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ABSTRACT
Baltic Sea is one of the world’s most polluted seas.
Increased discharge of nutrients due to greater populations of people together with a slow water exchange creates
great stress on the sea. There are about 500 000 tonnes of phosphorus-free in Baltic waters. If we stop the discharge
from land the problem still exist in the water.
Eutrophication can radically change the ecosystem.
Too much nutrients leads to increased growth of phytoplankton. Phytoplankton has an important role in the ecosystem but to much of it contibutes to more nutrients and causes problem to the ecosystem and fish recreations.
Internal fertilization is a problem in the Baltic Sea. Eutrophication produces algaes and when the algaes die, more
nutritional substances is produced. This contributes to continued eutrophication. This causes
oxygen-free bottoms and fishdeath. This fenomenon will grow in the future due to the internal fertilization and the
problem is spreading towards the coastal zone, which is an important site for breeding.
Today alot of research and testes are made to extract fuel from algae biomass. A system like this could be implemented to the Baltic Sea environment and turn the problem of too much algae into an advantage.
My projects is a future vision about how we can collect the algaes and prepare it to make biofuel. The project also
aims at adapting the machine to the environment instead of applying a machine that are not suitable for it.
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AVGRÄNSNINGAR
Problemen kring den interna övergödningen och algblomningen är många vilket gör området brett. För att möta den tidbegränsade perioden på ca 10 veckor kommer projektet behöva avgränsas inom flera områden.
- Resultat
Målet med examensarbetet kommer i första hand vara att få problemet, kring intern övergödning, uppmärksammat genom att
visa en vision samt bidra med ett nytt synsätt på en eventuell framtidslösning.
- Forskning
Eftersom att övergödningen handlar till stor del om kemiska och biologiska processer är detta något som kommer vara svårt för
mig att fördjupa i och gå in på detaljer. Jag kommer därför förlita mig på fakta som existerar samt använda beprövade metoder
samt metoder som fortfarande ligger på forskningsnivå och kombinera det med kommande teknik.
- Kontext
Projektet kommer att avgränsas till Egentliga Östersjöns kontext och kustzon samt dess vattenegenskaper eftersom att problemet kring intern övergödning är störst inom detta område.
- Övrigt
Ytterligare eventuella avgränsningar kan tillkomma under projektets gång.

RESULTATETS AVGRÄNSNINGAR
Scenario
Scenariot bygger på ett system med en servicebåt. Jag har avgränsat mig ifrån att göra denna båt också då mitt fokus är på
skördaren. Jag har dock förklarat i scenariot hur det är tänkt att den ska fungera.
Effektivitet
Jag har inte räknat på hur mycket alger maskinen tar upp och hur långe den kan arbeta innan tanken är full eller när den måste
tankas. Detta måste noggrant räknas ut och med varierande algblomningar blir det svårt att mäta densitet och biomassa.
Teknik
Tekniken är endast exempel och en del av visionen “ett alternativt sätt hur lösningen kan fungera och drivas”. Även detta måste
noggrant räknas på med pumpeffektivitet och mängd vatten för att skapa drivning.
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BAKGRUND ÖSTERSJÖN
För 14 500 år sedan då den senaste istiden drog sig tillbaka
bildades en stor smältvattenssjö av sötvatten som vi idag kallar
för Östersjön. Östersjön är näst intill omringat av land men idag
finns en förbindelse med världshaven via de danska sunden
och Västerhavet och är därmed ett bräckvattenshav. Ett vatten
som varken är riktigt sött eller riktigt salt. Havet är ca 413000
kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt där olika
havsområden inkluderas bestående av Bottniska viken, Finska viken, Östersjön och Egentliga Östersjön. När vatten från
världshaven strömmar in sjunker salthalten från världshavens
dryga 3 % - till 1 % söder om de danska sunden till nästan rent
sötvatten i norra Bottenviken. När det salta vattnet lyckas ta
sig över de höga trösklarna i de danska sunden fylls Östersjöns
djuphålor med salt, syrerikt vatten. Det tar ungefär 30 år att
byta ut allt vatten i Egentliga Östersjön.

55

milj

85

milj

Det bor mer än 85 miljoner människor i avrinningsområdet
och mer än 55 miljoner människor är bosatta nära kusterna
eller vid de vattendrag som mynnar ut i havet. Detta ger en hög
näringsbelastning på Östersjön.
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BAKGRUND ÖVERGÖDNING
Varje år tar Östersjön emot mer än 30 000 ton fosfor och nästan en miljon ton kväve.
9 länder gränsar till Östersjön och dessa länders vattendrag mynnar ut i havet. Från
alla dessa människor och deras verksamheter, som industrier, trafik och jordbruk,
transporteras föroreningar till havet från vattendragen och via nedfall från atmosfären. Effekterna blir en hög näringbelastning på Östersjön eftersom havet till stor
del är omringat av land vilket gör att näringämnen stannar kvar. Under 1900-talet
har befolkningsmängden längst med Östersjöns avrinningsområden ökat, vilket
leder till en ökad konsumtion av mat och andra råvaror. Effekten blir ökade utsläpp
av näringsämnen, fosfor och kväve. Det finns cirka 500 000 ton fosfor fritt i Östersjöns vatten.
Övergödning kan på så sätt radikalt förändra havets ekosystem.
För mycket näringsämnen leder till ökad tillväxt av exempelvis växtplankton. Under
normala former spelar växtplankton en viktig roll i den marina ekologin då många
arter agerar som föda åt andra livsformer men vid höga koncentrationer och med
en hög och snabb tillväxt skapas algblomningen och stör vattnets ekosystem. En
del arter i havet drar nytta av det ökade tillflödet av näringsämnen, medan andra får svårare att konkurrera och minskar i omfattning eller försvinner helt. När
Mängden organiskt material ökar, utlöser det i sin tur en rad fysikaliska, kemiska
och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena, liksom förändringar i processer i och på bottensedimenten. Bottensedimenten fungerar i normala fall som
fosfor upptag. dvs. botten binder upp fosfor men för mycket växtplankton tillsammans med ett långsamt vattenutbyte förbrukar syret på bottnarna. När botten i
Östersjön blir syrefri kan inte fosfor bindas upp samt att djur och växtliv upphör i
dessa områden. Ett flertal aktionsplaner finns för att förbättra utsläppen och det
finns ett intresse att förbättra miljön.
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Skogsbruk

Jordbruk

Atmosfär

Avlopp

Sediment
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VAD ÄR ALGBLOMNING
När växtplankton, mikroskopiskt
små alger, förekommer i stora
mängder brukar man kalla fenomenet för algblomning.
Algblomningen är ett naturligt
fenomen och hör till algernas
normala livscykel. I Östersjön har
algblomningar ökat kraftigt i omfattning sedan 1960-talet. Olika typer
av alger blommar vid olika tider på
året, beroende på ljus, temperatur,
näringsförhållanden och konkurrens
med andra arter. Algblomningar kan
se mycket olika ut. Vattnet kan bl.a.
vara grönt, blågrönt,
gulaktigt eller rött till rödbrunt, tydligt grumlig. Under normala, ofarliga
blomningar är vattnet oftast bara
tydligt grumligt.

Blommande alger kan emellanåt
förekomma i klumpar, “flockar” och
ibland i tjocka massor på ytan. Vissa
blomningar är mycket lokalt avgränsade, ibland bara några meter stora
fläckar. Andra kan täcka hela fjärdar,
sjöar och stora ytor på öppet hav. De
senare typerna uppvisar ofta tydliga
skillnader i koncentration. Blomningarna kan vara tydligt ansamlade i
“stråk” eller “vindrosor” i områden
där växtplankton koncentreras av
vind
och vågor. Men de kan även förekomma jämnt fördelade i vattenmassan. Vanligen koncentreras de
vid stränder och kring uddar dit dem
driver med hjälp av vind och vågor.
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Temperatur

Väder

Algblomning
Kväve

Fosfor

Ljus
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ALGBLOMNING BIDRAR TILL SYREFRIA BOTTNAR

2008 gjordes en mätning som visade att omkring 42 000 kvadratkilometer av östersjöns
botten var beräknad som död. Det motsvarar en yta lika stor som Danmark. Idag är ca 70 000
kvadratkilometer av botten död. Det motsvarar Sveriges sammanlagda odlade åkerareal och
en tiondel av sveriges markyta.

En för hög biologisk produktion av växtplankton på grund av övergödningen bidrar till
syrefria bottnar. När algblomningarna avtar dvs när dem dör och sjunker till botten
och bryts ned av djur och bakterier förbrukas syre. Är mängden alger för stor på botten
hinner inte syre tillföras för att bryta ned algerna. I dagens övergödda Östersjö blir det
mer dött material som ska brytas ned än vad havet klarar av. Effekten blir mindre syre i
bottenvattnet och i värsta fall leder detta till syrefira bottnar. Under normala syrehaltsförhållanden är näringsämnet fosfor permanent begravd i bottensedimenten men när
syre tryter släpper sedimenten ifrån sig fosfor. Syret tar snabbare slut och syrefria, döda,
bottnar breder ut sig. Idag finns världens största yta av död havsbotten, som har orsakats
av människan, i Östersjön. De senaste åren har ett område lika stort som ett och ett halvt
Danmark (60000 km2) lidit av låg syrenivå. Mer fosfor i vattnet tillsammans med tillförda
näringsämnen från land leder till ytterligare blomningar. Det blir som en spiraleffekt. Hela
denna kedja av händelser är förödande för ekosystemet, då viktiga organismer får en
ständigt minskande yta att leva på.

KONSEKVENSER
Konsekvensen av de syrefria bottnarna blir att djurlivet upphör i dessa områden. De djur som har förmågan att förflytta sig flyr, de andra dör. Även en bit upp från botten är det syrefritt i många områden. Vuxen fisk kan ta sig därifrån
när syret når en låg koncentration (se bild gul markering). Det är betydligt värre för exempelvis torskens ägg. Torsken
lägger ägg som har en densitet som gör att de flyter i vattnet just vid den salthalt som de behöver. Östersjön har stigande salthalt från ytan ner till botten och det är just vid botten som torskäggen flyter, när detta område blir syrefritt
dör äggen.
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VART ÄR PROBLEMEN VÄRST ?
Området innefattande “Egentliga Östersjön” är ett av världens
mest förorenade havsområden. Mycket beror på dess utsatta läge
där 9 länder angränsar. Sverige står för 19 procent av den årliga
kvävetillförseln dit, och 13 procent av fosforn. Att kväveutsläppen
är så pass stora beror mycket på vår långa kust där många vattendrag mynnar. En stor andel jordar som läcker kväve finns också i
områden med mycket nederbörd. Polen släpper ut 24 procent av
kvävet och 36 procent av fosforn. Orsaken till att så mycket kommer
från Polen är bland annat en stor befolkning, 38 miljoner, en stor
jordbruksareal och många djur. Tillförseln därifrån mynnar enbart
i Egentliga Östersjön, där vi har de största problemen. Omringat av
tätt befolkade landområden och med smala sund som förbindelse
till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Omblandning av syrerikt
ytvatten och syrefattigt djupvatten sker väldigt sällan skapar syrefria
bottnar.
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Egentliga Östersjön:
Yta: 228 000 km2
Volym: 14 900 km3
Årlig tillförsel av vatten från land och omgivande hav:
480 km3
Tid för omsättning av hela vattenmassan: 25-30 år

Egentliga
Östersjön
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STOP!

ALGER (Fördjupning)
Vårblomning av växtplankton (alger) sker varje år, och domineras
av ett antal artgrupper. På våren består största delen av algbiomassan av Kiselalger. Under sommaren encelliga eller som trådformiga
i kolonier levande blågröna alger. För att blomningen ska kunna
uppstå krävs det att tillgången på näring, framförallt kväve, är god.
Under vintern har mängden näring i vattnet byggts upp, och vårblomningen pågår tills kvävemängderna tryter. När algerna bryts
ner förbrukas syre på botten och leder till att fosfor som tidigare
varit permanent begravt i bottensedimenten frisätts. Under sommar och höst blommar så kallade blågröna alger, som egentligen
är cyanobakterier. De kan tillgodo göra sig kväve från luften, och
hämmas därför inte av att halterna av löst kväve i vattnet är låga. De
får därigenom en konkurrensfördel gentemot vanliga växtplankton.
Massförekomst av cyanobakterier orsakar problem i vattnet, bland
annat därför att många arter producerar gift.
Cyanobakterierna fixerar kväve, och tillför på så sätt näring till
systemet. De kvävefixerande cyanobakterierna tillför Östersjön nära
400000 ton kväve per år. Det är lika mycket kväve som vi människor
tillför genom utsläpp. Även om vi stoppar utsläppen av näringämnen från land finns problemet kvar i Östersjön i en så kallad “ond
cirkel”. Bottendöd frisätter fosfor och cyanobakterier producerar
kväve.

Extern Tillförsel

Syrerikt Sötvatten
Syrefattigt Saltvatten

“OND CIRKEL”
Syre förbrukas
i nedbrytningsprocessen

Intern Tillförsel

Fosfor & Kväve
Bottendöd
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Februari - Maj

ARTER

Vårblomning

Juni - September

Cyanobakterier

Kiselalger

Dem dominerande artgrupperna i Egentliga Östersjön är Kiselalger
och Cyanobakterier. Dem har olika blomningsperioder eftersom
att dem kräver olika egenskaper och olika förhållanden mellan
näringämnen. Kiselalgerna är vktig föda för djurplankton men dock
finns för mycket kiselalger idag än vad Östersjön klarar av.
Cyanobakterierna tillsätter östersjön nästan 400.00 ton kväve per
år. Kan man reducera överskottet av dessa två artgrupper kan havet
förbättras.

Koldioxid

Fosfor & K
väve

Atmosfäriskt kväve
Fosfor

Kvävehalter tryter

400.000 ton Kväve
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Sommarblomning
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2011

Sammanfattning År

UTBREDNING
Algblomningar (ytsamlingar) är synliga via satelit eftersom att dem
reflekterar ljus. Detta gör det möjligt att följa algernas rörelsemönster
och storleken på algblomningarna.
Utberedningen av blomningar är högst varierande och bestäms av
klimatet och mängd näringämnen. För att en algblomning ska uppstå
krävs lugnt väder och ljus samt rätt vattentemperatur.
Till höger visas exempel på blomningar (gult = risk för ytsamling)
(Orange = ytsamling). Dessa exempel visar på hur varierande en algblomning kan vara eftersom bilderna visar samma datum men olika
år. Bilden längst till höger visar en överblick över algblomningar under
ett år.

Temperatur
Strömmar

Ljus

Utberedning
Kväve

Fosfor

Väder
Vind

13 Juli

2013

13 Juli
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3 Augusti

3 Augusti
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YTSAMLINGAR DJUP

Ytsamlingar 0-1 M

Alger förökar sig i vattenmassan och stiger till ytan för att få så mycket solljus
och värme som möjligt. Hur djupt en ytsamling av alger når beror på hur mycket ljus som tränger igenom vattenytan. Även vind och vågor spelar in. När det
talas om ytsamling är algerna oftast från 0-1 meter ned.
Algblomning existerar bara under dagen då solljus finns tillgängligt. Sedan går
dem in i ett vilostadium för att invänta nästa dag. Lösningen kommer därför
att fokusera på att arbeta under dagarna då ytsamlingarna existerar.

26

Stiger till ytan för värme och solljus

kas
Förö
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SPRIDNING KUSTZON

KUSTZON LAND

Kustzonen brukar anses fungera som ett filter mellan land
och hav eftersom stora mängder näringsämnen avlägsnas ur
vattenmassan i detta område. Fosfor binds upp i bottensedimenten medan kväve genom olika biokemiska processer avgår
till luften. Processerna i kustzonens bottensediment minskar
följaktligen de negativa effekterna av övergödningen genom
att avlägsna näringsämnen som annars vore tillgängliga för
alger.

Kustzonen är området mellan hav och land räknat fem kilometer in
från strandlinjen. Kustzonen i Sverige utgör endast 6,5 % av landets
areal, men där bor cirka 40 % av befolkningen. Detta innebär en stor
konkurrenssituation mellan boende, miljö, turism, kommersiellt fiske
och bidrar till en stor belastning på Östersjön.

Längst Östersjöns kuster finns det idag havsbottnar som är
döda – syre saknas helt – något som påverkar de processer
som naturligt avlägsnar näringsämnen ur vattenmassan. Detta
innebär att näringsämnen inte längre binds upp i bottensedimenten på dessa områden, samtidigt som näringsämnen som
tidigare bundits upp kan avges till omgivningen och förvärra
övergödningen i form av algblomningar. Detta leder till att
stora skärgårdsområden drabbats av syrebrist. Effekten blir att
alger gör så att vikar gror igen samt att bottendöden kryper
allt längre in mot Östersjöns kust. Områden nära land som
exempelvis Stockholms skärgårdär är bland de hårt drabbade.

KUSTZON HAV
I skärgården används en baslinje istället för den egentliga kusten.
Linjen dras längs med landet mellan de yttersta uddarna i skärgården
där den är tillräckligt tät och går över vikar och floder. 1 nautisk mil
(1852m) utanför baslinjen inkluderas som kustzon.

Forskare har gjort mätningar på 115 platser närliggande
skärgården där områden med syrebrist existerar på ca 10-30
meter. Den sammanlagda bilden är att syrehalterna längs
kusterna har minskat.
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Utbredningen till havs kan vissa år vara väldigt stor och mer eller mindre sammanhängande. Under sommaren, men oftare under hösten,
kan även mer lokala blomningar av cyanobakterier förekomma både
inne i de innersta delarna av skärgården och ute i mellan- och ytterskärgården. En del av de arter som då förekommer i Stockholms
innerskärgård kan ha förts ut från Mälaren, där de ofta blommar.
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KUSTZONEN...HUR VIKTIG ÄR DEN?
Östersjöns kustzon och mindre vikar är en viktig plats för
bottendjur och fiskar. Dessa vikar är naturligt näringsrika, vilket i kombination med hög vattentemperatur vår
och sommar (eftersom de är grunda) ger upphov till rik
vegetation. Östersjöns grunda, skyddade vikar är mycket
viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter.
Vegetationen är nödvändig för leken, och fungerar som
skydd och skafferi för yngel. De grunda havsområdena
svarar för den största delen av den biologiska produktionen i havet.

När algblomning uppstår eller driver in till vikar med vind
och vågor samlas algerna som ett täcke vid ytan.Algerna
skymmer dessutom solljuset för vegetation på bottnarna
som minskar i antal. Detta kan också minska överlevnaden av fiskyngel och andra vattenorganismer som
behöver denna miljö.

Vind

HAV

EKOSYSTEMET RUBBAS
Med för höga halter av näringsämnen bidrar till en ökad
massa växtplankton och en större utbredning av algblomningar. Djurplankton som livnär sig på växtplankton
hinner inte äta upp mängden växtplankton vilket leder
till ett överskott som sedan faller till botten. Ekosystemet
får en negativ effekt av för mycket växtplankton och algblomningar är att ljusinsläppet minskar. Minskat ljusinsläpp blir en förödande effekt för växter som utför fotosyntes som är beroende av ljus dör. Djur som livnär sig på
dessa växter flyttar när den lokala näringskällan dör ut.

KUST

De flyttar till närliggande områden som i sin tur riskerar
att bli överbefolkade. I det överbefolkade områden tvingas ett större antal djur konkurrera med samma mängd
föda och näring. Detta kan leda till att fler havslevande
djur dör ut och bidrar till rubbning i ekosystemet.

Fiskar flyr

Skafferi
Rekreation

Syrebrist
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NÄRINGSKEDJAN UR BALANS
VATTNETS NÄRINGSKEDJA

Mer strömming och skarpsill äter mer zooplankton
Överfiske leder till mindre torsk
vattenskiktning leder till att torskäggen sjunker

Övergödning ger ökad mängd växtplankton

Också livet i vattnet hänger ihop på ett finurligt sätt.
Stora mängder växtplankton äts av zooplankton (eller djurplankton), som i sin tur är mat för smådjur och
larver av många olika slag. De små djuren är föda åt mindre fiskar. Mindre fiskar blir mat åt stora rovfiskar
som gädda eller abborre. Man brukar säga att det behövs 1 000 kilo växtplankton för att föda en tiokilosgädda.
Ett sista led i den här näringskedjan kan vara en rovfågel, en utter, en säl eller en människa som fångar
fisken. Om man tar bort någon del i näringskedjan så påverkas hela kedjan. Ett enkelt exempel:
Om de stora rovfiskarna försvinner så finns det ingen som kan äta upp småfiskarna. Småfisk som sill ökar
i antal och äter upp för många djurplankton. Kvar blir massor av växtplankton som skapar algblomningar
och gör att vattnet blir grumligt och syrefattigt.

Skarpsill

På toppen av näringskedjan finns rovfisk som torsk. Till havs har torsken rollen som rovfisk och skarpsillen i den dubbla rollen som torskens byte och som den viktigaste djurplanktonätaren. Skarpsillen äter
främst stora djurplankton, hoppkräftor, vilka i sin tur är de djur som har den största förmågan att äta upp
både vanliga alger och cyanobakterier.

Bottendöd och algblomning påverkar
Fiskreproduktion

Mindre torsk blir en ökad population av strömming

I egentliga Östersjön, längst ned i söder, är övergödning och överfiske av torsk två stora problem som
båda leder till att växtplankton ökar i basen av näringsväven. Vid övergödning ger ökande mängder av
näringsämnen som fosfor och kväve upphov till algblomningar. Effekten har alltså sin utgångspunkt i
näringsvävens bas. Vid överfiske av torsk startar effekten i näringsvävens topp. Mindre torsk gör att deras
bytesfiskar, framför allt sill och skarpsill, kan öka i antal och äta mer djurplankton. Med mindre djurplankton blir det inte lika stor åtgång på växtplankton som därför kan öka i antal.

Färre djurplankton och mer näringsämnen
leder till en ökad massa av växtplankton
som i sin tur till mer fosforutsläpp
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GIFTER (människa & husdjur)
Hundar och boskap har dött till följd av att de fått i sig Cyanobakterier. Hos människan kan alggifterna förorsaka kliande och symptom
som påminner om förkylning. Om man i misstag sväljer vatten som
innehåller giftiga alger kan man bli illamående. Efter intag har följande symtom beskrivits:
Magkatarr, feber, kräkning, diarré, magsmärtor, illamående, allmän
svaghet och leverinflammation. Cyanobakterierna kan innehålla
levergifter såväl som nervgifter. Har man känslig hy kan algerna även
klia och ge nässelutslag. Hundar som gärna dricker det missfärgade
vattnet kan däremot bli riktigt dåliga. Har du svalt större mängder
algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom

bör sjukhus kontaktas.
Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder
eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och
tamboskap (t.ex. hundar, får, kor och hästar).
Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller
för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör
inte gifterna.

GIFTER (Fisk)
Forskning har visat att juvenil abborre som
lever i blomningsförhållanden av både giftiga
och ogiftiga alger tappar i tillväxt jämfört
med fisk som lever i vatten utan alger. De
menar att fisken måste avsätta energi till
avgifting av alggifter samt spendera mer tid
på att hitta föda, energi som skulle kunna ha
använts till tillväxt istället. Detta innebär att
fisk som blir exponerade av alger, lokalt kan
ha en minskad överlevnad.

Dem har också visat att indirekta effekter
orsakade av alger kan ha negativa effekter på
unga fiskar. När algerna bryts ned av mikroorganismer i vattnet bildas ammonium. Ammonium koncentrationen kan bli så hög att fisk
tar skada. Förekomsten av alger kan under
blomningsförhållanden alltså orsaka flera
olika typer av bekymmer för kustnära fisk.
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Vid kontakt
- Kliande symptom
Intag
- Magkatarr
-Feber
- Kräkningar
- Diarré
- Magsmärtor
- Illamående
-Leverinflamation

Muskelsvag
Darrar
Huvudvärk
Kräkningar
Diarré
Hudutslag
Svullnader
Dö av förgiftning

Illamående
Kräkningar
Diarré
Dö av förgiftning

*Kan innehålla lever- och
Nervgifter
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-Sämre tillväxt
- Minskad överlevnad
- Rekreation
-Dö av förgiftning

EKONOMISKA EFFEKTER
Ansamlingar av alger vid kusten skapar effekter på människor och turister eftersom att dem är synliga
och missfärgar vattnet. Dessa problem gör skärgårdsmiljön och stränder oattraktiva vilket ger följder
att färre personer väljer skärgården som sitt semestermål. Sommaren 2005 drabbades bland annat
Öland av kraftiga algblomningar vilket ledde till en förlust på närmare 300 miljoner kronor på grund
av förlorad turistnäring. Även mindre samhällen som domineras av sommarstugor får ekonomiska
följder när färre besöker eller avstår från att köpa. En annan faktor av övergödningen är den ekonomiska inverkan på fisk eftersom att människor undviker att köpa östersjöfisk.

UPPFATTNING
En undersökning som WWF gjorde med ca 1000 deltagare visar att hälften av svenskarna
upplever att algblomningarna har förvärrats de senaste 10 åren. Förutom att många upplever
att algblomningen förvärrats svarar 15 procent att de någon gång valt att resa utomlands på
badsemester istället för att stanna hemma och bada i Östersjön grund av algblomningen.

38

39

INRAPPORTERADE YTSAMLINGAR I KUSTZON
Nedan visas ett utdrag av några
algblomningar 2013

EXEMPEL PÅ ALGBLOMNING I VIKAR

Inrapporterade algblomningar i Stockholms skärgård.
Inrapporterade algblomningar i svenska kustområden utöver Stockholms skärgård och Ålands hav.
2013-08-09
NÖ Mörkö, Himmerfjärden. Lokal blomning i vik
2013-08-02
2013-08-06
Ö. Hästholmen, Torhamns skärgård. Båtvarvet. Blågröna sliror vid strandkanten (1).
Himmerfjärden runt Sandviken. Smetigt av alger
2013-08-01
2013-08-05
Ö. Hästholmen, Torhamns skärgård. Blekinge. Grumligt i vattnet av alger
Möja. Grynigt i vattnet av cyanobakterier
2013-07-31
2013-08-03
Karlskrona. Ytansamlingar har kommit in i fjärden vid östra hamnen
Ornö. Lokal ansamling av cyanobakterier i vik.
2013-07-25
2013-08-02
Saltö, Karlskrona. Vattnet grönfärgat
Himmerfjärden, Saltudden. Blågrön smet.
2013-07-25
2013-07-29
Aspö, Karlskrona skärgård. Ytansamlingar väster, öster och på insidan av ön
Horsten, Stockholms yttre skärgård. Flockigt av cyanobakterier
2013-07-24
2013-07-27
Västerviks hamnområde. Trolig blomning
Askö, Trosa skärgård. Ytansamlingar har drivit in i hamnbassängen. algsmet längs stranden i en vik
2013-07-15
2013-07-26
Alger i vikar i Arkösund
Norra Svartsö, Edöfjärden. Omfattande algblomning på morgonen. Hela fjärden grön.
2013-07-14
2013-07-26
Gryts skärgård norrut upp mot Trosa. Ytansamlingar i många vikar längs sträckan.
Lisö, Himmerfjärden. Alger i vik.
2012-07-10
2013-07-09
Verkebäcksviken (Västervik). Algblomning i vissa vikar.
Askölaboratoriet, Trosa skärgård. Alger i hamnbassängen.
2013-07-08
Björköfjärden, Nortälje. Grumligt och trådigt i vattnet (1-2).
2012-08-17
Söderarm. Ytansamlingar av cyanobakterier.
2012-08-17
Utanför och syd om Sandhamn. Mycket alger i vattnet och det börjar bildas ytansamlingar.
2012-08-17
Örsbacken - Tvären, Södermanlands län. Ganska stora mängder med ytansamlingar.
2012-08-13
Gråskärsfjärden-syd Sandhamn. Kornigt och trådigt i vattnet. Kan bli ytansamlingar om det lugna vädret fortsätter.
2012-08-06
Vik på Lisölandets sydvästkust. Alger i viken (3). Driver in från Svärdsfjärden
2012-07-19
Gråskärsfjärden norr om Bullerö. Grynigt i vattenmassan. Har ökat och börjar flockas.
2012-07-10
Yxlan-Blidösund. Grön sörja. Lokal algblomning i vikar.
2012-07-09
Mysingevik på södra sidan av Björkö i norra Mysingen. Grön sörja vid stranden. Gröna gryn på lite djupare vatten. Siktdjup ca 1 m.
2012-07-09
Falkudden (Hästnäs) vid Svärdsfjärden. Tjockt ilgrönt algtäcke i viken.
2012-07-08
Brandskärgården (syd Sandhamn). Ytansamlingar.
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Global Uppvärmning

FRAMTIDS SCENARIO
När temperaturen stiger kommer antalet dagar som är
gynnsamma för Cyanobakterierna att öka. När vattnet blir
varmare kommer det dessutom att bli en tidigare issmältning, vilket frigör näringsämnen tidigare på säsongen.
Forskarna räknar med att nederbörden kommer att öka
och att Östersjön, på grund av detta blir mindre salt men
även att det kommer att rinna ut mer näringsämnen.
Cyanobakterier trivs i sötvatten och om det rinner ut mer
fosfat så kommer de att trivas ännu bättre.

Kraftigare nederbörd = Mer Näringämnen
Varmare väder/Vatten = Längre algblomningar
Temperatur = Längre algblomningar

Tidigare islossning = Ökad avrinning från sjöar
Egentliga Östersjön Bottendöd - Rött= syrefattig botten, Svart = bottendöd

Ökad vattentemperatur tillsammans med mer regn leder
till en stabil skiktning i vattnet. Detta beror på att sött och
varmt vatten flyter ovanpå salt och tungt vatten. Cyanobakterierna kommer med andra ord att kunna massföröka
sig i lugn och ro utan att riskera att blandas om i vattenmassan.

&
Fosfor

Resultaten visar alltså att en klimatförändring, direkt eller
indirekt, skulle gynna Cyanobakteriernas massförökning i
Östersjön. Detta leder troligtvis till en utbredning av syrefria bottnar.

2031

Kväve

2091

Den ökade mängden cyanobakterier i vattnet påverkar också hur stor mängd ljus som når bottnarna. Om
mängden ljus minskar kommer det att påverka artsammansättningen av bottenlevande makroalger, växter och i
förlängningen även fisk och djur.
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ANALYS
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PROBLEMIDENTIFIERING
Utsläpp från Land
För stora mängder av näringsämnen från land är huvudfaktorn till övergödning och
problemet i Österjön idag. På senare år genom målmedvetet miljöarbete har utsläppen till viss del minskat. Ett exempel på detta är förbättrad avloppsvattens rening.
Trots en minskad belastning har Östersjöns tillstånd inte förbättrats
enligt förväntningarna. Den primära orsaken är fosfor som tidigare varit budet i sedimenten frisätts blir tillgänglig för alger som fortsätter övergödningen (Den onda
cirkeln). Denna så kallade inre belastning kan
tidvis överskrida den årliga mängd fosfor som tillförs utifrån.
Syrefria bottnar
Syrefria bottnar är en effekt av ett dåligt vattenutbyte och vattenomblandning i Östersjön samt att algblomning frigör större mängder Fosfor. Detta Leder till att syret på botten förbrukas och leder till bottendöd där inget liv kan överleva. Idag finns ett flertal
Tekniska lösningar som testas av forskare i sk. Pilotanläggningar där man idag räknar
på hur man kan få ner större mängder syre till Botten.
Algblomning
Algblomning är egentligen ett naturligt fenomen, men med för höga halter av
näringämnen leder till en ökad mängd alger. Dessa i sin tur sjunker till botten och frigör
fosfor som återigen blir tillgängligt för algerna. Växt och djurliv påverkas av för höga
mängder då algblomningar kan skugga ut andra arter vilket leder till mindre växter för
fisk och yngel. Med mindre rovfisk ökar mängden skarpsill som äter djurplankton. Dessa i sin tur äter växtplankton. Men för lite djurplankton leder detta till en ökad mängd
växtplankton.
Överfiske
Med för mycket fiske av exempelvis torks leder till större mängd skarpsill vilket leder
att färre djurplankton kan äta växtplankton. Detta gör att ekosystemet rubbas och att
växtplankton ökar i antal, vilket leder till fler algblomningar.
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KONTEXT

FOKUSOMRÅDE
UTSLÄPP

BOTTENDÖD

ALGBLOMNING

Jag har valt att fokusera på problemen kring algblomning i kustzon eftersom att här
människan kommer i kontakt och upplever problemen kring algblomning. Det bidrar
till ekonomiska effekter på bland annat turistnäring. Ytsamlingar i kustzon fortsätter
att öka och det skadar viktiga områden för fisk och bottenlevande djur.

Det finns många områden som man kan fokusera
inom för att förbättra miljön i Östersjön. Idag arbetas det mycket med att minska utsläppen från land
till Östersjöns vatten och för att förbättra problemet
krävs politiska beslut och ett ansvarstagande för industrierna. Samma lösning gäller för överfisket. Det är
däför svårt att skapa ett industridesignprojekt inom
detta. För att motverka och förbättra spridningen av
bottendöd finns det idag ett antal tekniska visioner men dock finns det ingen vision för algblomningar. Fredrik Gröndahl på KTH har gjort tester på att få
bort alger och jag upplever att en framtidsvision inom
detta område kan vara intressant. Det finns en annan
fördel med att ta upp alger som förklaras ytterligare
i stycket “Varför alger”. Jag har valt att fokusera på
algblomning för att motverka den interna belastningen på havet och den negativa påverkan av växt och
djurliv. Även Sveriges Turistnäring påverkas negativt.
Alger har potential till att bli en framtida råvara som
bland annat biogas och även foder för boskap. Med en
återinförd balans av alger kan även fosfor frisättningen minska. Alger binder kväve och fosfor. Får man
upp en del av dessa minskar mängden näringsämnen
i systemet.

PROBLEM
Problemet kring för mycket växtplankton bör attakeras under blomningsstadiet innan
dem faller till botten och bryts ned. I detta stadium har algerna förökat sig till stora
mängdetr vilket ger större upptag av näringämnen. Det är även i detta stadium som
växter blir utskuggade av alger och skapar effekter på rekreation. Upptag av alger vid
ytan underlättar upptaget då dem är lättare att komma åt. Främst är det cyanobakterier som det finns forskning om att utvinna bränsle av men det finns även forskning
om att utvinna bränsle av Kiselalger. Projektet kommer fokusera till större del på cyanobakterier. Främst eftersom att ytsamlingarna bildas under sommaren och kan vara
giftiga. Dem skuggar även ut andra arter och skapar stora problem i Östersjöns Kustzon. Dock behövs kiselalgerna också reduceras i omfattning.

MÅLGRUPP
Östersjöns ekosystem samt Djur- och växtliv påverkas av övergödningen och blomningarna. Även Sveriges ekonomi och turism drabbas då blomningarna existerar i för höga
koncentrationer vanligt under semestertid på sommaren. Projektet riktar sig främst mot
att anpassa maskinen för östersjöns miljö och ta hänsyn till djurliv men även turister och
människor som kommer i kontakt med Östersjön.

ÖVERFISKE
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Tidsperspektiv
2050

POSITIONERING
Målet med projektet är att skapa en framtidsvision där det
förutsätts att algbränsle finns i storskalig produktion och används som bränsle i våra fordon. Eftersom att det inte existerar
idag men mycket forskning och tester görs har jag valt att anpassa mitt koncept till 2030. Detta är en rimlig framtidvision då det
inte ligger för långt bort i tiden då vi inte ens vet hur världen ser
ut.

Vision
2030

Anpassning
Industriell

Naturlig

En annan stor aspekt av projektet handlar om en teknisk lösning
för Östersjön. Jag vill dock inte applicera en maskin till kontexten utan eftertanke som det oftast görs i olika industrier. Jag vill
istället försöka anpassa maskinen till den miljön som den verkar
inom. Ett visst industriellt utseende måste dock finnas med då
lösningen måste uppfylla sin funktion.

2014
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OBSERVATION

VARFÖR ALGER?

ALGBLOMNING

Mindre fosfor och kväve
Tar upp toxiner
Motverkar spridning av syrefria bottnar
Förbättrar rekreaktionsytorna
Förbättrar Turitnäringen

Alger har stor potential till att bli en viktig råvara. Vi kan därmed förbättra problematiken i
Östersjön och samtidigt använda problemet till något bra. Idag forskars det mycket om att utvinna exempelvis bränsle av alger, framförallt av Cyanobakterierna.
Jag vill därför skapa en vision om hur en framtida upptagningprocedur ser ut.
“Bland annat är Cyanobakterierna en alldeles utmärkt råvara för att tillverka biogas. Dessutom
minskar man övergödningen i havet, eftersom både kväve och fosfor i algerna följer med upp på
land. det är en lönsam metod att få bort närsalterna från Östersjön” - Fredrik Gröndahl (KTH).
“Cyanobakterier har ytterligare en fördel i konkurrensen om näringsämnen: deras affinitet för
kväve och fosfor är exceptionellt hög. De tar därför upp dessa ämnen effektivare än vad andra
organismer gör.”
Eftersom att cyanobakterier omvandlar koldioxid tll syre skulle även ett system med algblomning kunna motverka koldioxidutsläppen.

PROCESSAS
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Francesco Gentili på SLU arbetar
med att använda alger för att rena
avloppsvatten. Hans forskning
använder avloppsvatten som innehåller näringämnen tillsammans
med Koldioxid från industrin för att
producera alger och sedan använda
dessa för att utvinna bränsle. Idag
har han en pilotanläggning på Dåva i
Umeå där han utför sin forskning. Två
problem blir till en fördel.

Kosmetika
Hälsovårdsprodukter
Läkemedel
Gödningsmedel
Färgämnen
Avlopssrening
Biobränsle
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FOOD ?

FUEL ?

INGEN SKÖRDBAR MARK
För att utvinna etanol av exempelvis majs används stora områden av
skördbar mark för att producera bränsle. Mark som annars kan användas för
matproduktion till människor istället för bränsle till bilar.
Anläggningar för att utvinna algbränsle behöver inte konkurera med skördbara
markområden. En utvinningsanläggning kan även byggas upp på vatten.
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Vårblomning

Vågor i Östersjön varierar beroende på väder och
vind. Även förbipasserande båtar bidrar till vågor.
Dock finns en tabell för ett medelvärde för registrerade vågor i Östersjön. Den lägsta vågen (medelvärde) registrerades på 0,6 Meter och den högsta
på 1,7 under perioden som lösningen kommer vara
verksam.

Sommarblomning

VÅGHÖJD
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SAMMANFATTNING ANALYS
För att kunna skapa en vision om hur vi ska attakera
problemet med för mycket algblomning spelar en del
aspekter en viktig roll. Aspekterna har jag fått fram ur
min research och analys
UTBEREDNING
Algblomningen är beroende av Näringämnen, väder,
ljus och strömmar. Det gör att algblomningar kan
uppstå på olika platser och kan variera från år till år.
Lösningen måste därför klara av att förflytta sig till
de olika områden.
STORLEK
Algblomningar kan skilja mycket i storlek. En blomning kan vara i en liten vik eller täcka en hel fjärd.

KONTEXT
I kustzonen lever mycket yngel av fisk och andra bottenlevande djur. Det är viktigt att dem inte blir störda
av en lösning så att dem flyr området eller följer med
algerna när dessa tas bort från ytan.
VÅGHÖJDER
Lösningen måste klara av att fungera i den givna
kontexten. Den måste alltså klara av de olika våghöjderna och vara robust för att klara av vädret under
storm
SJÖREGLER (Tillkommer)
Sjöregler kommer återkomma när konceptutvecklingen startar.

DJUP
Eftersom att alger är beroende av ljus är en algblomning oftast vid ytan inom 1 meter men mindre
koncentrerade alger kan sträcka sig ner till 10 meter
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IDÈGENERERING
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SKÖRDARE IDAG
Idag finns det skördare för alger i dammar. Dessa tar ofta upp grövre alger
som inte finns i Östersjön. Det är ändå intressant för mig att analysera flödet och hur dem arbetar.

SKÖRDARE ÖSTERSJÖN

HUR DET FUNGERAR
Algskördaren arbetar i dammen och drar upp algerna med ett rullband som
sedan lagras i maskinen. När maskinen är full dockas maskinen i en station
som transporterar upp algerna till en Lastbil.
Maskinen fungerar bra men om denna lösning appliceras i Östersjön där
alger växer på olika ställen blir det tidsineffektivt att förflytta maskinen
varje gång den blir full. Terrängen i Östersjön varierar och om ytsamlingar
av alger ligger i en vik på en ö kan inte lasbilar nå den destinationen. Det
behövs därför ett mobilt system som kan fungera i Östersjöns olika miljöer.

Skördar

Fredrik Gröndahl på KTH har forskat om att utvinna bränsle från Cyanobakterier och har gjort en prototyp som testats i Östersjön. Idén är en
modifierad oljebom som har ett material under den orangea bomen
som släpper igenom vatten men fångar upp algerna. Dessa koncentreras sedan då bommen dras ihop av två båtar som föser massan mot
en modifierad dammskördare. Fredriks forskning är det närmaste jag
kommer en lösning på Östersjön och principen han använder är viktig
för mitt fortsatta arbete.

Transporterar

Tömmer
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OLJEINSAMLARE
Oljeinsamlare fungerar på liknande sätt som en potentiell algskördare skulle kunna fungera. Detta är en
stor inspiration för mig och ger mig en teknisk grund
att studera vidare hurvida det är likt alger eller inte.
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SYREPUMP
Anders Stigebrandt på Göteborgs univeristet har tagit fram en
vision på hur man kan pumpa ner syre till bottnarna för att
minska spridningen av syrefria bottnar. Idag har anläggningen
testats med ett positivt resultat. Dessvärre är dem ekonomiska
följderna stora. Dock förstärker detta mitt val om att fokusera
på algblomningar eftersom en vision för syretillsättning redan
finns.
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SKRÄPINSAMLARE
För att få ytterligare inspiration har jag studerat
olika lösningar för att samla in flytande skräp i hav.
Dessa lösningar “attakerar” problemet vid ytan,
Eftersom att algerna bör tas upp under blomningsstadiet (ytsamlingar) Upplever jag att funktionen och syftet är likartad.
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SKÖRDARE LAND

Anpassad efter förvaring
bearbetning

Skördare för olika syften inom olika kontexter och arbetsområden har liknande
uppbyggnad.
Systemet som skördar är anpassad efter
vad som skördas medans underdelen av
maskinen styrs av vilken kontext maskinen arbetar inom. Den övre delen är oftast
anpassad för förvaring av råvaran som
skördas. När stora områden ska skördas
arbetar maskinen tillsammans med andra
maskiner för att kunna arbeta i ett kontinuerligt flöde.

Anpassad efter råvara

Anpassad efter Kontext
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FUNKTIONSLISTA
För att förstå lösningens funktion och definera vilket syfte lösningen har gjordes en funktionslista.

ANPASSA MASKIN EFTER MILJÖ
En teknisk lösning är oftast inte speciellt anpassad för kontexten utan är anpassad för att vara så
effektiv som möjligt. Målet med min vision är att anpassa den tekniska lösningen för Östersjöns
miljö utan att påverka effektiviteten. Inom ett flertal aspekter kan detta uppnås. Bland annat
kan form och färg bidra till att lösningen smälter in bättre i miljön samt med reducerad ljudnivå
behöver lösningen inte störa det marina djurlivet.
Det är även viktigt att en lösning är accepterad av allmänheten och uppfattas på ett icke miljöförstörande sätt. Därför är det också viktigt att lösningen är 100% miljövänlig när den befinner
sig i Östersjön.

HUVUDFUNKTION
Eftersom att syftet med lösningen är att minska mängden alger i vattner är huvudfunktionen att ta upp dem.
För att underlätta upptagningen (huvudfunktionen) är andra funktioner viktiga
TEKNIK
Upptag av alger (Huvudfunktion)
Anpassa efter djup
Stöttålig
Täcka stor yta
Kompakt
KONTEXT
Synlig
Tystgående
Inte störa miljön
Värna om djur och växter
Mobil (Lösning)

- FORM
- FÄRG
- LJUDNIVÅ
- UTSLÄPP
- UPPFATTNING
- ACCEPTANS

MANÖVRERING
Underlätta styrning
RÅVARA
Avvattna (Lösning)
Förvara
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TEKNIK
För att upptag av alger ska vara möjligt baseras lösningen på ett
pumpsystem som pumpra in vatten och alger i lösningen. Vatten
och alger separeras sedan och vattnet återvänder till havet medans algerna plockas upp och används för bränsleutvinning.
Jag har valt att basera mina lösningar på ett pumpsystem med en
centrifugalpump.

3,600 GPM = 14 400 L/Minut
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“Algae Venture Systems claims that they have broken a cost barrier for the dewatering of algae
paste through the use of their capillary-action conveyor system, now available as the Lab Model
50.
The opposing conveyor treads pull water from the screened algae by low-energy capillary action.
The algae is dewatered without pressure, enabling it to release from the membrane belt once
dried. Drying can occur unassisted through evaporation, or with a small amount of waste heat.”
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WORKSHOP 1
Det var svårt för mig att komma igång med idégenereringen eftersom att en algskördare för Östersjön inte finns. Efter analys av
andra skördare och Fredrik Gröndahls forskning började jag generera idéer. Trots detta ville jag ha hjälp att tänka brett och få andra
designers synvinkel på problemet och utefter det se deras visioner
på en potentiell framtidslösning.
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VATTENYTAN
UNDER VATTEN

IDÈGENERERING
Med inspiration från workshopen
och liknande lösningar inom andra
områden skissades olika koncept
fram. Olika tekniker om hur algerna
kan angripas. Konceptgenereringen
delades in i tre olika kategorier.
Under vatten
En typ av anpassning till miljön är
att göra lösningen osynlig. Koncept
under vatten bygger på att attakera
algblomningen under ifrån. Främst
för att skördningen inte ska vara
synlig för människor eller turister
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FÖRANKRAD

Från Ytan
Lösningar på ytan attakerar algerna
längs med vattenlinjen. Fördelen
blir en enklare skördning samt att
maskinen blir ett synligt hinder
Förankrad
De förankrade lösningarna är tänkt
att fungera som ett filter för kustzonen där flera lösningar kan arbeta
tillsammans och förhindra att
algblomningar tar sig vidare in mot
vikarna. Fördelen är att ett komplett
system runt området kan byggas
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KONCEPTUALISERING
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Sund

Fjärd

KONCEPT 1
Koncept 1 är baserat på en maskin som tar upp olja. Olja är
ofta en sammanhängande massa medans alger är osammanhängande lösa enskilda celler. Det är därför viktigt att
kontrolera om maskinen faktiskt fångar in alger när den
roterar eller om den sprider ut dem.
Om man kan lösa detta kan lösningen verka i områden längs
med Gotland eller Ölands kuster där algblomning är ofta
förekommande.

Täckningsområde

Minimal Arbetsyta

4m

1m
12m

9-12 m

Maximal Arbetsyta

4m
9m
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Sund

Vikar

KONCEPT 2
Konceptet är baserat på en oljemaskin med “vingar”. Vingarna koncentrerar algerna som sedan driver in till mittensektionen där insuget sitter. Med olika vinklar på vingarna kan
maskinen arbeta i olika kustmiljöer och täcka olika storlekar
av område. Vingpartiet är brett och kan ljusteras en aning i
djupled för att effektivisera skörden.

Fjärd

1,5m

2,5m

Minimal Arbetsyta
14m

4m

Maximal Arbetsyta
14m

4m

Täckningsområde
13m

13-14m
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Sund

Vikar

KONCEPT 3
Ett koncept baserat på Fredrik Gröndahls testanläggning för
upptag av alger. Skillnaden är att oljebommen är ihopkopplad till algskördaren och “oljebommens” ändar som är två
bojar, är självgående. Detta gör att maskinen kan anpassa
sig till olika kustmiljöer.

Fjärd

2m

1,5m

15m

20m

7m

Maximal Arbetsyta
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Minimal Arbetsyta

Täckningsområde

Sund

Vikar

KONCEPT 4
Maskinen attakerar algerna underifrån och dess fyra vingar
fungerar som insug. Dessa vingar kan röra sig i uppled för att
ta alger på olika djup samtidigt. En idé är att vingarna kan
med hjälp av vågor skapa energi likt ett vågkraftverk. Hela
maskinen kan också röra sig i djupled vilket gör att den kan
ta upp alger som ligger på botten efter blomningen (muddra
botten).

Fjärd

14m
2m

Täckningsområde

Minimal Arbetsyta
16m

7m

4m

Maximal Arbetsyta
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VALIDERING
För att utvärdera och validera dem olika konceptförslagen besökte
jag Umeå Marina Forskningscentrum. Koncepten diskuterades
under ett mötte tillsammans med Chatarina Karlsson (Marinbiolog)
och Ida Wendt (Miljöanalytiker).

Chatarina Karlsson (Marinbiolog)

En kort introduktion av projektet gavs av mig för att förtydliga
syftet med projektet och därefter diskuterades de fyra olika förslagen. I valideringen tog vi hänsyn till kustmiljön, hur algerna
beter sig i vatten samt dess egenskaper, hur man kan minimalisera påverkan av en maskin i kustmiljön samt hur drivningen ska
fungera för att få en förbättrad upptagningseffekt
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Ida Wendt (Miljöanalytiker)
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KONCEPT 1

KONCEPT 3

“Olja är ofta en sammanhängande massa medans alger är
osammanhängande lösa enskilda celler. Det är därför viktigt
att kontrolera om maskinen faktiskt fångar in alger när den
roterar eller om den sprider ut dem.
Om man kan lösa detta kan lösningen verka i områden längs
med Gotland eller Ölands kuster där algblomning är ofta
förekommande.”

“Det kan vara svårt att få kanterna på oljebommen att förflytta sig själv, med rum för teknik. Den är ganska lik koncept
två och även denna skulle vara bra om det var som ett insug
hela vägen från ena änden till den andra. När oljebommen
även är helt vertikal blir det ett högt motstånd vilket gör att
algerna kanske driver under oljebommen vid högt vattentryck.”

KONCEPT 4

KONCEPT 2
“En bred maskin är effektiv men får det svårt att gå i trängre
miljöer. Om maskinen kan vara lite mindre så kan det vara
en inriktning. Om vingarna bara koncentrerar alger är det
risk att dem försvinner innan dem når insuget i mitten. Det
är också viktigt att propellrarna inte blandar runt vattnet
eller att alger glider ihop igen bakom maskinen. Då måste
samma område skördas igen och algerna blir mer utspridda”
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“Intressant att armarna är insug. Det ger en bra direktkontakt med algerna. en lösning med direkt kontakt minimerar
att algerna kan glida undan. Det är dock svårt att ha en
maskin som går under vattnet. Det kan vara svårt att se den
och med böjbara vingar i djupled kan det bli svårt att täcka
en stor yta. Upptaget av alger blir väldigt utspritt.”
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SAMMANFATTNING UTV.

SUND/VIK

LA

ND

Efter utvärderingen av koncepten hjälpte Chatarina och Ida till med
sina idéer och tillsammans modifierade och förbättrade vi mina
förslag och ritade upp hur maskinen skulle kunna fungera.

SK

AN
T

FJÄRD

PRINCIP
Maskinen kommer att arbeta likt en skördare på åker eller gräsklippare. Detta beslut grundar sig i att maskinen inte kan vara för
stor eftersom att den måste kunna fungera i ö-täta miljöer där det
finns små vikar och trånga sund. Ytsamlingarna kan oftast täcka en
hel vik och varierar i storlek vilket gör att maskinen får arbeta och
ta upp algerna i sektioner. Maskinens måste också börja upptag
av alger direkt när algerna kommer i kontakt med maskinen. Den
måste alltså kunna “suga in” algerna från ena änden till den andra
för att motverka att algerna hinner driva iväg igen.
KONTEXT
Maskinen måste kunna anpassas beroende på vart i kustzonen den
arbetar. Eftersom att vikar kan vara små och trånga samtidigt som
en fjärd eller en större vik kan vara stor så måste insuget anpassas
efter det.
VATTENMASSAN
När maskinen arbetar i sektioner är det viktigt att den inte stör
det kvarliggande algerna inför nästa vändning. Utforminingen på
insugets toppar måste därför minimera vattenturbulens för att inte
blanda runt algerna

KRAVLISTA
Koncentrera alger
Börja upptag vid första kontakt med maskinen
Blanda inte om vattnet
Rikta utflöde av vatten bort från alger
Klara av vikar
Gå grunt
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BOATDESIGN.NET
För att få ytterligare hjälp med maskinens hydrodynamik har jag
diskuterat projektet med båtbyggare och fysiker på ett forum som
heter Boatdesign.net
Här har jag även fått tips om hur jag kan lösa insugssystemet samt
motverka att maskinen skapar stora vågor.
Se hela diskussionen på
http://www.boatdesign.net/forums/hydrodynamics-aerodynamics/hydrodynamic-form-49973.html
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KONCEPTUTVECKLING
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DRIVNING
För att skapa en lösning för Östersjön känns det uppenbart att maskinen ska vara mijövänlig. Jag har
analyserat för och nackdelar med olika miljövänliga tekniker som kan appliceras till lösningens pumpsystem och vattenjets-drivningen.
Solceller
Solceller är en intressant teknik som kan appliceras på lösningen då den främst arbetar under soliga dagar.
Dock krävs stora fält för att få en relevant effekt för ett pumpsystem och vattenjet.
Hydrogen bränsleceller
Hydrogenränsleceller är delvis en eldrift. Hydrogen pumpas in i bränslecellerna som skapar elektrisitet. detta lagras sedan i ett batteri och används för drift. Teknikens enda utsläpp är vatten vilket kan fungera bra i
en vattenmiljö. Tekniken ger även ifrån sig värme (wasteheat) vilket kan användas för att torka algerna. Det
tar endast 5 minuter att fylla en biltank och en hydrogendriven bil kommer längre med samma tankvolym
som en diesel- eller bensindriven..

Valt Drivsystem

Vindkraft
Vindkraft är en teknik där vind används för att skapa elektricitet. Dock har denna teknik fallerat då den applicerats på exempelvis bilar och bojkottats på grund av dålig och låg effekt.
Vågkraft
Vågkraft alstrar elektricitet med rörelser från vågor som via generatorer alstrar energi. Tekniken är också
ineffektiv för denna lösning och för att vågkraft ska fungera krävs mycket vågor, vilket kan vara sällsynt när
algblomningar uppstår då dem gillar lugnt väder
Batteridrift
Ett batteri i maskinen skulle vara en optimal lösning för systemet dock är laddtiderna för långa för att tillåta
maskinen att arbeta ostört.

Tekniken för att utnyttja vattenintaget som drivning är vattenjet. Vatten sugs in i lösningen och sedan accelererar på grund
av ett mindre munstycke.
För att reglera farten på maskinen ändrar man storleken på
munstycket.

Algbränsle
Algbränsle är egentligen den lösningen som jag vill att maskinen ska innehålla då projektet handlar om att
utvinna bränsle. Jag har valt att inte välja denna teknik då en algmotor fungerar som en diesel-motor. Detta
medför motorljud vilket kan störa miljön.
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VAD INNEHÅLLER MASKINEN?
En sammanställning om vad maskinen behöver innehålla för att
fungera. Maskinen innehåller två vattenpumpar. En för varje vinge.
Samt bränslecellsteknik som drivs av Hydrogen. När den valda designen är bestämd kan packningen komma se annorlunda ut.

SIDOVY

Hydrogen tank

TOPVY
En pump för varje vinge
Batteri
Tank med alger

Omvandlare

Vattenjet

Bränslecell
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TESTER I SKALA
För att möta kraven på maskinens funktion och egenskaper simulerade jag en algblomning i liten skala och testade olika former. Med
ett stag kopplad till en rigg kunde jag koppla på olika former och
föra maskinen igenom “blomningen” för att sedan analysera resultaten av dem olika formerna. Jag byggde även en pumpanläggning
för att prova hur skillnaden blir när maskinen tar upp algerna. I
pumpsystemet fanns även ett filter som tog upp materialet. I denna fas fick jag stor hjälp av båtbyggare och fysiker på Boatdesign.
net som gav bra feedback på form och tips på tekniska lösningar.
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Oönskat vattenflöde

PUMPTESTER

HYDRODYNAMIK
På en vanlig båt vill man uppnå så bra hydrodynamik som möjligt.
Lite friktion och ett bra vattenflöde.
Eftersom att maskinen ska skörda alger vill man ha en “renad” yta
bakom farkosten. Även minimalisera vågor för att förhindra att
algerna driver iväg. I testerna provades olika former på maskinen
och även om olika vingar gav olika resultat. Maskinens hydrodynamik kan modifieras för att förbättra resultatet dessvärre kan inte
kontextens vågor påverkas. Detta moment kräver mycket kunskap
inom området och jag har baserat resultatet på mina tester och
den information som finns. Processen om att hitta den ultimata
formen är oerhört tidskrävande dock har jag sett skillnad på mina
mock-ups som bidragit till ett tydligt val av grundform.

FORMER

Önskvärt vattenflöde

VINGAR

SKROV
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HYDRODYNAMIK
I mina tester använde jag frigolit partiklar som ett substitut för
alger. Frigolit är flytande likt en algblomning och eftersom att dem
är vita blir det tydligt för mig att analysera testerna.
Efter ett flertal tester med olika former på vingarna och skrov såg
jag en tydlig tendens att “algerna” sögs in bakom maskinen likt en
virvel. Detta på grund av att vattenmassan på utkanten av vingarna vill ersätta “tomrummet” bakom vingen. Jag provade sedan
pontoner längs med vingarna för att motverka detta. resultatet var
genast bättre och mer likt det jag strävar efter. Dock var det inte så
bra som jag ville. Jag provade att vinkla ändarna på pontonerna
för att få massan att hamna i linje igen. Detta förbättrade resultatet
ytterligare och både en vinkel utåt och inåt fungerade bra.

Oönskade Virvlar

Det önskade
alg/vatten flödet
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Trimaran akter förbättrar vattenflödet

Pontonvinkel in mot maskinens kropp för att förbättra vattenflödet

VALD GRUNDFORM

“Segelbåtsakter” - Minimerar vågor

Formen på bilden var bäst enligt mina tester. Skrovet är rundat i
fören eftersom att en för skarpt för ger mycket död yta. Om fören
är skarp och smal måste maskinen vara längre för att rymma all
nödvändig teknik. En rundad för ger även bättre upptagningsförmåga av alger då fören suger in algerna vid första kontakt. En
V-formad för skulle först “klyva” vattnet för att sedan suga in alger
från sidorna.
Formen har även en plattare akter med samma princip som segelbåtar. Dvs att skrovet i aktern går ovanför vattenlinjen för att
minimera vågor. Skrovet har även två fenor bak på sidorna likt en
katamaran för att stabilisera farkosten samt rikta vattenflödet rakt
bak. Vingarna har pontoner på ändarna med en lätt vinkel inåt.
Detta är också för rikta vattnet bättre. För att få ytterligare vattenriktning kan fenor på pontoner även tilläggas. Denna form och
arkketyp ligger till grund för mitt koncept.

Rundad för ger bättre direktkontakt
med alger.
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SCENARIO

STYRNING

Maskinen transporteras till den plats som ska skördas
via en servicebåt. När maskinen är på plats och arbetar
styrs den från service båten där man även har koll på
tankvolym och bränsletillgång. Maskinen styrs även från
service båten som håller sig i närheten

HYTT
Ett alternativ är att maskinen har en hytt
med en operator som framför maskinen.
AUTONOM
En autonom maskin menas att maskinen
är helt självgående och behöver ingen
mänsklig assistans förutom service och
underhåll.

Bearbetning

FJÄRRSTYRNING
Fjärrstyrning är ett mellanting mellan Hytt
och Autonom. Maskinen styrs från en hytt
dock inte placerad på maskinen.

VALD STYRNING
Jag har valt fjärrstyrning som styrsystem. En hytt på maskinen konkurrerar med storleken på maskinen samt med storleken på algtanken. Detta gör att maskinen blir mindre effektiv. Om maskinen skulle
vara helt autonom så blir det svårt att överblicka arbetet och det kan vara riskabelt att ha en maskin
under uppsyn när miljön kan variera samt att förbigående båtar kan förekomma. Jag har därför valt
ett mellanting som en alternativ styrningsmetod. Radiostyrning via en närliggande servicebåt. Denna
metod konkurrerar inte med storleken på maskin och tank men bibehåller en överblick över arbetet
och möjligheten att ingripa finns om maskinen behöver serivce eller undehåll. En annan aspekt som
radiostyrning har fördelar inom är när amaskinen ska tömmas. Är den öperatörsstyrd eller autonom
måste maskinen andå tömmas vilket innebär att maskinen blir antingen ineffektiv om den stannar upp
för att tömma eller så krävs en servicebåt. Mitt val är då att man lika gärna kan styra maskinen från
servicebåten för att uppnå dessa fördelar samt att göra maskinen effektivare

Servicebåt
Temporära Skördområden
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WORKSHOP 2

Av idégenereringen i grupp fanns tre varianter
som har potential att fungera.

Ett svårt problem att lösa handlar om hur vi tömmer den fulla
tanken med alger utan att avbryta upptag. Eftersom att alger kan
variera i mängd och yta så kan det hända att maskinen blir full mitt
under upptag. Jag kallade därför till en workshop där uppgiften
gick ut på att bidra med inspiration för att lösa problemet på ett
effektivt och verklighetstroget sätt.

Idé 1
Alger packas i påsar som sitter fast i maskinen
med en lina. Detta gör att större mängd alger kan
lagras utan att behöva avbryta arbetet.
Idé 2
Maskinen har en tank där algerna lagras. När tanken blir full anländer en servicebåt och tömmer
över algerna som sedan fraktas till energiutvinningen.

Frågan som gruppen skulle, tillsammans med mig, idégenerera
kring löd: “Vad gör vi med algerna när tanken är full ytan att avbryta upptag?”

Idé 3
Det tredje konceptet bygger på systemet som
används vid lagring av hö. Påsar fyllda med alger
hamnar i vattnet som servicebåten sedan fångar
upp och transporterar råvaran till energiutvinningen.
Sammanfattning
Påsar i vattnet skapar problem för maskinens
manövrering. Dem kan gå sönder eller driva in
i den algmassan som ännu inte blivit skördad.
Samtliga koncept behöver en servicebåt som
transporterar råvaran. Om den ändå behövs kan
båten lika gärna åka fram till maskinen. Detta gör
att maskinen även kan bli tankad samtidigt.
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Signalfigurer

SJÖREGLER
Eftersom att maskinen ska vara verksam i Östersjön är det viktigt
att se över vilka sjöregler som gäller för Östersjöns vatten.
Jag har däför varit i kontakt med transportstyrelsen och kontinuerligt diskuterat mitt projekt med dem. Bland annat används en gul
fluorencerande färg för att göra maskinen synlig. Sedan används
även signalfigurer för att informera om att det är ett hinder.
Dock fanns inga konkreta sjöregler för en fjärrstyrd självgående
farkost.

Om du endast ska köra farkosten under dagtid är det signalfigurerna du bör visa. Om arbetet
sker i mörker tillkommer lanternorna. Sedan kan man ju fundera över om signalerna ska visas på farkosten
eller om du ska föra figurerna på båten varifrån farkosten manövreras. Om du är alldeles
intill farkosten med båten kan detta vara en möjlig lösning. Om du ska föra lanternor ska dessa vara placerade på farkosten
Sedan vet jag inte om du ska hålla till i farvatten där det finns mycket trafik. Misstänker att du är rädd om din farkost
och inte vill att den blir påseglad så ju bättre den syns är det ju. Du kan kanske behöva fluorescerande gul färg?
Regler för fjärrstyrda farkoster i sjötrafikhänseende finns inte och om en olycka sker där farkosten är inblandad så får man nog
konstatera att det är domstolens tolkning av sjövägsreglerna som gäller i det speciella fallet.

- Carl-Göran Rosén (Nautisk handläggare), Transportstyrelsen, sektionen för sjötrafik och flygplatser
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FORMUTVECKLING
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2030
SYMBIOS
En stor del av projektet handlar om att anpassa maskinen till sin
miljö och inte tvärt om. Dvs. maskinen ska inte sticka ut alltför mycket utan försöka utstråla som om den kommer från naturen och är
en del av den.

Arketypen av maskinen baseras på den valda formen i
vattentesterna dock vill jag att formen uttrycker “Symbios” “Pålitlighet” samt “2030” Jag började processen genom att generera små sk. “thumbnails” för att översätta
mina inriktningar till den angivna formen.

2030
Maskinens scenario utspelar sig under 2030. det är därför viktigt att
maskinen utstrålar ”vision” och inte en produkt som finns idag.
PÅLITLIG
Uppfattningen och pålitligheten av maskinen att den gör sitt
jobb är viktig för att ge ett bra intryck på männiksor som vistas i
skärgården. Detta för att värna om Östersjöns turism.
Den kan inte heller se för skör ut med tanke på vågor och vind.

2030

SYMBIOS

PÅLITLIG

ROBUST

SYMBIOS
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För mycket av en inriktning skapar
fel upplevelse. Det måste finnas en
balans av dem tre för att uppnå mitt
önskade resultat

FÄRGVAL
Färgsättningen av maskinen var en svår uppgift. Delvis handlar det
om att maskinen ska smälta in i Östersjöns miljö men samtidigt
ska maskinen vara synlig. Jag utgick från den gula självlysandefärgen som sjöreglerna påvisat. För att förstärka den gula färgen och
skapa kontrast undersökte jag vilken komplementfärg gul har
vilket var blå. Den blåa färgen skapar bra kontrast men smälter
också in i Miljön bättre än exempelvis röd eller grön. För att öka
maskinens insmältning med miljön valde jag en ljusare blå (nästan
grå). För att skapa ytterligare kontrast och göra maskinen till viss
del synlig valde jag vit färg. De flesta båtar i skärgården är vita och
andra sjötrafikanter är vana att reagera på denna färg.

Sjöregler

Smälta in i Miljön

Kontrast till Sjöregler + Smälta in i miljön

Gul & Blå = Komplementfärger + Mörkare blå = Hög kontrast
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Kontrast

REFINEMENTS

FORMFÖRSLAG

Av mina skisser har jag validerat formerna och sammanfogat dem
till olika formförslag. Här appliceras även färger för att se hur dem
beter sig med varandra för att skapa mig en helhetsuppfattning av
designen. I denna fas såg jag tydligt att en del formelement gav en
illusion av att maskinen var snabb. Jag såg även att det krävdes
en fin balans mellan dem olika inriktningarna. För mycket av em
riktning exempelvis “symbios” gav fel uppfattning.

I denna process var mitt mål att få ett mångfald på olika formförslag producerade utefter min vision om en pålitlig maskin som
existerar i symbios med kontexten samt möter min vision om 2030.
Olika skisser utrycker olika saker och former som jag tycker möter
mitt mål har jag försökt att utveckla i olika tappningar. I detta stadium försöker jag även tänka på hur den gula färgen (sjöreglerna)
ska appliceras på produkten.
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Aktern utrycker en hög lagringskapacitet
men maskinen känns för tung och klumpig. Har för lite definernde linjer. För kortare “ryggfena” saktar ned formen

TREDIMENSIONELLA TESTER
När jag översatte mina formförslag till en tredimensionell form i
lera märkte jag att formen tappade utrycken som jag valt ur min
moodboard. Ett flertal formförändringar gjordes i leran och detta
var en process där skiss och lera gick hand i hand för att försöka få
rätt uttryck och samtidigt bibehålla funktionerna. Formens proportioner bidrog till att maskinen såg för snabb ut och eftersom maskinen går i ca 1-4 knop var detta inget jag eftersträvade. Ser formen
för snabb ut kan maskinen “skrämma” människor och det pålitliga
värdet försvinner. I detta stadium blandade jag även in färgerna
och även med färgsättningen försökte jag “bromsa ned” formen.

Centrerad “Ryggfena” ökar farten i formen.
Vingarna och kroppen saknar en sammanfogad koppling. Proportionerna överlag
ger maskinen ett för snabbt uttryck.

Tydligare koppling mellan kropp och vingar. Bra placering av “ryggfenan”. Stabiliseringsfenor undertill känns för små och
sköra. Tydligare skarpa linjer dock avbryts
linjerna och korsas. Bättre genomgående
flöde behövs.
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VALD FORM
Efter ett flertal försök hittade jag en form som jag tycker uppfyller
mina kriterier kring maskinens uttryck. En maskin som innehåller
formelement som associeras med den marina miljön samt påvisar en pålitlighet och syns bra. Jag upplever även att formen inte
känns för snabb. Funktionerna som maskinen innehåller, både de
hydrodynamiska och dem tekniska lösningarna fungerar teoretiskt.
Formen och vingarna får en tydligare samhörighet med linjer som
följer vingens bakkant. Aktern är högre vilket ger en illusion av
större tankvolym och bättre effektivitet. Fören tydliggör maskinens
funktion och påvisar vattenflödet som maskinen suger in. Sidorna
på maskinen är skarpare för att skapa en robust känsla som tål
vågor. Även mittensektionen är utformad för att möta svallvågor
orsakade av exempelvis båtar.
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FORMFÖRSLAG
Under arbetet med formförslag i lera gjordes
även skisser för att genomarbeta mindre detaljer på maskinen. Denna process gick hand
i hand där detaljer i skisser provades på den
valda formen för att hitta ett helhetskoncept.
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CAID
För att lösa dem tekniska delarna av konceptet gjordes en caid-modell. Främst för att
funktionen kring vingar och pontoner ska fungera i olika lägen. Vingarnas funktion ska både
kunna vinklas framåt och de undre vingpartiet nedåt i djuptled. Pontonerna måste hålla
den raka linjen även om vingarna flyttas fram men fortsätta ha en tät vägg mellan vinge och
ponton. För att uppnå den önskade funktionen testades modellen i en animation för att
få en tydlig bild av dess rörelser. I det stadiet analyserade jag vilka delar som “krockade” i
varandra och vilka som inte fungerade. Formen på vingarna vid maskinens kropp behövdes
ändras. Pontonerna behövde även en “mellanvägg” som tätar när vingen är framvinklad.
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RESULTAT
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RESULTAT
Min vision på en algskördare anpassad för 2030 använder maskinens hela längd i
fören för att skapa ett effektivt upptag av alger. Pontoner på sidorna tillsammans
med fenor bidrar till att uppnå det önskade vattenflödet. Pontonerna fungerar även som stabilisering vid hårdare sjögång samt hjälper till med flytkraft när
maskinen är full. Det övre däcket är utformat för att slå tillbaka större vågor.
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Vågmotstånd

Arbetsyta
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RESULTAT
Skördaren är anpassad för Östresjöns kustmiljö och arbetar under ljusa förhållanden
(dagar) då algerna finns vid ytan. Ytsamlingar lokaliseras med hjälp av satellit övervakning. informationen skickas till arbetslaget
bestående av servicebåt och skördare. Hur
många skördare som samverkar beror på
algernas omfattning.
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ARBETSDJUP

DOCKNING

Ytsamlingar av alger kan variera i djupled.
Dem kan ligga nära ytan eller sträcka sig ca
1 meter ner i vattnet. De övre vingarna ligger
därför alltid ovanför vattenytan för att få en
hov-effekt medans dem undre kan reglera
sitt djup ner till 1,5 meter för att maximera
upptag av alger.

Dockningstationen för Servicebåten är
placerad i maskinens akter. Detta gör att
servicebåten kan åka upp bakom maskinen
för tömning/tankning utan att behöva störa/
avbryta maskinens arbete..

TÖMNING
HYDROGEN

1,5 M
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FJÄRD

STRANDLINJE

VIK

ARBETSPOSITIONER
Att veta rätt skala på en maskin som inte finns och som
inte har testats är oerhört svårt. skalan på min vision är
baserad på utvärdetringen med umf då maskinen inte
får vara för står för att kunna ta sig in i vikar. Den kan
inte vara för liten då effektiviteten försämras. De valda
måtten är en riktlinje som kan förändras om maskinen
testas i full skala.
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SKALA
Att veta rätt skala på en maskin som inte
finns och som inte har testats är oerhört
svårt. skalan på min vision är baserad på
utvärdetringen med UMF då maskinen inte
får vara för stor för att kunna ta sig in i vikar.
Den kan inte vara för liten då effektiviteten
försämras. De valda måtten är en riktlinje
som kan förändras om maskinen testas i full
skala.
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FLÖDE
Att veta rätt skala på en maskin som inte finns och som inte har testats
är oerhört svårt. skalan på min vision är baserad på utvärdetringen med
umf då maskinen inte får vara för står för att kunna ta sig in i vikar. Den
kan inte vara för liten då effektiviteten försämras. De valda måtten är en
riktlinje som kan förändras om maskinen testas i full skala.

SERVICEBÅT
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Batterier

Övre Däck

Maskineri

Hydrogen tank

Bränsleceller

Omvandlare

Insug

Tank

Vattenjet

Pump + Motor
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Insug (Vinge)
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Power Control Unit

Fuel cells

Antenna
Hydrogen tank

Battery (Bow)

Battery (Stern)

SPRÄNGSKISS
I den fulländade sprängskissen har samtliga komponenter inkluderats för att förstärka visionen och hur
dem “packas” för att kunna fungera teoretiskt. Bland
annat visar bilden att tanken för alg-biomassa löper
längs med skrovets sida för att effektivisera och utöka
volymen per fylld tank. Medan pumpstationen är placera i mitten av skrovet. I den övre delen sitter bränslecells tekniken som skyddas med en vattentät vägg från
“maskineriet” undertill. Detta underlättar även service
och underhåll.

Wing inlet (Left)
Rotating wing (0-1,5 m)

Biomass tank
Water pump
Dewatering system
Hydrogen refuelling
Unloading biomass

Water jet engine
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MILJÖ
Maskinen arbetar i sin rätta miljö och är anpassad därefter. Ett flertal formelement har
inspirerats av naturen och den marina miljön
för att maskinen ska upplevas som en del av
det naturliga ekosystemet. Proportionerna
och arketypen av maskinen påminner om ett
vattenlevande djur. De två fenorna i aktern
stabiliserar upp maskinen och fungerar även
som vattenledare. Räfflorna på maskinens
mage hjälper även till att förbättra vattenledningen och ger maskinen karatäristiska
drag av en val.
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MODELL 1:18
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UTSTÄLLNING
Utställningen syftar till att uppmärksamma
problemet som algblomningarna för med
sig i Östersjön samt hur man skulle i framtiden kunna använda algerna som en råvara
främst för biobränsle. I utställningen visas
en alternativ helhetslösning som i teorin är
anpassad för Östersjön.
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BILAGOR
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Dominans sommar

Dominans Vår
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NOTERINGAR ALGERS LIVSCYKEL
generella drag så kan man säga att det förökar sig huvudsakligen asexuellt (kloning) under blomningar. Kiselalger minska i storlek under
kloningen så de reproducerar sig sexuellt med jämna mellanrum för
att återfå sin storlek och sedan börjar det om. Flera arter (men lång
ifrån alla!!!) av kiselalger har också ett vilostadie som dom intar framförallt under vintern. Dessa sjunker till botten och kan sedan bidra till
följande blomning.
Dessutom fann forskarna att vissa arter av växtplankton kan gå ner i vila när
de yttre betingelserna är ofördelaktiga. Växtplanktonen sjunker då ner till
botten och väntar på ett gynnsammare läge då de åter kan föröka sig.
Upp till 70% av den algbundna fosforn frisätts till vattenmassan inom några timmar
efter döden
KISELALGER Vårblomningens alger kan inte fixera
kväve, och slutar växa när det lättillgängliga kvävet tar
slut. Med mindre kväve så minskar vårblomningen och
därmed på sikt syrebristen i djupvattnet.
När cyanobakterierna faller ned till botten så ökar syrebristen där nere när de ska
brytas ned. Redan idag är 15 % av Östersjöns bottnar döda och ytterligare 30 %
lider av svår syrebrist. De syrefria bottnarna i Östersjön har till exempel gjort det
svårt för torsken att föröka sig eftersom äggen dör när de sjunker mot djupen.
Östersjöländerna har lyckats få ned sina övergödande utsläpp med 25 % under
senare år, men eftersom inte friskt syrerikt vatten trängt in från Nordsjön på länge,
verkar åtgärder inte hjälpa de döda bottnarna.
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De blågröna algerna är en viktig del i vattnets biologiska system och har en stor ekologisk betydelse. De lever i
jämvikt med övriga mikro-organismer och finns i såväl
söt-, brack- som saltvatten. De tar upp koldioxid, mineraler,
näringsämnen med mera ur vattnet och omvandlar dessa,
med hjälp av fotosyntesen, till energi för sin utveckling och
förökning. Viktiga byggstenar i denna process är fosfor och
kväve. Vid vissa tillfällen, när dessa näringsämnen finns i
stort överskott och när solljus, vind och vatten-temperatur
är optimala, kan en masstillväxt av algerna ske. Det uppstår
en så kallad algblomning. I många fall kan detta ske utan
att det uppmärksammas, men om vågor och vind för in
algmassorna mot vikar och stränder kan detta orsaka stora
problem. En algblomning visar att sjön eller kustvattnet är i
obalans. Detta beror främst på övergödning och därmed ett
alltför kraftigt tillflöde av kväve och fosfor från omgivningen.

Sommarens första anhopningar av blågröna alger uppkommer i allmänhet då havsvattnets yttemperatur uppnår ca 15 grader, och dessa anhopningar består då av Aphanizomenon flos-aquae .
Då havsvattnets yttemperatur stiger över 17 grader, kan algen Nodularia spumigena börja bilda
anhopningar. Denna art producerar ett levergift.
edan ungefär år 2000 är minst hälften av fosforn kvar när vårblomningen har förbrukat
kvävet. Detta gynnar de kvävefixerande cyanobakterierna (också kallade blågröna alger),
vilka blommar då vattnet blir varmt under sommaren. Blomningens omfattning bestäms
av hur mycket fosfor som är tillgängligt.
Massförekomsten av cyanobakterierna på sommaren styrs bland annat av tillgången och förhållandet mellan näringsämnena fosfat och
kväveföreningar. Det mesta av kväveföreningarna förbrukas på våren
när kiselalger massförökar sig. Efter ”vårblomningen” av kiselalger finns
det dock tillräckligt med fosfat kvar i ytvattnet för att cyanobakterier ska
kunna massföröka sig under sommaren när temperaturen och vindförhållandena blir gynnsamma. Cyanobakterierna kan använda kvävgas
från luftbubblor i vattnet istället för kväveföreningarna som är lösta i
vattnet vilket är unikt för dessa arter.
En del algblomningar förekommer regelbundet under vissa årstider. I Östersjön förekommer det regelbundet en
blomning av kiselalger på vårvintern efter islossningen. Blågröna alger (eller cyanobakterier som de egentligen heter)
förekommer vanligtvis rikligast på sensommaren i juli-augusti. All slags algblomning kan dock förekomma sporadiskt
under vilken årstid som helst. Under vintern är blomningar sällsynta men de kan förekomma i sparsam utsträckning.
Algblomningar kan se mycket olika ut beroende på vilken eller vilka arter som uppträder i stor mängd. I Östersjön
förekommer över 1000 växtplanktonarter och i teorin kan många av dem bilda en blomning. Blågröna algers blomning förekommer främst under soliga lugna dagar då de med hjälp av sina gasvakuoler kan stiga upp till ytan där sol
och värme påskyndar celldelningen. Blomningen kan vara lokal men den kan också sträcka sig ut över flera hundratals
kvadratkilometer.
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