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Sammanfattning
I  kustområdena  i  Kalmar  kommun  förekommer  under  sommrarna  algblommning,  denna 

algblommning uppfattas som störande ur turist, boende och miljöhänseende. Kalmar kommun 

har för avsikt att undersöka hur man på ett bra och effektivt sätt minskar den störande effekt. 

Vi fick en beställning inom ramen för vårt examensarbete att framställa en konceptidé för 

skördning av de algmattor som bildas under algblommningen.

Vår konceptidé bygger på en pråm med eget framdrivningssystem som skall fungera som en 

flytande  skördetröska.  Vi  har  tagit  hänsyn  till  parametrar  som miljöaspekter,  arbetsmiljö, 

användarvänlighet och vår strävan har hela tiden varit att den skall vara kostnadseffektiv.

Det har gjorts tidigare studier i ämnet och projekt har genomförts på andra platser i landet, vi 

har studerat dessa projekt och tagit lärdommar som vi implementerat i vår konceptidé.

Resultatet av vår konceptidé är en algskördningsmaskin som vi döpt till Clean Sea. Clean Sea 

är en mångsidig pråm med kapacitet att skörda alger längs med hela Kalmar Kommuns kust . 

Med de tekniska lösningar vi har valt att använda oss av kan Clean Sea både skörda och lossa 

alger med stor flexibilitet och effektivitet. 
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Abstract
Along the coast of Kalmar municipality algae bloom during the summer.  These algae are 

considered  bothering  for  tourists,  citizens  and  in  an  environmental.  Kalmar  municipality 

intends to investigate how to minimize these effects efficiently. 

We received  an order within the frames of our diploma thesis to present a concept idea for 

harvesting algae masses during bloom. 

Our concept idea comprises of a barge with an independent propulsion system operating as a 

floating harvester. We have considered parameters such as environmental aspects, working 

environment and user friendliness and our objective has always been to make it cost efficient. 

Former studies has been made on the subject and projects has been conducted in other places 

in  the  country,  we have  studied  these  projects  and implemented  this  experience  into  our 

concept. 

The results of our concept is an algae harvester named Clean Sea. Clean Sea is a versatile 

barge  with  capacity  to  harvest  algae  along  the  coast  of   Kalmar  municipality.  With  the 

technical solutions we have chosen Clean Sea is capable of harvesting and discharging algae 

with great flexibility and efficiency.
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1 Inledning och Bakgrund
Enligt  nedanstående  resonemang  finns  det  positiva  miljöeffekter  av  att  skörda  alger.  Att 

skörda alger där dessa utgör ett problem fyller ett ekologiskt, ekonomiskt, etiskt och estetiskt 

syfte. Kapitlet innehåller även information om Kalmar Kommuns algskördnings projekt samt 

en sammanställning av algskördningsmaskiner som finns på marknaden idag.

1.1 Övergödning och kustnära algmattor

Under  mitten  av  1900  talet  ökade  tillförseln  av  näringsämnen  till  Östersjön  kraftigt  från 

avlopp, industri och jordbruk. Sedan dess har det vidtagits åtgärder framför allt mot avloppen 

och industrin  i  Sverige.  Idag  anses  de  största  källorna  vara  det  inhemska  jordbruket  och 

näringsämnen som förs till den svenska kusten med de ytliga strömmarna från Baltikum och 

Polen som roterar motsols i Östersjön.

Kväve och fosfor har under den här perioden anrikats i bottensedimentet och kan under vissa 

förutsättningar till exempel vid syrebrist frigöras viket spär på den kustnära algproduktionen. 

Detta gör det möjligt för trådformiga snabbväxande alger som växer som epifyter på större 

arter  att  explodera i tillväxt  och dessa bildar tillsammans täta mattor  av alger  som syns i 

vikarna utmed kusten i  Kalmar.  (Tolstoy,  A.  2003. Alger  Vid  Sveriges  Östersjökust  –  en  

fotoflora. Uppsala Artdatabanken, SLU).

1.2 Alger i grunda havsvikar i Kalmar

Kusten längsmed Kalmar Kommun kännetecknas av steniga strandängar med intilliggande 

grunda bottnar i vikar och bukter. Även små öar och holmar förekommer utmed kuststräckan. 

Strax norr om Kalmar blir vikarna större och antalet öar ökar.

Dessa grunda vikar har ett stort tillflöde av näringsämnen och får därför en hög produktion av 

makroalger under vår och sommar.  I Den här miljön trivs bl.a. tarmalger (Enteromorpha), 

Grönslick (Cladophora glomerata) och tångarter som Sågtång (Fucus serratus) och Blåstång 

(Fucus vesiculosus).  Dessa arter växer till i storleksordningen 10 till 50cm i regionen och 

bildar under högsäsong stora löst flytande algmattor i vikarna. (Tolstoy, A. 2003. Alger Vid  

Sveriges Östersjökust – en fotoflora. Uppsala Artdatabanken, SLU)
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Det är ovanstående arter vi har fokuserat vårt arbete på då dessa algmattor uppfattas som 

störande  och  förfulande  när  de  driver  in  på  badstränder  och  sjötomter  samt  skadar 

bottenmiljön när de dör och bryts ned vilket leder till bottendöd.

1.3 Effekter av algskördning

Som en del i EU-Life Algae projektet genomfördes under en fyra års period (1997-2000) en 

studie om effekterna av algskördning i Bohuslän. Syftet var att jämföra fyra havsvikar där 

man  under  sommarmånaderna  kontinuerligt  skördar  alger  med  fyra  opåverkade  vikar  och 

studera vilka effekter detta har på det marina ekosystemet.  (Svensson, A & Phil,  L. 2001. 

Biologisk  undersökning  av  grunda  havsvikar  -  effekter  av  fintrådiga  alger  och  skörd. 

Göteborgs Universitet)

I  studien  undersöktes  tre  parametrar, täckningsgrad  och/eller  biomassa  av  sjögräs  och 

fintrådiga  alger,  innehållet  av  kol  och  kväve  samt  djupet  där  svavelväte  återfanns  och 

samhällsstruktur av botten levande arter och arter i den fria vattenmassan.

1.3.1 Täckningsgrad och biomassa

Algerna i de skördade vikarna var i medeltal utbredda över 66 % av ytan under studien och 71 

% av ytan i referensvikarna. Den torra biomassan uppmättes i de skördade vikarna till 5,1 g 

torrvikt per m-2* och i de orörda till 56,5 g torrvikt per m-2. Av detta drog A Svenson et al. 

slutsatsen att skillnaden mellan de skörade vikarna och referensvikarna beror huvudsakligen 

på algskördningen men mätresultatet kan delvis ha påverkats av ”ett aktivt val av algfria ytor 

inom skördelokalerna”.

* Enheten m-2 avser en vattenpelare mellan vattenytan och botten med arean 1m2

1.3.2 Kol, kväve och svavelväte

Halterna av kol, kväve i sedimentet samt på vilket djup i sedimentet man återfinner svavelväte 

är tydliga markörer för graden av övergödning. Höga halter av kol och kväve indikerar stora 

mängder  näringsämnen  (läs  döda  alger)  i  sedimentet  som  inte  kan  tillgodogöras.  Om 
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svavelväte återfinns högt upp i sedimentet tyder det på en ofullständig förruttnelseprocess på 

grund av syre brist, något som populärt kallas ”döda bottnar”.

I vikarna som skördas återfanns något lägre värden av kol och kväve än i referens vikarna, 5,9 

% respektive 6,9 % kol och 0,64 % respektive 0,73 % kväve. Svavelväte återfanns på ett 

medeldjup av 8,8 mm i de skördade vikarna och 7,7 mm i referens vikarna.

1.3.3 Fauna

Antalet  individer i de skördade vikarna var något högre än i referensvikarna,  i genomsnitt 

11327 per m-2 och 10728 per m-2. Även det genomsnittliga antalet arter var något högre i de 

skördade vikarna 10,7 respektive 10,1 unika arter.

1.4 Algskördning i Kalmar Kommun

Enligt ovanstående resonemang skulle kustmiljön i Kalmar kunna förbättras genom skörd av 

algmattorna i vikarna utmed kusten och ett projekt har dragits igång på Utvecklingsenheten i 

Kalmar  Kommun.  Det  är  i  dagsläget  småskaligt  och  sker  med  hjälp  av  10st  flottar  utan 

framdrivningssystem som är utrustade med bensindrivna pumpar och ett filterarrangemang. 

Dessa är bemannade av frivilligorganisationer i kommunen.

Efter samtal mellan Utopia Marine, ett Kalmarbaserat företag som medverkat i utvecklingen 

och produktionen av det första konceptet, och Utvecklingsenheten väcktes en idé om ett mer 

storskaligt  projekt  baserat  på  en  pråm med  framdrivningsmaskineri  bemannat  av  en  fast 

besättning  för  en  mer  storskalig  skörd  vilket  har  mynnat  ut  i  beställningen  till  detta 

examensarbete.

1.5 Tidigare Algskördningsmaskiner

I detta kapitel beskrivs de algskördningsmaskiner som redan finns på marknaden och vi funnit 

intressanta för vårt arbete. 
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1.5.1 Kanalgen

Kanalgen är tillverkad i ett exemplar och har utvecklats av Länsstyrelsen i Västra Götalands 

Län som en del i EU Life Algae projektet. Maskinen har nu övertagits av Mönsterås Kommun 

och är för tillfället upplagd.

Kanalgen  är  en  5m  lång  och  3m  bred  pråm  utrustad  med  ett  centralt  dieseldrivet 

hydraulaggregat  som  driver  både  framdrivningsmaskineriet  och  skördningsutrustningen. 

Hydraulaggregatet  är  placerat  i  ett  väderskyddat  utrymme.  Framdrivningen  består  av  en 

roterbar  truster  av  pod-typ  i  för  och  akter  och  framförs  i  maximalt  ca  2knop. 

Skördeutrustningen består av ett upptagningsband i fören och algerna vattnas av med hjälp av 

en vals för att sedan mellanlagras på en lossningsconveyer. Kanalgen är främst konstruerad 

för  skyddade  vikar  och  saknar  väderskyddade  utrymmen  och  säkerhetsutrustning  för 

besättningen. (Sterner, H. 2001. Teknikbeskrivning. Länsstyrelsen Västra Götaland)

1.5.2 Inland Lake Harvesters

Inland  Lake  Harvesters  tillverkar  5  olika  kombinerade  vassklippnings  och 

algskördningsmaskiner från 8 till 15m långa. Samtliga modeller är liksom Kanalgen utrustade 

med ett dieseldrivet hydraulaggregat för skördningsutrustning och framdrivning. Dessa drivs 

av  två  skovelhjul  (ungefär  som  en  hjulångare)  på  båda  sidor  om  fartyget. 

Skördningsutrustningen  består  av  ett  upptagningsband  med  ett  klippaggregat  samt  ett 

conveyerband  för  mellanlagring.  Lossningsutrustning  finns  som  tillval.  Även  dessa  är 

konstruerade  för  skyddade  farvatten.  (www.inlandlakeharvesters.com.  Inland  Lake 

Harvesters, Inc, Burlington WI, USA)

1.5.3 Aquatractor

Aquatractor  är  ett  Engelskt  företag  som tillverkar  en  4m lång  och  2m bred  kombinerad 

vassklippnings och algskördningsmaskin. Maskinen har en hydrauliskt driven konventionell 

propeller  och  ett  hydrauliskt  upptagningsband  med  klippaggregat.  Maskinen  saknar 

lossningsutrustning  och  är  konstruerad  för  skyddade  farvatten.  (www.aquatractor.com. 

Aquatractor, Somerset, England)
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1.5.4 Water Witch

Water Witch tillverkar två olika modeller. Den första är en katamaran som tillverkas i tre 

olika storlekar 6, 7 och 8m som kallas för Buddy. Den är främst utvecklad för att samla in 

skräp och löst flytande alger i hamnar och kanaler. Buddy drivs av en utombords motor och 

har  en  gallerbur  mellan  skroven  där  löst  flytande  föremål  skopas  in.  Maskinen  saknar 

lossningsutrustning.

Water Witchs andra modell kallas Water Witch Mk2/Mk3 och finns i 7,2 och 8,2m utförande. 

Dessa har ett väderskyddat utrymme både för besättning och för maskinutrymme. Den drivs 

av en inombordsmotor  och är utrustad med en gallerskopa som liknar  en grävskopa. Den 

saknar dock lastutrymme och all last skall bäras i skopan. Maskinen är konstruerad för att 

användas i hamnar. (www.waterwitch.com/aquaticweed. Water Witch, Liverpool, England)

1.5.5 Berky

Berky tillverkar  en kombinerad  vassklippnings  och algskördningsmaskin  som kallas  Type 

6520. Maskinen liknar Aquatractor och har en hydrauliskt driven konventionell propeller och 

ett hydrauliskt upptagningsband med klippaggregat. Maskinen saknar lossningsutrustning och 

är  konstruerad  för  skyddade  farvatten.  (www.berky.de/english/html/group6c.html.  Anton 

Berkenheger GmbH & Co, Haren-Emmeln, Tyskland)
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2 Syfte
Att  i  enlighet  med  beställningen  framställa  en  konceptidé  för  hur  man  på  ett  bra  och 

kostnadseffektivt sätt kan skörda alger i Kalmar kommun. Detta skall ske inom ramen för vårt 

examensarbete.
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3 Avgränsningar
Vi har valt  att  avgränsa oss till  att  framställa  en konceptidé som bygger  på projeket som 

utförts på andra platser samt vår egen tekniska kompetens inom ramen för den utbildning och 

erfarenhet vi erhållit under vår utbildning till sjöingenjörer.

Vi har efter samtal med beställaren valt att komma överens om de generella avgränsningarna 

muntligt  eftersom  det  skulle  innebära  ett  alltför  stort  arbete  från  beställarens  sida  att 

specificera detta på detaljnivå. Detta innebär att vi har fått en stor frihet i vårt arbete.
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4 Metod
Vi har med beställningen som bakgrund tittat på de olika alternativ som idag finns tillgängliga 

på marknaden (se kapitel 1.5). Vi har vägt olika för och nackdelar med de olika komponeterna 

som ingår i de olika systemen och anpassat dessa efter våra behov. Vi har studerat den fakta* 

som finns inom ämnet och med vår tekniska kompetens som bakgrund resonerat oss fram till 

slutsatser  som  resulterat  i  den  konceptidé  som  vi  har  framställt  i  detta  projekt.  Vi  har 

genomfört förbättringar och utfört tester på de befintliga systemen (se bilaga 2 kapitel 4.1) 

som drivs  i  Kalmar  kommuns  regi  på  inrådan  av  beställaren.  Vi  har  även  genomfört  ett 

studiebesök på Kanalgen i Mönsterås (se kapitel 1.5.1) för att ta lärdom av det projekt som 

genomförts där och utbyta erfarenheter med operatören. 

Utvecklingen har skett i nära sammarbete med beställaren som kontirnueligt har kommit med 

synpunkter på våra idéer. 

* De fakta vi avser här är de rapporter som gjorts i samband med Kanalgprojektet samt de 

samtal  vi  fört  med personer som varit  inblandade.  Beställaren har förmedlat  kontakt  med 

dessa personer. Information om de övriga algskördningsprojekten har vi funnit på Internet. 

9



5 Tidsplan
Byggnad samt provkörning av sugtråg 50h

Studiebesök Mönsterås 10h

Kontakt med handledare 5h

Föreläsningar 10h

Faktainsamling 60h

Framtagande av produkt 150h

Framtagande av visuell modell i CAD 45h

Sammanställning av rapport 70h

Totlat 400h arbetstid som avser 2 personer.
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6 Slutsatser
Arbetet är utfört och har presenterats i enlighet med beställningen från uppdragsgivaren och 

har godkänts enligt utvärderingen från densamma. Beställaren var nöjd med arbetet och tillade 

att om Kalmar Kommun ska börja skörda alger i större skala är det sannolikt att detta arbete 

kommer att ligga till grund för konstruktionen av en skördemaskin.
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Bilaga 1
Bilaga 1 innehåller en sammanfattning i form av en teknisk specifikation till beställaren.
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CLEAN SEA

Clean  Sea  är  speciellt  utformad  för  en  kustnära  skörd  av  alger  i  Kalmar  Kommun. 
Upptagningsutrustningen är anpassad för de algarter som under sommaren bildar algmattor i 
våra  havsvikar  utanför  badstränder  och sjötomter.  Clean  Sea  håller  kusten  ren  från  alger 
samtidigt som den motverkar effekterna av övergödning och förbättrar förutsättningarna för 
det marina livet.

Clean Sea är utformad med fokus på användarvänlighet och driftsäkerhet enligt beprövade 
metoder från handelssjöfarten. Fartyget bemannas av två personer för en säker framfart. Clean 
Seas ringa djupgående möjliggör skörd på grunda vatten och i kombination med en mindre 
servicebåt som drar ut landvadar utökas räckvidden även till de grundaste vatten. Fartyget är 
utrustat  med  en  kran  för  lasthantering  vilket  ger  en  stor  flexibilitet  vid  utformningen  av 
mottagningsanläggningar  i  land  och  lämnar  samtidigt  utrymme  för  flera  andra 
användningsområden än algskörd.

TEKNISK SPECIFIKATION
Dimensioner
Längd, skrov 6,0 m
Längd över allt 10,2 m
Bredd 4,0 m
Djup 1,0 m
Torrvikt 7,1 ton
Dödvikt 5,0 ton
Djupgående torrvikt 0,29 m
Djupgående vid sommarfribord 0,5 m
G'M vid sommarfribord 1,4 m

Maskineri
Maskinstyrka 40 hk
Service fart 5,5 knop
Bunkerkapacitet 0,7 m3

Drivmedel Diesel*
Räckvidd 550 NM
Diesel generator 6 kVA
Hydraulsystem 30 l/min
Timmerkran 0,5 ton/7m
Hydrauldrivet uppsamlingsband
Hydrauliskt ankarspel/vinsch
Väderskyddad styrhytt
Maskinrum under däck

*Alt. rapsolja/bio-diesel från alger



FUNKTIONSBESKRIVNING
Clean Sea lämpar sig för två skördemetoder.  På djupt vatten körs skördemaskinen genom 
algmattorna medan den i grunda vikar använder sig av en servicebåt.  Servicebåten drar ut 
landvadar runt algmassorna som därefter vinschas in mot upptagningsbandet

Vid skörd på djupt vatten reduceras farten och bommarna fälls ned i fören. Bommarna som är 
försedda med ledskenor fälls upp och ned med hjälp av hydraulkolvar och de låses i sitt läge 
med  hjälp  av  en  sprint.  Skördemaskinen  bör  inte  framföras  i  full  fart  med  bommarna 
nedfällda. För att starta upptagningsbandet måste dieselgeneratorn startas så att den inbyggda 
hydraulpumpen  kan  trycksätta  fartygets  centrala  hydraulsystem.  När  hydraulsystemet  är 
trycksatt startas upptagningsbandet och vinklas ned till önskat djup. Skördemaskinen framförs 
sedan i låg fart genom algmattorna.

Vid skörd i grunda vatten där det inte är möjligt eller opraktiskt att köra runt maskinen ankras 
denna  med  hjälp  av  fartygets  ankarspel  och  hålls  i  rätt  vinkel  med  hjälp  av 
framdrivningsmaskineriet. Även vid denna skördemetod fälls bommarna ned men då för att 
hålla landvadarna på ett säkert avstånd från upptagningsbandet landvaden fästs i babords bom 
för att sedan dras ut runt algmassorna med hjälp av servicebåten.  Landvaden leds därefter 
genom ett klys på styrbords bom och kan på så vis vinscha in algerna mot upptagningsbandet. 
För denna skördemetod krävs en besättning på minst två personer.

Erfarenheter från andra varianter av skördemaskiner 
har  visat  att  upptagningsbandet  skapar  en 
framåtgående vattenström som stöter bort algerna från 
bandet, detta har således utformats för att  minimera 
denna  effekt  där  dess  genomsläppliga  konstruktion 
ger  en  viss  föravvattning  innan  algerna  landas  på 
lastdäcket.  Algerna  kommer  sedan att  glida  bakåt  i 
lastutrymmet  på  grund av  däckets  lutning.  En  sista 
avvattning  sker  genom  sträckmetallgallret  i 
lastutrymmets  akterkant.  Lastutrymmets  volym  kan 
justeras genom att lägga till respektive ta bort brädor 
ur ställningen som omger utrymmet.

Lossning sker  med hjälp  av en timmerkran  som är 
utrustad  med  en  skopa.  Kranen  drivs  av  fartygets 
centrala  hydraulsystem och  har  en  räckvidd på  7m 
vilket  möjliggör  lossning till  container,  lastbil  eller 
liknande och möjliggör lossning även vid höga kajer. 
Fartygets stabila konstruktion tillåter även tunga lyft 
vid maximal räckvidd i sidled. Exempelvis ger ett lyft 
på 500kg i  fullastkondition en maximal  slagsida på 
12,5° och en rätande hävarm på 1,2m vilket innebär 
att fartyget har mycket god stabilitet.

Detalj av avrinning och garnering. 

Detalj av upptagningsband.
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Bilaga 2
Bilaga 2 innehåller en diskussion angående utformning och val av utrustning till beställaren.
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1 Framdrivning
I  detta  kapitel  presenteras  det  framdrivningssytem  som  vi  har  valt  att  bestycka 

algskördningsmaskinen med. Här presenteras även de egenskaper vi anser vara önskvärda för 

detsamma. Vidare presenteras även den kringutrustning som är nödvändigt för funktionen för 

framdrivningssystemet.

1.1 Utombordare

Utombordare är fördelaktiga på det sättet att den går att trimma i grunda vatten och kan vid 

behov även lyftas helt över vattenlinjen. Det är även det billigaste alternativet. Vi räknar med 

att en utombordare på 40 hästkrafter ger oss en fart av cirka 6 knop. Det finns ett antal diesel  

drivna utombordare på marknaden som vi anser vara lämpliga. Utombordarens sjövattenintag 

är inte designat för att gå genom vatten med stora mängder alger och bör därför förses med en 

anslutning till kylvattenintaget och ett redundant filterarrangemang inne i maskinrummet för 

att säkerställa att inga alger sugs in i kylvattensystemet.

1.1.1 Rigglängd

För det skrov vår konceptidée bygger på så krävs en ultralång rigg. Den ultralånga riggen har 

en standardlängd på 60-65cm.

1.2 Inombordare

Inombordaren  saknar  vanligtvis  ett  trimmbart  drev  vilket  gör  att  mobiliteten  för 

algskördningsmaskinen  begränsas  i  grunda  farvatten.  Det  finns  trimmbara  drev  till 

inombordare  men  på  grund  av  kostnaden  för  dessa  så  utesluts  det  alternativet. 

Inombordsmotorer är ett mycket dyrt alternativ, och kan kosta ifrån 120 000 (Volvo Penta 

2010-01-15).  Där  tillkommer  även  stora  kostnader  för  installationen.  Fördelen  med  en 

inombordsmotor är att bränsleförbrukningen är lägre. Vid en installation av inombordsmotor 

krävs även rördragning för kylvatten och avgassystem samt en ljuddämpare för arbetsmiljöns 

skull. Inombordaren kan med fördel även förses med ett tankkylsystem eller kölkylare för att 

säkerställa en bekymmersfri drift i grunda vatten och områden med mycket alger.
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1.3 Trustrar och skovelhjulsdrift

Trustrar  har  använts  vid  projektet  i  Mönsterås.  Vi  har  även  sett  ett  flertal  andra 

algskördningsmaskiner med skovelhjulsdrift dessa system ger dock inte en tillfredställande 

fart genom vattnet och är därtill mycket kostsamma att installera. Verkningsgraden på dessa 

system  är  sämre  än  vid  konventionell  proppellerdrift  vilket  ökar  bränsleförbrukningen. 

Fördelen  med  dessa  system  är  att  de  tack  vare  sin  placering  är  mer  skyddade  vid  en 

grundstötning och har därtill en mindre påverkan på bottnarna. Trustrarna och skovelhjul kan 

drivas med en inombordsmotor,  elmotor  eller  med fartygets  centrala  hydraulsystem därtill 

gäller samma resonemang som 1.2.

1.4 Bränsletank

Till framdrivningsmotorn behövs en bränsletank. Det kommer även att finnas en dieseldriven 

generator  ombord  på  algskördningsmaskinen  vilken  delar  bränsletank  med 

framdrivningsmotorn. Därav finns ett behov av en skrovfast bränsletank. Bränsletanken bör 

vara på cirka 700 liter för att uppnå önskad drifttid på maskinen. Tanken skall förses med ett  

avluftningsrör samt ett påfyllnadsrör med en koppling av camlock typ (villakoppling) för att 

möjliggöra bunkring från tankbil. 
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2 Hjälpmaskineri
Ombord  på  algskördningsmaskinen  finns  det  behov  av  hjälpmaskineri  för  att  driva  den 

utrustning som skall finnas ombord. Därför behövs generatorer samt ett hydraulaggregat för 

att driva elektrisk utrustning, kran, skördningsutrustning samt ankarspel.

2.1 Generator

Den generator som finns i utombordaren räcker inte till för att driva all utrustning ombord på 

algskördningsmaskinen. Det finns ett behov av mer effekt vid skörd och lossning. Elverket 

skall  ha  kapacitet  att  driva hydraulaggregatet  vilket  ger  ett  beräknat  effektbehov på 6kw. 

Elverket skall även vid behov driva en värmeanläggning till styrhytten samt däcksbelysningen 

ombord. Det behövs även en batteriladdare för laddning av batteribanken. 

2.2 Hydraulaggregat

Hydraulaggregaten  ombord  skall  driva  upptagningsbandet,  kranen  samt  ett  ankarspel. 

Systemet är ej dimensionerat för att använda all utrustning samtidigt utan endast en förbrukare 

åt  gången. Ett  hydraulaggregat  på andrahandsmarknaden med en effekt på 4kW kostar ca 

9kkr. 

2.2.1 Ankarspel

Ett hydrauliskt ankarspel installeras för manövrering av ankaret. Ankarspelet skall drivas av 

en hydraulmotor. Ankarspelet kan frikopplas och bromsas så att det även kan utnyttjas som 

vinsch för att dra in landvadar med.

2.2.2 Upptagningsband

Upptagningsbandet  skall  användas  för  upptagning  av  algerna  från  vatten  till  pråmen. 

Upptagningsbandet kommer att drivas av en hydraulmotor. 
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2.2.3 Kran

Kranen ombord är en konventionell timmerkran och är avsedd att användas för att lossa de 

skördade  algerna  från  algskördningsmaskinen  till  en  mottagningsstation  i  land.  Kranen 

kommer även den att drivas med hydraulik. 

2.3 Batterier

Vi  har  valt  att  fördela  batterierna  på  två  batteribankar.  Startbatteriet  för  utombordaren 

kommer  att  ligga  ensamt  med  utombordarens  generator  som  laddningsaggregat. 

Navigationsutrustning,  lanternor  och  andra  förbrukare  kommer  att  placeras  i  en  separat 

batteribank.  Dessa  kommer  att  kunna  laddas  från  en  batteriladdare  ansluten  till 

dieselgeneratorn eller från utombordarens generator.
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3 Skrov
Här pressenteras vilka dimensioner  och vilka funktioner  vi vill  att  algskördningsmaskinen 

skall ha. Vi kommer vidare att beskriva vilka krav vi har ställt och hur dessa kommer att  

uppnås. Alla beräkningar finns bifogade i bilaga 1 (stabilitetsprogram).

3.1 Storlek

Vi har dimensionerat algskördningsmaskinen för ett djupgående på maximalt 50cm vid full 

last.  Stabiliteten  måste  vara  tillräcklig  för  att  med  hjälp  av  kranen  lossa  algerna  i  alla 

lastkonditioner. Övriga säkerhetskrav gällande fribord och stabilitet i sjön samt krav för fartyg 

I allmänhet skall uppfyllas enlig transportstyrelsens regler.

3.1.1 Yttre dimensioner

Algskördningsmaskinen kommer ha formen av ett rätblock som är 6x4x1m stort.

3.1.2 Utrymmen under däck

Skrovet är indelat i två vattentäta sektioner. Ett maskinrum babord akter om 2,5x2,5m. Resten 

utgörs av en stor torrtank innehållande 1,4ton fast ballast.

3.1.3 Styrhytt

Styrhytten ombord har dimensionerats för att en person skall ha ett tillräckligt arbetsutrymme 

för att framföra skördningsmaskinen samt för att en besättning om 2 personer skall  ha ett 

fullgott väderskydd. Styrhytten har dimensionerna 1,5x1,5x2,2m.

3.2 Stabilitet

Med de dimensioner vi har valt blir olastad vikt inkluderat bunker och ballast 7,1ton vilket ger 

ett djupgående på 29cm vid even keel. Detta ger ett G’M på 3,5m. Med fem tons däckslast 

erhålls  50cm djupgående och ett  G’M på 1,4m.  Minsta  erforderliga  fribord erhålls  enligt 
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Transportstyrelsen  vid 70cm djupgående.  Detta  ger en tillåten  lastkapacitet  av 10ton.  Vid 

maximal tillåten last enligt Transportstyrelsen erhålls ett G’M 60cm.

3.2.1 Läckstabilitet

I värsta tänkbara scenario, vid maximal tillåten last 10ton samt läckage med fria vätskeytor i 

både torrtank och maskinrum samt 5ton influtet vatten erhålls ett G’M på 0cm samt ett fribord 

på 0 cm. Detta innebär att Algskördningsmaskinen sjunker rakt ned innan den förlorar sin 

stabilitet så länge lasten inte överstiger 10ton. 

3.2.2 Stabilitet vid lossning

Vid ett normallossningsfall  med 5tons däcklast och ett  lyft  på 500kg 5m utanför sidan av 

fartyget samt 3m högt erhålls en maximal slagsida på 12.5° och ett G’M på 1,2m.

3.3 Skrovform

Algskördningsmaskinen får formen av en fyrkantig pråm. Det är ett deplacerande fartyg.  I 

fartygets framkant fasas skrovet 45° med hänsyn tagen till vattenmotståndet.

3.4 Material och konstruktion

Som skrov har vi valt ett 5mm svetsat stålskrov. Skrovet är spantat med plattstål 100x5mm 

med 60cm mellanrum. Styrhytten är konstruerad i 3mm plåt. Materialvalen är gjorda med 

hänsyn tagen till tillfredsställande säkerhet vid grundstötning samt för att bära däckslasten. 

Kranfundamentet förstärks med extra spant. 
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4 Skördningsutrustning
Det finns ett  antal  olika sätt  för upptagning av alger.  De två vanligaste  förekommande är 

pumpning och upptagningsband. Efter empiriska tester med pumpupptagning och erfarenheter 

hämtade från Kanalgrapporterna har vi dragit slutsatsen att pumpar inte är tillräckligt effektivt 

i större skala och har därav valt att fokusera på en lösning med upptagningsband. 

4.1 Tester av pumpar och sugtråg

Vi har på inrådan av utvecklingsenheten i Kalmar kommun byggt och provkört olika modeller 

av sugtråg kopplade till befintliga pumpbryggor.

4.1.1 Sugtråg

Vi har efter tester dragit slutsatsen att pump och filterlösning har låg utvecklingspotential i 

den  skalan  som  erfordras.  Under  provkörning  av  de  olika  modellerna  med  sugtråg  vi 

konstruerat konstaterades att det behövdes pumpa mycket stora mängder vatten i förhållande 

till mängden alger som togs upp. Det skulle i praktiken innebära ett behov av en mycket stor 

filteranläggning för att uppnå en önskad effekt.

Sugtråg 1.       Sugtråg 2.
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4.2 Slutsatser från Kanalgen

I ett första pilotförsök 1996 användes en vattenpump som via en grov slang pumpade upp 

algerna till en filtersäck placerad på en båt. Kapaciteten på pumpen var relativt liten och stora 

problem  upplevdes  med  filtersäckarna  som  snabbt  satte  igen.  Pumpkonceptet  övergavs 

således till nästkommande skördesäsong ”Teknisk rapport för algskördare och skörd under  

perioden  1997-2000”  B.  Jönsson  2001,  rapport  nr  2001:39  –  EU  life  algae  

LIFE96ENV/S/380

4.3 Upptagningsband

Upptagningsband är den vanligaste förekommande lösningen för storskalig skördning av alger 

idag,  Den  används  även  i  Kanalgprojektet.  Kommersiellt  används  den  framgångsrikt  av 

företag som t.ex. Inland Lake Harvesters, Inc, Burlington WI, USA. Detta har vi kommit fram 

till  är  den  lösning  som  är  bäst  beprövad  och  bäst  lämpad  för  vårat  tilltänkta 

användningsområde.

4.3.1 Upptagningsband, funktion

Vårt  uppdrag bygger  på upptagning av löst  flytande algmattor,  vi  har därför  valt  att  inte 

utrusta  upptagningsbandet  med  ett  klippaggregat  som är  vanligt  förekommande  på  andra 

upptagningsmaskiner. Eftersom klippaggregatets primära uppgift är att klippa bottenväxande 

alger  fyller  det  inget  behov  i  vårt  koncept.  Vi  har  efter  samtal  med  maskinoperatören  i 

Mönsterås förstått att det förekommer skörd av bottenväxande alger där och om det skulle bli 

aktuellt i Kalmar kan ett klippaggregat eftermonteras. Upptagningsbandet skall även gå att 

vinkla  för  att  dels  bestämma  skördningsdjup,  dels  för  att  kompensera  förändringar  i 

djupgående i lastad respektive olastad kondition. Upptagningsbandet skall vara konstruerat så 

att en föravvattning sker under transportsträckan på bandet, det behöver med andra ord vara 

genomsläppligt vilket även minimerar även effekten av den framåtgående vattenström som 

beskrivs i kanalgprojektet. Det bör även vara så placerat att bandet skjuter in ca 50cm över 

skrovet för att säkerställa att algerna inte dras med undersidan av bandet ned i sjön.
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4.3.2 Upptagningsband, teknisk data

Bandet bör vara så brett som möjligt men även lämna ett litet arbetsutrymme på var sida om 

konstruktionen. Det skall även vara tillräckligt långt för att nå ett skördningsdjup på minst 

50cm i alla konditioner. Detta innebär att bandet blir ca 3m brett och 2m långt. Tiltningen av 

bandet  sker  med  hjälp  av  en  hydraulcylinder  och  drivningen  sker  med  hjälp  av  en 

hydraulmotor.  Dessa funktioner drivs med fartygets  eget  hydraulsystem.  Till  skillnad från 

Kanalgens täta plast band har vi valt en glesare stålkonstruktion för detta ändamål.

Detalj av upptagningsband från Kanalgen.

               Detalj av upptagningsband från Clean Sea.

4.3.3 Styrbommar

Efter som upptagningsbandet inte är lika brett som algskördningsmaskinen har vi valt att förse 

det med ledskenor på bommar, försök från kanalgen visade sig även där väldigt effektiva. Den 

huvudsakliga uppgiften för skenorna är att styra in algerna mot upptagningsbandet samt att 

hålla landvaden på ett säkert avstånd från bandet. Bommarna är upphängda på gångjärn och 

kan lyftas med hjälp av hydraulcylindrar  och skalkas med en sprintsäkring.  Bommarna är 

endast  tänkta  att  vara  nedfällda  vid  mycket  låga  hastigheter  eller  när  skördning sker  till 

ankars. Manövreringen med hydraulcylindrar ger även möjlighet att tillfälligt lyfta dem för att 

undvika eventuella hinder under skördningen.
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5 landvadar
Vi har tänkt att  med hjälp av landvadar  och bommar i  förkant på skördemaskinen dra in 

algmassorna  till  upptagningsbandet  medan  skördemaskinen  är  ankrad  under 

upptagningsprocessen, detta för att undvika att köra in maskinen på allt för grunt vatten.

5.1 landvadar

Tidigare  erfarenheter  enligt  rapporterna  om  kanalgen  visar  att  man  med  stor  fördel  kan 

använda en liten båt för att dra ut en landvad fäst i ena änden till skördemaskinen. Landvaden 

förs sedan runt algmassorna för att därefter vinschas in mot upptagningsbandet och på så sätt 

fånga upp algerna. Att istället köra runt maskinen på grunda vatten har visat sig ge upphov till 

skador på den marina bottenmiljön och har därtill ej visat sig vara särskilt effektivt.

5.1.1

Landvadarna liknar ett ytstående nät som är 60cm djupt och 50m långt. En landvad täcker ett 

område  på  ca  3900  m3  om  den  utnyttjas  optimalt.  I  en  referensvik  från  Biologisk  

undersökning av grunda havsvikar - effekter av fintrådiga alger och skörd skulle det innebära 

ca 2 ton alger i ett drag. Detta är ingen realistisk siffra att planera skörden efter men vi har 

valt  att  dimensionera  vinsch,  landvad  och  fästöglor  efter  detta  som  ett  maximalt 

belastningsscenario.

5.2 Servicebåt

För att  dra  landvadarna kommer  en liten båt  att  användas.  Servicebåten bör ha tillräcklig 

maskinstyrka för att dra en 50 meter lång landvad och därtill ha ett så litet djupgående som 

möjligt.
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6 Lastutrymme och mellanlagring
Det finns ett flertal olika lösningar för utformning av lastutrymmet och mellanlagringen av 

algerna på algskördaren. På Kanalgen har försök gjorts med att förpacka algerna i filterpåsar 

vilket visat sig vara mycket tungarbetat på grund av säckarnas storlek. Det har även gjorts 

försök med avvattning med hjälp av gummibeklädda valsar vilket är något som inte heller 

visade sig fungera särskilt väl. 

6.1 Konstruktion

Lastutrymmet kommer att vara variabelt i höjdled och byggs upp med hjälp av brädor som 

läggs i fasta skenor allteftersom lastmängden ökar. Durken i lastutrymmet kommer att luta 

akteröver  för att  underlätta  bortförsel av alger  från upptagningsbandet.  Längst  akteröver  i 

lastutrymmet finns en avvattningskanal som är avskiljd med hjälp av ett sträckmetallgaller 

som är ca 20cm högt. Lastutrymmet är 330cm brett och 340cm långt. 

6.2 Mellanlagring

Mellanlagringen  ombord  på  algskördningsmaskinen  sker  i  lastutrymmet.  Den  naturliga 

liggetiden för algerna i detta utrymme används för att avvattna algmassan. Avvattningen sker 

utan mekanisk påverkan. Vi har uteslutit valsmetoden som avvattning för att valsarna enligt 

tidigare rapporter visat sig pressa ut näringsämnen ur algerna som sedan återfördes till havet. 

6.3 Lossningsutrustning

Den  vanligast  förekommande  lossningsmetoden  är  med  ett  för  ändamålet  avsett 

transsportband monterat på skördningsmaskinen. En annan lösning är att använda en kran för 

lossning av algerna.

6.3.1 Lossningsband

Detta  är  en  lösning  som  tar  stor  plats  ombord  på  skördningsmaskinen  på  bekostnad  av 

lastutrymmet. Det ställer även större krav på utformningen av mottagningsstationen i land. 

Fördelen med ett transportband för lossning är att det går mycket snabbt.
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6.3.2 Lossning med kran

Vi har valt att utrusta vår skördningsmaskin med en kran eftersom att det i dagsläget inte finns 

några anpassade mottagningsstationer  i  Kalmar.  En kran erbjuder  större  flexibilitet  än ett 

lossningsband då bland annat höjden på kajen inte är av avgörande betydelse. En kran ger 

även möjlighet att lossa direkt till containrar eller lastbilar men även i högar på land. Kranen 

vi har valt är en traditionell timmerkran utrustad med skopa. En kran ger därtill möjligheter 

till mer flexibla användningsområden för algskördningsmaskinen.
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7 Säkerhets och navigationsutrustning
Algskördningsmaskinen  skall  uppfylla  kraven  enligt  transportstyrelsen  regler  gällande 

livräddning,  brandsläckning,  oljesaneringsutrustning  samt  navigationsutrustning  för 

fartområde D med en besättning om 2 personer.

7.1 Livräddningsutrustning

Skördningsmaskinen  bör  utrustas  med  livflotte  för  minst  3  personer,  3  flytvästar  och 

Frälsarkrans.

7.2 Brandsläckning

Skördemaskinen bör utrustas med kolsyre-handbrandsläckare i styrhytt  och maskinrum och 

brandlarm i maskinrummet.

7.3 Oljesaneringsutrustning

Skördemaskinens hydraulsystem utgör den största faran för oljespill och det är därför lämpligt 

att  fylla  detta med biologiskt nedbrytbar  olja. Drivmedlet utgör också en risk speciell  vid 

bunkring därför bör maskinen utrustas med absorbent, dispergeringsmedel samt skyfflar och 

borstar.

7.4 Navigationsutrustning

Skördemaskinen skall  förses med navigationsljus  samt  NUC-lanternor  att  föras vid skörd. 

Styrhytten bör även förses med elektroniska sjökort, GPS, samt en VHF-radio.

15



8 Källor
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Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium

Sterner, H. 2001. Teknikbeskrivning. Länsstyrelsen Västra Götaland

Jöborn A et. Al. 2001. Technical Final Report. Länsstyrelsen Västra Götaland
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www.inlandlakeharvesters.com. Inland Lake Harvesters, Inc, Burlington WI, USA

www.aquatractor.com. Aquatractor, Somerset, England

www.waterwitch.com/aquaticweed. Water Witch, Liverpool, England

www.berky.de/english/html/group6c.html. Anton Berkenheger GmbH & Co, Haren-Emmeln, 

Tyskland

8.1 Muntliga källor

Ovanstående resonemang bygger även på samtal med;

Thore A, Utvecklingsenheten Kalmar Kommun, Kalmar (Beställare)

Sparring E, Utopia Marine, Kalmar (Beställare)

Ericsson A, maskinoperatör Kanalgen, Mönsterås
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Friberg J, maskinoperatör Pumpbrygga, Pataholm

Frivilligorganisation Kalmar GK, maskinoperatörer Pumpbrygga, Kalmar
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Bilaga 3
Bifogad CD innehåller trim och stabilitetsprogram för Clean Sea. 



Bilaga 4
Bilaga 4 innehåller projektbeställningen.





Bilaga 5
Bilaga 5 innehåller besked om projektets avslutande.
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