalger. 

Dette må sees i sammenheng med at forskningen på området ikke har vært i stor nok skala til å 

fastslå dette, samt at ulike firma som har eller er i ferd med å etablere slik produksjon ikke uten 

videre ønsker å dele informasjon om dette. Informasjonen vi har fått tilgang til har alle tatt 

utgangspunkt i en produksjon i USA.  

 

Forskeren Yusuf Chisti har presentert en estimert produksjonskostnad på masseprodusert biodiesel 

fra mikroalger på bakgrunn av teoretiske beregninger. Beregningene er basert på studier i mindre 

skala, hvorpå det er gjort slutninger om hvor mye mikroalgemasse som kan produseres per år i 

fotobioreaktorer, hvor mye olje disse algene kan gi og hvor mye energi som trengs i prosessen.   

Produksjonskostnad per liter olje fra mikroalger dyrket i fotobioreaktorer er således estimert til ca 

1,4 dollar (ca 7 NOK etter dagens kurs; 14.04.08; themoneyconverter.com). Det er rimelig å tro at 
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produksjonskostnaden av biodiesel fra denne oljen vil være lik som for andre oljer. Prisen på 

transesterifiseringen av palmeolje til biodiesel er ca 0,14 dollar per liter (Chisti, 2007), hvilket gir 

en total produksjonskostnad for biodiesel fra mikroalger på 1,54 dollar (ca 7,7 NOK).  

 

For at biodiesel fra mikroalger skal være konkurransedyktig med petrodiesel må selvsagt 

utsalgsprisen per liter ferdig biodiesel være like lav og likevel gi produsenten inntekter. I USA 

varierte prisen på petrodiesel i 2006 mellom 0,66 og 0,79 dollar per liter. Denne prisen utgjøres da 

av 20% avgifter, 52% råoljekostnad, 19% raffinering og  9% distribusjon og salg (Chisti, 2007). 

Hvis en regner med at biodiesel ikke belegges med avgifter må altså produksjonskostnadene 

reduseres til under  

 

0,79 – (0,79 * 0,09) = 0,72 dollar  (= ca 3,6 NOK) 

 

for å være konkurransedyktig med petrodiesel i pris. I norske kroner er altså den beregnede 

produksjonskostnaden 4,1 kroner for høy. 

 

Selv om biodiesel per i dag ikke skattlegges i Norge, og til og med subsidieres i USA, må man 

belage seg på at produktet pålegges avgifter i likhet med petrodiesel hvis det skal erstatte en 

vesentlig del av petrodieselen. Hvis ikke vil det gå på bekostning av nasjonale inntekter i de land 

petroldiesel skattlegges. Uten avgifter og distribusjonsutgifter ville prisen på petrodiesel i USA vært 

betydelig lavere, nemlig 0,49 dollar (= ca 2,45 NOK) per liter (Chisti, 2007). Sikker langsiktig 

konkurransedyktighet oppstår altså først når prisen på biodiesel fra mikroalger tangerer prisen på 

petrodiesel, uansett hvilket land det er snakk om.  

 

Yusuf Chisti peker ut billigere fotobioreaktorer, mer effektive mikroalger og bedre utnyttelse av 

resterende biomasse som nøkkelfaktorer for å få til konkurransedyktig produksjon. Dessuten vil en 

stigende oljepris ytterligere lette konkurransen, påpeker han.  

 

Firmaet PetroAlgae (www.petroalgae.com) har lagt vekt på både effektiv mikroalge og billigere 

fotobioreaktorer. De har videre lagt ut en rapport kalt «Business overview february 2007» på sin 

hjemmeside der de hevder de at deres biodiesel fra mikroalger er konkurransedyktig med 

petroleumsbasert diesel. De oppgir en produksjonskostnad på 2.25 dollar/gallon biodiesel, som 

tilsvarer ca 3 NOK per liter. I USA er biodiesel subsidiert med 1 dollar per gallon, slik at firmaets 

netto produksjonskostnad reduseres til 1.25 dollar/gallon, som tilsvarer ca 1,7 NOK.  

 

Med hensyn på arealproblemet er det også viktig at biodiesel fra mikroalger er konkurransedyktig 

med biodiesel fra landplanter. Zero ga ut en rapport i 2007 som blant annet inneholdt en liste over 

produksjonskostnadene til biodiesel fra ulike kilder (Gjerset et al., 2007). Tallene er gjengitt i tabell 

1, og viser at både soya, raps og oljefrø ligger over 3 NOK/liter.  
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Tabell 1: Oversikt over produksjonskostnader for biodiesel produsert fra ulike råvarer. Tabellen er 

hentet fra Zerox rapport fra 2007 ”syntetisk biodiesel fra biogass – en mulighetstudie”. 

Råstoff Tidsramme Produksjonspris 

kr/l 

Produksjonssted Kilde 

Oljefrø 2003 5,5 Norge Energigården 

Fettavfall 2003 4,0-5,0 Norge Energigården 

Tallolje  2003 6,0 Norge Energigården 

Fiskeolje 2003 3,5-4,5 Norge Energigården 

Soya 2002 3,8 USA Department for 

transport, UK 

Raps 2002 4,7 EU Department for 

transport, UK 

Oljefrø 2002 4,0 Øst-Europa Department for 

transport, UK 

 

4.9 Miljøhensyn 

Et av hovedargumentene for å finne fornybare drivstoff er at vi ikke ønsker å øke mengden CO2 i 

atmosfæren. Mikroalger lager olje ved å bruke CO2 fra atmosfæren, så ved å brenne biodieselen fra 

mikroalger vil det ikke frigis mer CO2 enn det som algene tok opp i utgangspunktet. Dette er med 

forbehold om at det ikke brukes fossile brensler for å drive noen av de prosessene som skal til for å 

lage biodiesel fra mikroalgene. Dette er uansett likt for mikroalger og landplanter.  

 

Et av de største argumentene mot biodiesel i media har vært at tradisjonell biodiesel produseres fra 

landplanter, gjerne matplanter, og at dette fører til økte matvarepriser. Økte matvarepriser fører til at 

de fattige som ikke produserer sin egen mat får mindre og vil sulte. Med biodiesel fra mikroalger 

løses dette problemet fordi mikroalger ikke krever landbruksareal som ellers kan brukes til å dyrke 

mat på. Det trengs også et betydelig mindre areal for å produsere samme mengde biodiesel fra 

mikroalger i forhold til landplanter. Tabell 2 viser arealet som må til for å dekke 50 prosent av 

USAs drivstofforbruk med biodiesel fra forskjellige kilder. Tallene for mikroalge 1 er basert på en 

alge med 70 prosent olje av tørrvekt celler, mens mikroalge 2 er basert på en alge som gir 30 

prosent olje av tørrvekt celler. Selv den ”dårlige” mikroalgen er ti ganger mer effektiv enn den beste 

landplanten, oljepalme.  

 

Tabell 2: Sammenhengen mellom avling, oljeutbytte og arealbehov for forskjellige biodieselkilder. 

(Chisti, 2007) 

Avling Oljeutbytte  

(liter pr hektar) 

Nødvendig landområde 

(millioner hektar) 

Prosent av USAs eksisterende 

jordbruksareal 

Mais 172 1 540 846 

Soyabønner 446 594 356 

Raps 1 190 223 122 

Jatropha 1 892 140 77 

Kokosnøtt 2 689 99 54 

Oljepalme 5 950 45 24 

Mikroalge1  136 900 2 1,1 

Mikroalge2 58 700 4,5 2,5 
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For dyrking av mikroalger kreves litt energi for å røre rundt på vannet konstant og muligens for å 

tilføre CO2-beriket luft. Det kan beregnes hvor mye dette energiforbruket utgjør per ferdig liter 

biodiesel sammenlignet med bruk av landbruksmaskiner for pløying, såing og høsting av 

landplanter. Ideelt sett kan energien som trengs for å drive en fotobioreaktor hentes fra restene av 

celler etter at oljen er tatt ut. Det blir nemlig igjen en stor andel biomasse som enten kan brennes 

direkte, eller spises av bakterier som produserer metan eller metanol som kan forbrennes for å gi 

kraft.  

 

Både landplanter og mikroalger er avhengig av vann. Ved vanning av landbruksplanter må det 

brukes ferskvann, og ved vanning med vannspredere blir det et stort tap av vann som fordampes. I 

Norge trenger vi kanskje ikke tenke så mye på det, men i mange områder i verden er det mangel på 

drikkevann. Mikroalger krever mye vann for å vokse, men ved dyrkning i reaktorer blir 

fordampningen minimal og vannet kan resirkuleres. I tillegg kan mange arter av oljeproduserende 

mikroalger leve i saltvann. Dermed kan vann fra havet brukes i stede for å tære på 

drikkevannskilder.  

 

Bare vann er ikke nok for at mikroalgene skal vokse. De trenger også nitrogen og fosfor slik som 

plantene gjør. Fordi det brukes mye gjødsler med nitrogen- og fosforforbindelser i jordbruket kan 

vassdrag og innsjøer bli forurenset med avrenninger som resulterer i algeoppblomstring. I 

California har de forsøkt å løse et slikt forurensingsproblem i innsjøen Salton Sea ved å dyrke 

mikroalger i raceway ponds (Benemann et al., 2002). En annen måte å utnytte mikroalgene er å 

bruke de til å rense avløpsvann fra industri. Avløpsvannet fra en stålfabrikk inneholder NH3 som 

algene kan spise som nitrogenkilde. Vannet var i tillegg beriket med CO2 fra fabrikken (Yun et al., 

1997). Mikroalgene vil i tillegg ta opp tungmetaller fra vannet. 

 

Mikroalgene er avhengig av å få luft beriket med CO2 for å vokse effektivt, så dette er en effektiv 

måte å rense industriutslipp for CO2 (Sawayama, 1995; Yun et al, 1997). Biomassen som blir 

produsert vil vanligvis bli brutt ned igjen til CO2 på forskjellige måter (som biodiesel eller ved 

annen forbrenning), men det er lettere å håndtere biomasse enn CO2-gass når det kommer til 

deponering. 

 

4.10 Potensiell helsegevinst: astma og biodiesel 

Barn som bor i områder med mye luftforurensing fra dieselmotorer har økt risiko for å utvikle eller 

forverre astma (McEntee et al, 2007). En rekke eksperimenter har derfor blitt utført for å kartlegge 

hvilken effekt de ulike komponentene i dieseleksos har på luftveiene. Etter hvert har SO2 fått mye 

fokus fordi eksperimentelle forsøk har vist at inhalasjon av SO2 kan indusere forsnevring av 

luftveiene hos astmatikere (Sheppard et al, 1980 og 1981; Kirkpatric et al, 1982; Balmes et al, 

1989). 

 

Selv om det er vanskelig å reprodusere slike eksperimentelle funn i den ”virkelige verden”, har 

studier likevel vist en statistisk signifikant korrelasjon mellom langvarig eksponering for 

svoveldioksid og økt frekvens av astmaanfall hos barn. Det har forøvrig ikke blitt påvist noen 

direkte sammenheng mellom svingninger i SO2-nivå og frekvensen av astmaanfall. Effekten 

skyldes derfor trolig at langvarig eksponering av SO2 irriterer luftveiene slik at astmaanfall lettere 

kan bli utløst av allergener eller andre provokasjoner (Tseng et al. 1990; Queriós et al, 1990). 

 

Biodiesel, som lages fra fettsyrer og alkohol, inneholder nesten ikke svovel (Nabi et al, 2006), og 

man klarer ikke detektere SO2 i eksosen ved forbrenning (Swanson et al, 2007). Derfor er det god 

grunn til å tro at bruk av biodiesel i stedet for petroleumsbasert diesel i høytrafikkerte områder vil 

redusere frekvensen av astmaanfall hos barn der.  
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Eksos fra biodieselforbrenning inneholder også mindre polysykliske hydrokarboner enn eksos fra 

petroleumsbasert diesel. Det har derfor vært spekulert i om biodieseleksos også er mindre 

kreftfremkallende enn vanlig dieseleksos. Foreløpig er det ingen studier som tyder på dette 

(Swanson et al, 2007). 

 

4.11 Biprodukter 

Etter at oljen er presset ut av algene vil det fortsatt være mye biomasse igjen. Denne vil være rik på 

proteiner, men den vil også inneholde mange andre næringsstoffer og andre nyttige stoffer vi kan 

trekke ut og utnytte. Det enkleste er å bruke biomassen som den er. Foruten proteiner inneholder 

den mye vitamin A og B12. Det vil også være igjen noe olje i form av umettet fett. Dette egner seg 

godt både til dyrefôr til storfe, skalldyr, reker og fisk, og som heleskost til mennesker. Det 

produseres i dag store mengder mikroalger til disse formål (Metting, 1996). En annen måte å utnytte 

biomassen på er å bruke den som gjødsel. Det er helst nitrogenfikserende mikroalger som brukes til 

dette, da gjødsel bør være rik på nitrogen og fosfor. En nitrogenfikserende mikroalge bruker 

nitrogenet fra lufta i stedet for å spise nitrogenforbindelser som er i vannet.  

 

Et annet produkt som utvinnes fra mikroalger i storskala er karotenoider. Dette er forbindelser som 

planter og alger bruker til hjelp i lyshøsting, og som mennesker ikke kan produsere selv. Den mest 

kjente karotenoiden er beta-karoten som gir gulrøtter sin farge. Dette er forløperen til vitamin A, og 

er viktig for mennesker. Beta-karoten brukes i kosttilskudd og som tilsats i forskjellige 

hudprodukter. En annen viktig karotenoide er astaxantin som blant annet brukes i fiskefôr for at 

laksen skal få rød farge på kjøttet. Det finnes mer enn 40 typer karotenoider hos alger, men det vil 

variere hvilke forskjellige mikroalger produserer (Metting, 1996). 

 

Mikroalger kan også inneholde en rekke andre verdifulle komponenter som antibiotika, algisider, 

toxiner, farmasøytisk-aktive komponenter og plantevekstfaktorer. Noen få medisiner og andre 

bioaktive stoffer produseres fra alger i dag, men langt fra alle som er oppdaget (Pulz & Gross, 

2004). En av grunnene til dette er at det kreves mye forskning for at en organisme skal produsere 

nok av det stoffet vi ønsker til at det skal bli lønnsomt. Dette er også et problem dersom man ønsker 

å utnytte restproduktet fra biodiesel til å produsere enkeltstoffer. For produksjon av biodiesel 

ønskes en mikroalge som produserer mest mulig olje per celle, og vekstvilkårene for denne cella 

blir tilpasset slik at den skal få det den trenger for å lage olje. Det skal mye til for at den samme 

mikroalgen produserer så mye av et annen nyttig komponent under de samme vekstvilkårene at det 

vil være lønnsomt å utvinne den. Et annet argument mot å produsere slike stoffer fra restproduktet 

er at ved storskalaproduksjon av biodiesel vil mengden av for eksempel beta-karoten bli så stor at 

markedet blir mettet. 
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5 Diskusjon av resultater 
 

Kan biodiesel produsert fra mikroalger erstatte petroleumsbasert diesel i vesentlig grad? Ut fra det 

vi har presentert i resultatdelen konkluderer vi med at mikroalger gir biodiesel en ny sjanse til å bli 

et alternativ til petrodiesel. Men vi har ikke klart å finne svar på i hvilken grad og til hvilken tid. 

Når biodiesel produseres fra mikroalger er det ikke lenger arealet men produksjonskostnadene som i 

hovedsak vil avgjøre dette.  

 

Hvilke miljøgevinster og eventuelle andre gevinster som kan følge med en produksjon av biodiesel 

fra mikroalger er likeså meget hypotetisk. Vi er ikke i tvil om at muligheter foreligger, men 

gevinstenes faktiske størrelse kan ikke fastslås på forhånd. 

 

5.1 Investerings-og produksjonskostnadene avgjør 

Selv om det kan tenkes at en viss andel av forbrukerne vil være villige til å betale noe ekstra av 

hensyn til miljøet, må biodieselen være like billig som petrodiesel for at salget skal nå fram til 

størstedelen av populasjonen. 

  

Masseproduksjon av biodiesel fra mikroalger er nå i startfasen. Hvor stor del av drivstofforbruket 

som etter hvert kan bli dekket av denne produksjonen er det ikke mulig å fastlå ennå. Grove 

prisestimat ut fra teoretiske beregninger viser at produksjonskostnadene stadig er for høye til at 

biodiesel fra mikroagler kan konkurrere med petrodiesel. Noen firma hevder likevel at de er i stand 

til å etablere seg på drivstoffmarkedet i USA. Dette er et godt tegn. 

 

Vi ser flere utfordringer til masseproduksjonen som vi ikke har funnet forslag til løsninger på.  

Tilgang på store mengder vann til arealer med mye sol og varme, kan kreve tilrettelegging av 

infrastruktur til store kostnader. Stabil tilgang på CO2 er en annen utfordring. Det er ingen selvfølge 

at arealer som er godt egnet til dyrking også vil ha direkte tilgang på CO2 fra kraftverk eller industri. 

CO2 kan i så fall oppkonsentreres ved bruk av membranteknologi, men dette er foreløpig dyrt og 

teknologien mangelfullt utviklet. Vi vet ikke når en slik løsning kan være på plass. 

 

Biodiesel fra mikroalger har et økonomisk fortrinn framfor petrodiesel. Produksjonen kan i 

prinsippet desentraliseres globalt og således komme nærmere flere forbrukere. Vi kan også tenke 

oss at land uten egnet klima for mikroalgeproduksjon således vil kunne komme nærmere en 

drivstoffleverandør, for eksempel ved at land i Nord-Europa importerer biodiesel produsert i 

middelshavsområdene i stedet for petroleum fra Midt-Østen. Mye petroleum må fraktes lange 

strekninger før det når fram til forbruker.  

 

I følge beregninger gjort av Oil and Gas Journal var verdens sikre oljereserver 1270 milliarder fat i 

2004. Med dagens globale forbruk på ca 85 millioner fat olje per dag er varigheten av denne 

reserven ca 40 år (Vaseduvan and Briggs, 2008). Selv om det er uenighet om dette, er det god grunn 

til å tro at oljeprisene vil stige i nær framtid. Dette vil i så fall være en viktig vedvirkende kraft som 

kan føre til at biodiesel fra mikroalger erstatter petrodiesel i vesentlig grad. 

 

5.2 Miljøgevinster og samfunnsnytte 

Den opplagte fordelen med biodiesel er at den er CO2-nøytral, og med den økte drivhuseffekten vi 

opplever i dag er det nødvendig å finne CO2-nøytrale alternativer til fossilt brensel. Et argument for 

å velge biodiesel fremfor andre biodrivstoff er at biodiesel er så likt petroleumsbasert diesel som vi 
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bruker i dag, at det er få omstillinger som må gjøres med tanke på infrastruktur. En annen fordel 

biodiesel har fremfor petrodiesel er at den er enklere av sammensetning. Den inneholder som nevnt 

ikke svovelforbindelser, som kan være irriterende for luftveiene. Biodiesel er lettere nedbrytbart enn 

petrodiesel, og den er derfor mindre giftig. Søl av biodiesel vil derfor gi mindre skadevirkninger 

enn søl av petrodiesel. 

 

Når det gjelder potensielle helsegevinster er det svært usikkert om en kan forvente noen gevinst 

utover redusert astmaanfallsfrekvens hos barn i høytrafikkerte områder. Selv dette vil en ikke kunne 

vite med sikkerhet før etter et scenario hvor biodiesel dominerer drivstoffbruken har vedvart over 

måneder til år.  

  

Som nevnt i kapittelet om miljøhensyn kan fotobioreaktorer også brukes til vannrensing. Dette er da 

avhengig av at tilførselen av forurensning i vannet er forholdsvis konstant over tid for at 

biodieselproduksjonen skal opprettholdes. Mengden av avløpsvannet vil også være begrensende på 

produksjonsskalaen av biodiesel. For å utnytte miljøgevinstene som rensing av avløpsvann vil gi, 

må dermed produksjonsanleggene være tilpasset i størrelse til ressursene som er tilgjengelig. I 

forhold til at det også trengs CO2-beriket luft vil det også være mest lønnsomt å bruke utslipp fra 

industri, i stede for å investere i kostbart utstyr for å konsentrere CO2 fra lufta. Dette er også et 

argument for å plassere produksjonsanleggene i forbindelse med industriområder, og å tilpasse 

størrelsen ut i fra de resursene som er tilgjengelig lokalt.
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6 Evaluering 

6.1 Evaluering av metodene 

6.1.1 Brainstorming som middel for å utarbeide problemstilling 

Gruppa brukte brainstorming for å finne problemstillinger og vi hadde på forhånd satt opp regler 

slik at alle skulle få komme med sine idéer. Brainstormingen og reglene fungerte bra siden det kom 

fram mange forslag og alle i gruppa bidro. Problemet med denne metoden kan ha vært at gruppa i 

starten av gruppearbeidet ikke satt inne med nok faglig bakgrunn, og at ikke alle hadde tenkt så mye 

over mulige problemstillinger.  

 

6.1.2 Tidlig engasjering av utgiver, og tilbakemeldinger fra dem 

Gruppa kom tidlig i kontakt med Cicero angående publisering, og dette hadde viktige konsekvenser 

for gruppa. Den første konsekvensen var at vi tidlig i prosjektet la ned mye arbeid i å skrive en god 

artikkel, siden vi nå visste at vi hadde store sjanser for å få publisert og å oppfylle landsbyens mål. 

Arbeidet med artikkelen ble viktig og tidkrevende gjennom hele prosjektet. Vi fikk ved flere 

anledninger tilbakemelding fra Silje Pileberg i redaksjonen i Klima om forbedringer vi måtte gjøre 

før artikkelen kunne publiseres.  

 

En annen viktig konsekvens av kontakten med Cicero var øket motivasjon. Dette gjorde at lange 

dager med EiT gikk lettere, og høyere arbeidsmoral førte til at alle jobbet mer effektivt. Det at vi 

skrev en artikkel for tidsskrift gjorde at gruppen følte at arbeidet ble mer likt arbeidslivet ved at vi 

jobbet mot et mål. I tillegg ville en utgivelse medføre at arbeidet vårt blir tilgjengelig for andre og 

dette er i seg selv en stor motivasjonsfaktor. 

 

6.1.3 Informasjonsinnhenting og informasjonsdeling 

Gruppa var enig om at informasjonen som skulle brukes primært skulle være fra anerkjente 

vitenskapelige tidsskrifter. Mye av arbeidet vi har gjort tilskriver seg såkalte review-artikler som er 

sammensetning fra flere tidligere artikler. Gruppa ser i etterkant at vi kunne ha sjekket 

primærkildene for å verifisere innholdet, men vi føler allikevel at de artiklene vi har brukt kommer 

fra såpass pålitelige kilder at vi stoler på innholdet. Vi har vært kritiske til informasjonen fra 

firmaers internettsider, og vi har fremstilt denne informasjonen som firmaenes egne påstander. Vi 

merket oss at firmaene var ensidig positive, og dette stod i kontrast til et mer nøkternt syn i 

vitenskapelige artikler. 

 

I følge gruppas målsetning skulle faglige sammendrag skrevet av gruppemedlemmer bli lagt It’s 

Learning i god tid før gruppemøtene på onsdager, slik at de andre gruppemedlemmene kunne lese 

seg opp på fagstoffet. Det er to grunner til at dette ikke fungerte optimalt. For det første ble det et 

problem at mange bidrag ble gjort tilgjengelig for sent, noe som medførte at det ikke var mulig å 

lese gjennom dem før gruppemøtene. For det andre viste det seg at de faglige bidragene som ble 

gjort tilgjengelige i tide, ikke alltid ble lest.  

 

6.1.4 Produksjonsmetodene 

Det ble brukt mye tid på å bestemme problemstilling og på å skissere og strukturere artikkel, 

prosjektrapport og prosessrapport, og som tidligere nevnt har skrivearbeidet i hovedsak blitt utført 

individuelt. Ved faktisk skriving av de tre produktene viste det seg at denne tiden var godt investert 

siden det lettet skrivearbeidet for hvert gruppemedlem. Allikevel har visse problemer oppstått. Det 
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viste seg ved enkelte anledninger at det ikke var enighet om hva produktene skulle inneholde, noe 

som hovedsakelig var på grunn av misforståelser. I tillegg har visse bidrag vært av lavere kvalitet 

enn gruppa kan stå for, og vi har innsett at vi kanskje har overvurdert oss selv som enkeltpersoner. 

Gruppa som helhet kan løse de fleste faglige utfordringer, men på tross av nøye gjennomgang på 

forhånd har det vist seg at noen oppgaver har vært for vanskelige eller tatt for mye tid for noen 

gruppemedlemmer. Allikevel har de fleste skriftlige bidrag vært av god kvalitet. Dette er blant annet 

fordi gruppemedlemmene har fått skrive om de temaene som ligger nærmest deres fagfelt. 

 

6.1.5 Innhenting av ekstern person som ekspertkompetanse 

Gruppa manglet fagkunnskap om petroleumsindustrien, men vi benyttet en ekstern fagperson 

innenfor bølgekraft som også hadde kunnskaper om petroleumsbransjen. Dette var en konstruktiv 

og effektiv måte å tilegne seg kunnskap på, og vi sparte også mye tid. Det er stor uenighet i 

debatten rundt den faktiske faren for energikrise, og informasjonen vi fikk av personen var preget 

av at han hadde et klart standpunkt i denne debatten. Dette medførte at gruppa måtte forholde seg 

kritisk til hans utsagn, og bedømme informasjonen på lik linje med andre skriftlige kilder. 

  

 

6.2 Evaluering av prosjekt 

6.2.1 Evaluering av målsetning 

Målsetningen til gruppa var klar helt fra starten av arbeidet: ”Vårt endelige mål med arbeidet var å 

summere opp vår kunnskap i en artikkel publisert i et landsdekkende medium, for så å opplyse folk 

om denne relativt ukjente muligheten for CO2-nøytral og fornybar energi”. Det landsdekkende 

mediet viste seg å bli det populærvitenskapelige tidsskriftet Klima.  

 

Vi har skrevet en artikkel som vi er fornøyde med, og som skal publiseres i Klima. Silje Pileberg 

har flere ganger gitt oss kommentarer til artikkelen, og alle de foreslåtte endringene ble gjort. Deres 

neste nummer utgis i slutten av mai, og artikkelen vil publiseres her. Vi ser at vi har nådd målene 

våre takket være god innsats av alle gruppemedlemmer og konstruktive tilbakemeldinger fra 

Pileberg. 

  

Vi har stilt oss selv spørsmål om vi fokuserte for mye på målsetningen om å publisere, og om dette 

har tatt fokus og arbeidskapasitet bort fra rapportene. Gruppa er enig om at arbeidet mot publikasjon 

var så viktig for prosjektet at arbeidet var vel investert. Dette er fordi motivasjonen til å publisere og 

å nå målet for landsbyen har smittet over på motivasjonen for all jobbingen med EiT. I tillegg har 

arbeidet med artikkelen medført at vi har tilegnet oss kunnskapen som er deler av innholdet i 

prosjektrapporten.  

 

Kontakten vår med Greenpeace gjorde dem interessert i temaet biodiesel fra mikroalger. De spurte 

oss om vi kunne sende dem artikkelen, og i den anledning vil vi også sende dem prosjektrapporten 

som vil gi dem mer detaljert informasjon. Dette gjør at vi i enda større grad får tilfredstilt målet om 

å bidra i debatten om biodiesel. 

 

Vi er godt fornøyd med måloppnåelsen om å bruke vår fagkompetanse for å opplyse folk om 

biodiesel fra mikroalger. 
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6.2.2 Evaluering av problemstilling 

Gruppa har jobbet med to forskjellige problemstillinger, en til artikkelen og en til prosjektrapporten. 

Artikkelens problemstilling har vært ”Biodiesel fra mikroalger: en mulig løsning på den globale 

energi- og miljøproblematikken”, mens prosjektrapportens problemstilling har vært ”Vi ville finne 

svar på om biodiesel laget med mikroalger som råstoffkilde kan erstatte fossile brensler som 

drivstoff i vesentlig grad. Vi ønsket dessuten å finne ut hvilke miljøgevinster og eventuelle andre 

gevinster som kunne følge med en produksjon av biodiesel fra mikroalger”.  

 

Som tidligere nevnt har vi jobbet mye med artikkelen og vi føler at vi har besvart denne 

problemstillingen godt. På grunn av begrenset størrelse på artikkelen var det ikke meningen å 

besvare spørsmålet om biodiesel fra mikroalger kan konkurrere med petroleumsbaserte drivstoff, og 

det var heller ikke meningen og sammenligne med andre biodrivstoff. Vi har kun introdusert leserne 

for temaet, og det var også dette redaksjonen i Klima ønsket. 

 

Det oppstod noen problemer da vi skulle besvare problemstillingen i prosjektrapporten. Flere av 

gruppemedlemmene hadde ikke satt seg godt nok inn i fagstoffet og innholdet i resultatdelen i 

rapporten. Dette har blant annet medført at flere har hatt et ubevisst forhold til innholdet og 

sammenhengen i prosjektrapporten, og følgelig et ubevisst forhold til om problemstillingen har blitt 

besvart.  

 

Alle gruppemedlemmene har bidratt mye til den faglige delen av prosjektrapporten, men ett av 

gruppemedlemmene har tatt mer ansvar enn resten av gruppa når det gjaldt å ha oversikt over det 

faglige stoffet. Dette har medført at vi har besvart problemstillingen bedre enn hvis denne personen 

ikke var med i gruppa.  

 

Problemstillingen til prosjektrapporten er mer ambisiøs enn problemstillingen til artikkelen siden 

gruppa ønsket å ta stilling til viktige samfunnsrelevante spørsmål. Vi føler til slutt vi har fått en god 

problemstilling som vi har besvart godt. 

 

6.2.3 Evaluering av tverrfaglighet 

Gruppas tverrfaglighet er konsentrert innenfor biologi og kjemi, samt et ytterpunkt i elkraftteknikk 

og fornybar energi. Dette har gjort gruppa i veldig god stand til å forstå prosessene som må til for å 

lage biodiesel fra mikroalger, og også en generell innsikt i behovet for fornybar energi. 

Fagkompetansen har vært med å bestemme temaet om mikroalger fordi vi følte at det var et 

spennende tema der vi kunne bruke fagbakgrunnen vår. Alle gruppemedlemmene fikk skrevet om 

temaer som lå nært deres fagfelt og interesser og dette har gitt god motivasjon. Videre har gruppa 

god trening i å lese vitenskapelige artikler, en egenskap som er viktig når man skal innhente og 

bearbeide vitenskapelig informasjon. Noen av gruppemedlemmene har også trening i å skrive 

vitenskapelige artikler, og dette har vist seg nyttig i skrivingen av artikkelen til Klima. 

 

Det er fagfelt som gruppa ikke innehar som vi føler kunne ha kommet til god nytte for å løse 

problemstillingen. Industriell økonomi kunne blitt brukt til bedre å vurdere den økonomiske 

gjennomførbarheten av biodiesel fra mikroalger. Gruppa hadde liten kunnskap om 

petroleumsbransjen og deres syn på oljereservoarer og oljepris i fremtiden. Dette kunne gjort oss i 

bedre stand til å besvare problemstillingen, nemlig om biodiesel kan konkurrere med fossilt brensel. 

Medievitenskap kunne hjulpet oss med å skrive en bedre artikkel, men Silje Pileberg i redaksjonen 

til Klima har hjulpet oss så mye at dette ikke har blitt et problem. 
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8 Vedlegg 1: Artikkelen i Klima 
 

 

 

Biodiesel fra mikroalger – En mulig løsning på 

den globale energi- og miljøproblematikken 
 

Biodiesel laget av landplanter krever enorme arealer og kan gå ut over matproduksjon. Dette 

problemet kan omgås ved bruk av mikroalger. 

 

15 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene globalt kommer fra transport. Masseproduksjon 

av CO2-nøytralt drivstoff som biodiesel kan derfor være et viktig bidrag til å redusere utslipp av 

klimagasser. Regjeringen har fremmet ønske om at 10 volumprosent av total omsetning av drivstoff 

til veitrafikk skal være biodrivstoff innen år 2010. Dette har blant annet Greenpeace, 

Regnskogsfondet og WWF sagt seg skeptiske til. Det trengs nemlig enorme arealer for å dekke en 

vesentlig del av drivstoffbehovet når biodiesel lages ved bruk av landplanter. For å dekke USAs 

drivstoffbehov med biodiesel fra den mest effektive landplanten, oljepalme, trengs 48 prosent av 

landets jordbruksareal. Organisasjonene frykter derfor store negative konsekvenser ved at 

biodieselproduksjon stjeler jordbruksarealer og fører til nedhugging av regnskog.   

 

Arealproblemet kan omgås ved bruk av mikroalger. Mikroalger er encellede, fotosyntetiske 

organismer som lever i vann. Under optimale forhold produserer de betydelig mer biomasse per 

areal og tid enn noen landplante vi kjenner til. Noen arter kan inneholde store mengder olje som kan 

brukes til produksjon av biodiesel. Potensielt kan USA erstatte all sitt petroleumsbaserte drivstoff 

ved å dyrke mikroalger på et areal tilsvarende fem prosent av landets jordbruksareal. Arealet 

behøver dessuten ikke å være egnet til jordbruk. 

 

Trenger CO2 

Mikroalgene trenger vann, lys, varme og CO2 for å leve, og kan dyrkes effektivt i lukkede systemer 

kalt fotobioreaktorer. De sirkulerer da i en krets av gjennomsiktige rør eksponert for sollys, som gir 

god fotosyntese og hurtig vekst. Det lukkede systemet gjør at vann kan resirkuleres og at vanntapet 

er minimalt. Det trengs derfor betydelig mindre vann per liter ferdigprodusert biodiesel enn det som 

kreves ved dyrking av landplanter. Enkelte algearter kan dessuten dyrkes i saltvann, og vil dermed 

ikke tære på ferskvannsreserver. Fordi mikroalgene er avhengig av CO2-tilførsel er det naturlig å 

legge produksjonen til rette for å ta imot CO2 direkte fra kraftverk og industri. Dyrkingsanleggene 

bør også plasseres på steder med gode lys- og temperaturforhold. Hvis anlegget er avhengig av 

kunstig belysning og oppvarming er det tvilsomt at det vil bli konkurransedyktig. 

 

Produksjons- og driftskostnadene til fotobioreaktorene har vært det viktigste hinderet for at 

biodiesel fra mikroalger kan konkurrere med petroleumsbasert diesel. Det er tre hovedstrategier for 

å unngå kostnadsproblemet: utvikle fotobioreaktorer som er billigere å bygge og drive, finne fram 

til mer effektive mikroalger og utnytte restprodukter. Etter at oljen er utvunnet fra mikroalgene er 

det mye ubrukt biomasse igjen. Denne kan utnyttes som råvarer til gjødsel, dyrefor, samt kjemisk 

og farmasøytisk industri.  
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Vil forsyne hele Arizona 

I dag finnes flere firma i startgropa som satser på storproduksjon av mikroalger for å bli viktige 

aktører på drivstoffmarkedet i nær framtid. GreenFuel Technologies Corporation produserer 

allerede godkjent biodiesel fra mikroalger og har som mål å forsyne hele staten Arizona i USA. I 

2007 annonserte PetroAlgae i Florida at de ville produsere 212 kubikkmeter olje fra mikroalger på 

1,62 kvadratkilometer. Dette ville gi en produksjonskostnad på 0,6 dollar per liter biodiesel, ikke 

inkludert subsidier. Dette er litt lavere enn anslag for raps som ligger på omtrent 0,9 dollar per liter 

biodiesel. 

   

Foruten reduserte CO2-utslipp kan mikroalger by på flere lokale miljøgevinster. Industri, jordbruk 

og boliger kan forurense vassdrag med fosfater og nitrogenforbindelser. Dyrkingsanlegg av 

mikroalger kan brukes til rensing av det forurensete vannet fordi fosfatene og nitrogenforbindelsene 

er næringsstoffer for mikroalger.  

 

En annen miljøgevinst kommer av at biodiesel ikke inneholder svovelforbindelser slik som vanlig 

diesel. Bruk av biodiesel til transport i høytrafikkerte områder kan derfor føre til lavere utslipp av 

stoffer som irriterer luftveiene, noe særlig små barn med astma kan ha glede av. 

 

Biodiesel fra mikroalger er en effektiv fornybar energikilde som ikke krever landbruksareal, men 

videre forskning er nødvendig for å senke produksjonskostnadene tilstrekkelig. Mikroalger gir 

biodiesel en ny sjanse til å bli et CO2-nøytralt alternativ til fossilt brensel. 


