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Koldioxid: En resurs istället för avfall
Frågan om klimatet är nutidens absolut viktigaste fråga och för att lösa detta krävs det krafttag
från hela samhället och innovativa tekniska lösningar. En sådan lösning är just Carbon
Capture-tekniken som allt mer blivit en attraktiv lösning på klimatkrisen, genom att suga ut
koldioxid ur luften. En lösning har varit att pumpa ner koldioxiden i djupa berglager men det har
visat sig vara dyrt och problematiskt. Istället för att se koldioxiden som ett avfall väljer vi att se
det som en resurs och råvara. Något som kan återanvändas i flera steg, till flera olika ändamål.
Något som vi tycker koldioxiden bör användas till är att odla alger med.

Varför just alger?
I miljarder år innan den industriella revolutionen och mänsklighetens totala beroende av fossila
bränslen, som nu lett till global uppvärmning, var jorden i balans. Koldioxid är en naturligt
förekommande gas på jorden och är en viktig byggsten för liv då den spelar en stor roll i
fotosyntesen samt att den gett en beboelig och behagligt varm planet för liv att frodas på.
Koldioxidhalten i atmosfären har under miljarder år balanseras ut av den bästa naturliga
koldioxiduppfångaren, havet. Eftersom jorden till 70% består av hav har det varit en otroligt
effektiv sådan och havet har algerna att tacka för det. Det uppskattas att ca 30% av den
koldioxid som vi människor släpper ut tas upp av ytnära alger i havet som använder koldioxiden
till fotosyntes. Men ett problem idag är att den alltför höga halten av koldioxid i atmosfären har
lett till försurningar av haven eftersom koldioxid som löses i vatten blir kolsyra. På grund av att
vi kontinuerligt släpper ut koldioxid i atmosfären i allt snabbare takt hinner inte havens
ekosystem absorbera det, vilket får förödande konsekvenser för det marina livet.

Idag kan Carbon Capture-teknik stötta havet i att fånga upp koldioxid och användas i kampen
mot global uppvärmning. Vår idé går ut på att använda oss av en redan bevisad och naturlig
koldioxiduppfångare, algerna och kombinera det med den nya Carbon Capture-tekniken.

Vår idé
Processen med infångad koldioxid och alger ska ske på följande sätt:

1. Industrier som producerar massvis med koldioxid som biprodukt använder sig
av Carbon Capture-teknik för att fånga upp och separera koldioxid från
eventuella tungmetaller och gifter som kan finnas i röken. Produkten blir då ren
koldioxid.

2. Industrierna kan välja att sälja sin renade koldioxid till företag som driver
algplantager eller bilda egna algplantager. Det mest önskvärda skulle vara om
algplantagerna låg i närheten av dessa industrier, för att förhindra långa
transporter och istället transportera koldioxiden direkt via pipelines. I och med
att koldioxiden blir en vara som kan säljas till vinst ger det ytterligare incitament
för industrierna att fånga in så mycket koldioxid som möjligt.



3. Algplantagen kommer att bestå av ett antal grunda bassänger där algerna under
kontrollerade omständigheter kan växa. Här regleras temperatur, pH,
saltkoncentration et cetera som får alger att må bra. Eftersom alger trivs bäst
nära ytan kommer det inte krävas djupa bassänger och därmed inga stora
vattenvolymer. Dessutom är alger oerhört snabbväxande vilket innebär att stora
mängder kan skördas på en relativt liten volym, en meters rep ger uppemot
18-20 kg alger, vilket också håller nere vattenförbrukningen. I bassängen kan
koldioxiden som fångats in i industrierna tillsättas i en önskad mängd som
algerna kan använda som “föda”.

Ett alternativ för att minska vattenförbrukningen ytterligare skulle vara att
återanvända renat industrivatten från närliggande industrier. Cirka 70% av
Sveriges vattenförbrukning används i industrier och i dagens läge renas
industrivatten och släpps direkt ut i havet. Detta är negativt då det har en annan
temperatur, saltsammansättning mm, som kan förstöra ekosystem. Det skulle då
vara bättre att återanvända detta vatten till en kontrollerad process såsom
algodling där vattnets sammansättning kan ändras till att alger kan växa och
frodas, samt att när vattnet väl släpps ut i havet igen så kommer det ut i en “mer
naturlig” sammansättning. Viktigt här blir att se till att inte dessa odlade alger
följer med ut i havet och orsakar störningar i ekosystemet.

Anledningen till varför det är bättre att ha dessa algodlingar i bassänger på land
är att vi inte vill tillsätta ytterligare koldioxid i havet som försurar det. En annan
anledning är att bassängerna temperaturmässigt kan kontrolleras. Detta är
positivt då det ger möjligheten att odla alger även under vintermånaderna här i
Sverige.

4. Algerna tillåts växa i bassängerna och skördas sedan. Olika sorters alger kan
odlas för olika ändamål för att sedan användas som ytterligare råvara i andra
tillverkningsprocesser.

Algernas användningsområde
Mat
Att äta alger är nyttigt, bra för miljön och ger en mer varierande och intressant matkultur. Det
tar mindre naturresurser och är i många fall nyttigare än landbaserade grönsaker. De innehåller
mycket mineraler, vitaminer, proteiner och fetter som nyttiga Omega 3-fetter. Dessutom används
alger som sjögräs i populär mat som sushi. Oftast importeras sjögräs från asien vilket bidrar till
långa transportsträckor och utsläpp. Genom att odla alger i Sverige kan man få närodlad nyttig
mat.

Jordbruk
Vissa typer av alger innehåller näringsämnen som kalcium och kväve som kan användas inom
jordbruket som gödsel. Förr var det inte ovanligt att man spred blåstång från stranden på åkrar.
Detta fungerar inte i dagens läge då dessa alger ofta innehåller gifter och tungmetaller som
förorenat haven. Dessa tungmetaller och gifter slipper man i odlade miljöer vilket gör att man



således skulle kunna ersätta dagens industriellt producerade konstgödsel som tar mycket energi
att framställa med alger som endast behöver vatten, solljus, koldioxid och lite näringsämnen för
att växa.

Substitut till plast
Det har visat sig att bakterier som livnär sig på alger kan skapa polymerer som kan substituera
plast gjord av råolja. Det är också ett bättre alternativ än annan bioplast som är gjord av
stärkelse och som kräver stora mängder vatten som annars skulle kunna användas till annat.

Kläder
Textil- och klädindustrin påverkar miljön otroligt mycket med sina koldioxidutsläpp,
vattenanvändning och hela industrin bygger på, - och upprätthåller ett ohållbart sätt att se på
jordens resurser. En del mindre bolag har därför vänt sig till alger för att motverka
klädindustrins enorma ekologiska fotavtryck och börja ändra industrins dåliga rykte. Algerna
kan användas på olika sätt i processen men en gemensam nämnare är att vattenanvändningen
kan minska med upp till 80% och giftiga kemikalier kan lämnas utanför helt. Kläder av alger kan
göras komposterbara, vilket kommer förhindra fler plagg från att hamna på soptippen där ett
vanligt plagg av polyester skulle ligga i hundratals år. Vissa företag har till och med börjat
utforska tekniker med plagg bestående av levande alger, så att algerna kan rena luften medan
man bär plagget.

Bränsle
Torkade alger kan ha ett energiinnehåll på uppemot 23-25 megajoule/kg. Ur dessa torkade alger
kan man utvinna algolja som kan användas till biodrivmedel, och som bränsle som kan återföras
till industrierna. På så sätt kan man minska användningen av fossila bränslen i energikrävande
industriprocesser ytterligare.

Alger i solceller
Alger kan användas till så kallade Grätzelsolceller som är en utmanare till den vanliga solcellen
som använder sig av kisel. Dessa solceller använder sig av ett ljusabsorberande ämne som kan
producera el av solenergi, likt det växter gör med fotosyntes. Det skulle också kunna användas
på fönster i framtida byggnader då dem går att göra tunna och genomskinliga.
Detta skulle vara ett bättre alternativ istället för att att industriellt framställa kisel i ljusbågsugn
som tar mycket energi.

Alger på byggnader
Framtidens hus kan vara täckta av plattor gjorda av en sorts alger som tar upp koldioxid ur
luften, producerar syre och renar luften och fungerar som isolering som ger bättre
inomhusmiljöer. Alger används i en produkt som kallas Bio-Solar-Leaf som företaget Arborea
har tagit fram. Detta skulle vara positivt då många storstadsmiljöer idag ofta har problem med
luftföroreningar som bidrar till en försämrad folkhälsa bland invånare. Dessutom skulle
byggnader klädda i alger och växter bidra till svalare stadsmiljöer istället för att byggnaderna
absorberar värme under varmare månader vilket tar energi i form av nedkylning och färre
behagligare utomhusmiljöer för invånare att vistas på. Socialt och hälsosamt hållbara
stadsmiljöer är och kommer bli en allt mer viktig fråga i och med dagens snabba urbanisering.



Carbon Capture och algernas bidrag till en cirkulär
ekonomi och hållbarhet
Som visat kan alger användas som en resurs till flera olika tillverkningsprocesser och ändamål.
Men det bästa med det hela är att produkter tillverkade av alger i slutändan är biologiskt
nedbrytbara. Länge har koldioxid som restprodukt setts som ett icke nedbrytbart avfall då vi
producerat mer koldioxid än vad jorden och haven kan absorbera. På så sätt har koldioxiden
funnits i atmosfären som ett avfall vi inte kunnat kan få bort i den grad vi önskat.

Men med framsteg inom Carbon Capture-tekniken kan vi istället välja att se på koldioxiden som
en resurs, en produkt som kan användas. Genom den insikten har vi redan tagit ett första viktigt
steg mot en cirkulär ekonomi, att koldioxiden som vi producerat kan ingå i ett kretslopp. Det
som sluter detta kretslopp bäst anser vi vara just alger då det kan användas till många olika
ändamål och dessutom ersätta råvaror som kräver stora mängder energi att förädla för att
överhuvudtaget kunna användas. Med alger krävs det minimala energimängder och oftast bara
naturliga biologiska processer för att skapa något som kan vidareutvecklas till något annat och
tillföra värde i form av en produkt. Koldioxiden som vi producerar går till algerna som sedan kan
användas till en rad med olika ändamål och medföra ekonomiskt värde. Sedan kan det efter
användning enkelt brytas ner och föras tillbaka till naturen och kolets kretslopp. Cirkeln är
således sluten.

Samtidigt kan man diskutera om det inte vore bättre att helt och hållet sluta med verksamheter
som producerar koldioxid som biprodukt och visst det finns många sektorer, som exempelvis
transportsektorn där vi kan ställa om till fossilfritt. Men i vissa sektorer är vi långt ifrån att nå
nollutsläpp. Exempel på sådana sektorer är stål och cementindustrin. Båda står för stora utsläpp
av koldioxid men fyller också samhällsviktiga funktioner. Stål och cement behövs i
samhällsbyggande och det skulle inte vara ekonomiskt eller socialt hållbart att stoppa
produktionen av dessa råvaror som behövs för att bygga infrastruktur, hem och arbetstillfällen
för människor som kan bidra till vidare ekonomisk tillväxt. Det skulle inte heller vara socialt
eller ekonomiskt hållbart ur ett globalt perspektiv, att kräva av länder som just nu är i sin
tillväxtperiod att sluta bygga städer där ekonomisk aktivitet sker och där miljontals av
människor för första gången lyfts ur fattigdom. Koldioxid betraktat som en resurs skulle på så
sätt bidra till ekologisk hållbarhet utan att behöva göra avkall på social och ekonomisk
hållbarhet. Dessutom kan en ny industri av miljövänliga varor baserade på alger växa fram och
bidra till en hållbar och cirkulär ekonomisk utveckling.



Sammanfattning

● Carbon Capture-teknik skulle kunna stötta jordens redan naturliga koldioxiduppfångare:
havet och algerna i kampen mot global uppvärmning.

● Vi anser att koldioxid inte är ett avfall utan en resurs och råvara. Detta är det första
steget mot att få koldioxid som en del i ett cirkulärt system. I och med att koldioxiden
blir en vara som kan säljas till vinst ger det ytterligare incitament för industrierna att
fånga in så mycket koldioxid som möjligt.

● Det som sluter detta kretslopp bäst anser vi vara just alger då det kan användas till
många olika ändamål och dessutom ersätta råvaror som inte är nedbrytbara. Det bästa
med alger är dess nedbrytbarhet som gör att kolet från koldioxiden kan genom algerna
återgå till kolets naturliga kretslopp.

● Carbon Capture-tekniken gör hållbar utveckling möjligt. Inte bara ekologisk hållbarhet
genom att dra ner på koldioxidutsläppen men också ekonomisk och social hållbarhet.
Detta då samhällsviktiga industrier som leder till ökat välstånd i utvecklingsländer och
som har långt kvar till att bli fossilfria inte tvingas lägga ner för att lösa klimatkrisen.

● En ny miljövänlig industri som baseras på alger och dess många användningsområden
kan växa fram och utvecklas för nya produkter och tekniska lösningar.



Källhänvisning

CNN Style (2020), Future Design: What “living” clothes can do to absorb carbon emissions.
https://edition.cnn.com/style/article/living-textiles-algae-future-sept/index.html
[2021-11-15]

CNN Style (2021), This vegan “tech style” startup wants to make clothing using algae.
https://edition.cnn.com/style/article/israel-algae-environment-textiles-spc-intl-hnk/index.html
[2021-11-15]

Extrakt.se (2019) Illaluktandealger kan bli en resurs
https://www.extrakt.se/illaluktande-alger-kan-bli-en-resurs/
[2021-11-14]

Fortum.se (u.d) Plast av alger och hus som renar luften
https://www.fortum.se/privat/allt-om-energi/hallbarhet/plast-av-alger-och-hus-som-renar-luf
ten [2021-11-14]

KTH.se (2015) Alger framtidens allround mat
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/alger-framtidens-allroundmat-1.612780
[2021-11-14]

Naturskyddsföreningen (2021a) Havsförsurning- våra hav blir allt surare
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/havsforsurning-vara-hav-blir-allt-surare/
[2021-11-14]

Nyteknik.se (2019a) Alger kan bli storindustri i svenska hav
https://www.nyteknik.se/innovation/alger-kan-bli-storindustri-i-svenska-hav-6965074
[2021-11-14]

Nyteknik.se (2017) Skalet från alger ska boosta framtidens solceller
https://www.nyteknik.se/energi/skalet-fran-alger-ska-boosta-framtidens-solceller-6851057
[2021-11-14]

Nyteknik.se (2019b) Studie: Så skapas farmtidens bioplast med hjälp av alger
https://www.nyteknik.se/innovation/studie-sa-skapas-framtidens-bioplast-med-hjalp-av-alger-69
43648 [2021-11-14]

RISE, ri.se (2020) Industrin behöver minska sin vattenförbrukning
https://www.ri.se/sv/berattelser/industrin-behover-minska-sin-vattenforbrukning
[2021-11-14]

https://edition.cnn.com/style/article/living-textiles-algae-future-sept/index.html
https://edition.cnn.com/style/article/israel-algae-environment-textiles-spc-intl-hnk/index.html
https://www.extrakt.se/illaluktande-alger-kan-bli-en-resurs/
https://www.fortum.se/privat/allt-om-energi/hallbarhet/plast-av-alger-och-hus-som-renar-luften
https://www.fortum.se/privat/allt-om-energi/hallbarhet/plast-av-alger-och-hus-som-renar-luften
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/alger-framtidens-allroundmat-1.612780
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/havsforsurning-vara-hav-blir-allt-surare/
https://www.nyteknik.se/innovation/alger-kan-bli-storindustri-i-svenska-hav-6965074
https://www.nyteknik.se/energi/skalet-fran-alger-ska-boosta-framtidens-solceller-6851057
https://www.nyteknik.se/innovation/studie-sa-skapas-framtidens-bioplast-med-hjalp-av-alger-6943648
https://www.nyteknik.se/innovation/studie-sa-skapas-framtidens-bioplast-med-hjalp-av-alger-6943648
https://www.ri.se/sv/berattelser/industrin-behover-minska-sin-vattenforbrukning

