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INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

1.1 Uppdraget

i

Vid en förtida avveckling av kärnkraften i Sverige

skulle de befintliga oljeeldade kraftverken i Stenung-

sund och Karlshamn kunna medverka till att tillgodose

elbehovet i landet under en övergångsperiod intill dess

andra alternativ hunnit färdigställas.

En kraftigt ökad produktion i de två kraftverken skulle

innebära en avsevärd ökning av utsläppen av bland annat

försurande svaveloxider, om den nu gällande gränsen på 1

procent svavel i eldningsoljor skulle tillämpas.

Statens Energiverk har mot denna bakgrund uppdragit åt

Atrax Energi AB att belysa vilka möjligheter som kan

finnas att anskaffa eldningsoljor med lägre svavelhalter

- extremt lågsvavliga eldningsoljor samt den ekonomiska

innebörden därav.

I uppdraget ingår också att översiktligt jämföra kostna-

den för användningen av sådan olja med installation av

rokgasavsvavling, oljeavsvavling eller förgasning.



1.2 Sammanfattning och slutsatser

Bakgrund

Vid en forcerad avveckling av kärnkraften i Sverige kan

ett ökat utnyttjande av de befintliga oljekondenskraft-

verken i Stenungsund och Karlshamn bli aktuellt. Dessa

två kraftverk bedöms kunna producera 10 TWh elkraft per

år vid en förbrukning av cirka 2,4 miljoner ton tjock-

olja per år.

Med nuvarande svavelbestämmelser innebärande högst 1%

svavel i tjockolja är vid dagens oljepris bränslekostna-

den ca 4,3 öre/kWhbr eller ca 11,9 öre/kWhei.

Fram till oljepriskollapsen vid årsskiftet 1985/86 låg

tjockoljepriset under 80-talet på ungefär 2,0-2,5 gånger

dagsnivån (juni 1986).

Vid kontinuerlig drift av oljekondenskraftverken skulle

svavelutsläppen öka i landet. Med 1% svavel i oljan

skulle utsläppen från dessa kraftverk bli ca 24.000 ton

svavel per år, vilket kan relateras till 1984 års totala

svavelutsläpp i Sverige på ca 130.000 ton.

I nedanstående bild illustreras hur svavelutsläppen

skulle öka om oljekondensverken togs i drift med 1-pro-

centig resp. 0,2-procentig olja från 1987.



SVAVELUTSLÄPP 1970 - 95
1000 ton
svavel 50(

SVAVELUTSLXPP
MED OLJEKONDENS
10 IWh 1%S

0,2%S

1970 75 80 85 90 95

Försörjningsmöjligheter och alternativ

Det finns i Västeuropa endast mycket begränsad kapacitet

för avsvavling av tjockolja. Tjockolja med extremt låg

svavelhalt - mindre än 0,5% - skulle därför åtminstone

under de närmaste åren väsentligen utgöras av naturligt

lågsvavlig s.k. atmosfärisk återstodsolja, vilken ut-

vinnes ur lågsvavliga råoljor vid primärdestillationen.



Någon etablerad spot-marknad för tjockoljor med svavel-

halter under 1% finns ännu ej i Västeuropa. Däremot

noteras sådana oljor, nertill 0,3% svavel, i USA och

Karibien.

Möjligheter bedöms finnas att anskaffa extremt lågsvav-

lig tjockolja till Sverige. Den lägsta möjliga svavel-

halten uppskattas ligga kring 0,2%, även om härvid till-

förselalternativen är få. Beroende på vilken svavelhalt

och försörjningskanal som väljs kan kostnaden och till-

förseltryggheten bli väsentligt olika.

Den bästa tillförseltryggheten bedöms de stora inter-

nationella oljebolagen kunna erbjuda, eftersom de har

stora resurser och flexibilitet i alla led av oljeverk-

samheten från propektering och utvinning över handel med

råoljor och produkter till raffinering och distribution.

Möjligheter att träffa långsiktiga avtal om leverans av

extremt lågsvavliga oljor - råolja eller tjockolja -kan

också finnas med regeringar el\er nationella oljebolag i

vissa producentländer. Av störst intresse är därvid

Norge samt från OPEC fristående producentländer i

Afrika, främst Angola. Även OPEC-länder såsom Algeriet

och Nigeria kan vara möjliga leverantörer.

Så länge överutbud råder på oljemarkanden och konkurren-

sen om lågsvavliga oljor inte driver upp lågsvavelpre-

mien kan anskaffning från den internationella spot-mark-

naden vara ett från försörjningstrygghetssynpunkt accep-

tabelt alternativ, som sannolikt innebär den lägsta

kostnaden.



De svenska raffinaderiernas förutsättningar att produ-

cera extremt lågsvavlig tjockolja synes ej skilja sig

från förhållandena i den västeuropeiska raffinaderi-

industrin i övrigt.

Redan med dagens råoljeimport till Sverige finns latent

i de svenska raffinaderierna ca 2,5 milj. ton tjockolja

per år med en svavelhalt kring 0,5%. Utan investeringai:

i lagertankar och andra merkostnader kan den dock ej

produceras.

Även om tekniken för tjockoljeavsvavling är kommersiellt

tillgänglig, är det för närvarande inte troligt att en

sådan anläggning byggs vid något av de svenska raffina-

derierna inom de närmaste 5-10 åren. Om emellertid ett

varaktigt behov av extremt lågsvavlig tjockolja skulle

uppstå i Sverige, är det möjligt att en tjockoljeavsvav-

lingsanläggning kan komma till stånd. Detta bedöms dock

bero på, vilken form av avtal staten och/eller kraft-

industrin kan vara beredda att träffa.

Utan tillkommande investeringar i raffinaderiprocesser

knyts möjligheterna att få fram extremt lågsvavlig

tjockolja huvudsakligen till möjligheterna att anskaffa

extremt lågsvavlig råolja.

Inom den del av världen, varifrån Västeuropa huvudsak-

ligen får sin råoljeförsörjning, finns extremt lågsvav-

lig råolja dels i Nordsjön och dels i Nord- och Väst-

afrika.

Tjockoljesvavelhalter kring 0,5% kan nås utifrån Nord-

sjöråoljor, medan med ett flertal afrikanska råoljor

nivån 0,25% svavel kan nås. Med stor selektivitet,

d.v.s. kraftigt begränsad flexibilitet, skulle nivån

0,15% svavelhalt kunna nås.



Nedanstående figur illustrerar tillgången på lågsvavliga
råoljor.

PRODUKTION AV LAGSVAVLIGA RÅOLJOR 1986,
MÖJLIGA POR SVERIGE
M i l j . t o n / a r
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226 .
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Behov för 10 TOh elprod. Svavelhalt %
•i tjockolja

0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,15 (Atm. åter-
stod)

Även om det sålunda finns en avsevärd kvantitet råolja

med mycket låg svavelhalt skall givetvis understrykas

att den har en marknad idag och att en ökad svensk

efterfrågan på här diskuterad nivå kan få en prishöjande

effekt.



Kostnader

Merkostnaden för olja med lägre svavelhalt, den så kal-

lade svavelpremien, har varierat under den senaste 10-

årsperioden. Något direkt samband mellan svavelpremien

och oljeprisnivån finns emellertid inte.

Prisskillnaden mellan lågsvavlig (1%S) och högsvavlig

(3,5%S) tjockolja har under 1980-talet varierat mellan

som lägst några få och som högst ca 40 US dollar per ton

på Rotterdam-marknaden.

Under samma tid har prisskillnaden i New York mellan

1-procentig och 0,3-procentig tjockolja varierat mellan

0 och 55 dollar per ton.

Svavelpremien ökar med sjunkande svavelhalt. Under

1985/86 kostade 0,1% reduktion av svavelhalten på nivån

över 1%S mellan 0,3 och 1,0 S per ton. På nivån under

1%S låg kostnaden för 0,1% reduktion i intervallet

mellan 1 och 3 $ per ton.

Den ungefärliga ökningen av svavelpremien för närvarande

vid mycket låga svavelhalter illustreras av bilden på

nästa sida.
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På grund av minskande produktion av extremt lågsvavliga

råoljor och en viss, om än begränsad, ökning av efter-

frågan på lågsvavliga tjockoljor väntas svavelpremien

öka i framtiden. En bedömning av denna ökning redovisas

i figur nedan, där även tre av Statens Energiverk redo-

visade oljeprisscenarier inlagts.

TJUCHUimi n i i - i m ocn |t»«-t.«t
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Svavelpremie för 0,2%S (0,05 g S/MJ)

^y Kostn.niv*'] för rökgas-
-ej ler oljeavsvavling (0,05 g S/MJ)

S
n
vavelpremie för

1985 1990 1995 2000
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I föregående diagram har också inlagts bedömd kostnad

för att sänka svavelemissionerna på teknisk väg genom

rökgasavsvavling eller tjockoljeavsvavling.

Kostnaden härför i en kalkyl med 25 års avskrivning och

6% realränta, uppskattas till för närvarande ca ^,5 öre

per kWh bränsle i stora anläggningar och förefaller vara

gynnsamma alternativ om emissionsnivåer under motsvaran-

de 0,3% svavel i olja eftersträvas. Vid högre nivåer k?n

däremot troligen inte investeringsalternativet konkur-

rera för närvarande.
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2 ALLMXNHA FÖRUTSXTTNWGAR

2.1 Stenungsunds ångkraftverk

Stenungsunds Ångkraftverk ägs av Statens Vattenfalls-

verk. Kraftverket består av fyra aggregat, varav två ned

en eleffekt på 155 MW vardera och två ned eleffekten 275

MW vardera d.v.s. totalt ca 860 MM. Det första aggre-

gatet togs i drift 1959. Kraftverket saknar utrustning

för svavelrening av avgaser.

2.2 Karlshaansverket

Karlshamnsverket ägs av Karlshamns Kraft AB där Sydkraft

är största delägaren.

Kraftverket består av 3 block på totalt 996 MW eleffekt.

2.3 Produktion, drifttid och ollebehov

Med en drifttid på 6.000 timmar per år skulle de två

kraftverken kunna producera drygt 11 TWh elkraft per år.

Enligt riktlinjer från Statens Energiverk utgår denna

studie från en produktion av 10 TWh/år.

Vid full last, som då i huvudsak kommer i fråga, antas

elverkningsgraden vara 36 procent. Oljebehovet för de

två kraftverken tillsammans skulle då utgöra ca 2,4

miljoner ton tjockolja per år.
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2.4 Svavelemiasloner

Med gällande svavelrestriktion om max 1% i eldningsolja

skulle svavelutsläppen uppgå till 24.000 ton per år från

de två kraftverken gemensamt. Detta kan jämföras med de

beräknade totala utsläppen i Sverige 1984, som uppgick

till 130.000 ton.

Med lägre svavelhalt i använd olja minskar givetvis

svavelutsläppen. I nedanstående bild visas förväntade

svavelutsläpp i Sverige fram till 1995 enligt den s.k.

försurningsgruppens rapport. I denna bild har också

lagts in konsekvenserna vid användning av olja med

alternativa svavelhalter i de två oljekraftverken från

1987.
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FIGUR 2 . 4 . 1

Utsläpp
1000 ton
svavel 50(

SVAVELUTSLÄPP 1970 - 95

4CK

20C

!0C

SVAVEUTTSLXPP
MES OLJEKONDENS
10 TOh 1%S

0,2%S

EO2-5 NS

1970 75 80 85 90 95

Om oljekondensverken tas i drift, skulle under 90-talets

första hälft svavelutsläppen jämfört med nu förutsedd

nivå öka med cirka 25% om olja med 1% svavel används och

med cirka 5% om olja med svavelhalten 0,2% kunde an-

skaffas.
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2.5 Brinalekoatnader fCr oljekondens

Priset på lågsvavlig (1%S) tjockolja på spotmarknad^n

var i slutet av juni 1986 ca 70 S/ton. Med dollarku-sen

7,17 kr/S betyder detta ca 500 kr/ton. Med 36-procentig

elverkningsgrad motsvarar detta 11,9 öre per kWh el.

Oljekostnaden 500 kr/ton motsvarar ett bränslepris på

4,3 öreAwh. Detta Sr det lägsta oljepris som förekommit

sedan 1973.

Intill dess att priskollapsen inleddes i slutet av 1985,

har priset på tjockolja under 80-talet legat på nivån

150-200 S/ton. På grund av dollarkursens kraftiga vari-

ationer under perioden har tjockoljepriset i svenska

kronor varierat kraftigt, vilket illustreras på nästa

sida.
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FIGUR 2 . 5 . 1

IMPORTPRIS FÖR TJOCKOLJA

Rotterdamnoteringar (Cargoes c . i . f . N.W. Europe)
för tjock eldningsolja 3,5%S resp. 1,O*S
omräknat t i l l kr/m1 vid gällande $-kurser.

300 300
1982 1983 1984 1985 1986
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Ovanstående pris inkluderar kostnad för hann- och in-

tagningsavgifter aen ej kostnad för den obligatoriska

beredskapslagerhåIlningen. För olja son anvSnds i kon-

denskraftverk utgår ingen skatt.

FIGUR 2.5.2

OLJEPRIS FÖR KRAFTBOLAGEN ENLIGT ENERGIVERKETS PRIS-

SCENARIER

Öre/kWh^.

12.5

10,0

7,5

5,0

2,5

TJOCKDLJEPRIS
its
(0,24g S/MJ)

KOLRPIS.REP.AL'f.

1985 1990 1995 2000
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3 HONLIGA rORSORJMINGSKAMALBR FÖR EXTREMT LAGSVAVLIGA

OLJOR

3.1 Alternativa försörjningskanaler

Den erforderliga oljevolymen på cirka 2,4 miljoner ton

per år kan tänkas anskaffas via olika kanaler eller

kombinationer därav. Följande alternativ synes ligga

närmast till hands att diskutera:

A. Anskaffning från de svenska raffinaderierna.

B. Anskaffning från oljeproducerande land via någon form

av regeringsavtal eller långtidsavtal med producent.

C. Anskaffning från den fria marknaden via kortidsavtal

eller spot-köp.

Dessa alternativ diskuteras i det följande.

3.2 Anskaffning från de svenska raffinaderierna

3.2.1 Marknadsstrukturen

Inledningsvis skall noteras att den svenska raffinaderi-

kapaciteten disponeras av flera oljebolag i en relativt

komplicerad struktur.

Om staten eller kraftföretagen skall köpa eldningsolja

från de svenska raffinaderierna kan det förväntas att

avtal härom får träffas var för sig med de oljebolag som
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svarar för råoljeansköffning resp. marknadsföring av

oljeprodukter och alltså inte direkt med raffinaderi-

bolagen.

Marknadsstrukture.. kan illustreras enligt följande:

Ägande

Råolje-

anskaffning

Raffinering

Produkt-
I

försäljning NH

OK Stater

53%\

N HYDRO

21%\

NESTE BP

30% /17%

OKP

\ .

3 8 ^

TEXACO

SCANRAFF

10 (12) Mton/år

BP

41%

v 22%

78%

f

BP-RAFF

5 Mton/år

SHELL

SHELL

100%

SHELL-RAFF

4 Mton/år

I T
OKP TEX NESTE OKP BP

SHELL

3.2.2 Raffinaderiernas tekniska förutsättningar

De tre svenska raffinaderiernas förutsättningar att

producera tung eldningsolja med extremt låg svavelhalt

har tidigare ingående belysts i Energiverkets rapport

"Förutsättningar för lägre svavelhalt i eldningsolja".



QooSo HB
19

Här skall konstateras att de svenska raffinaderierna

sedan många år eftersträvat att reducera sin tjockoje-

produktion bl.a. genom investeringar i konverterings-

anläggningar, där tjockolja omvandlas till bensin och

villaolja.

Dessa investeringar har bland annat medfört en höjning

av svavelhalten i kvarvarande tjockoljekomponenter.

Den enda process i de svenska raffinaderierna som kan

sänka svavelhalten i tjockolja är vakuumgasoljeavsvav-

lingen i Scanraff, men denna utnyttjas nu primärt för

att preparera råvaran till cat.crackern.

En ökad produktion av tjockolja och/eller produktion av

tjockolja med lägre svavelhaIt än för närvarande måste

därför åstadkommas med hjälp av riktade råoljeinköp och

omfattande segregering av oljan, troligen innebärande

investeringar i nya lagertankar m.m. samt omläggning av

produktionen med åtföljande fördyringar.

3.2.3 Förutsättningar för tillverkning av extremt lågsvavlig

tjockolja

Om ett tillkomande behov av ca 2,4 miljoner ton extremt

lågsvavlig eldningsolja skulle uppkomma i Sverige och

täckas från de svenska raffinaderierna, kan det antas

att sådan olja, åtminstone till att börja med, skulle

utgöras av i huvudsak så kallad atmosfärisk återstod ;

från mycket lågsvavliga råoljor. }

i
Atmosfärisk återstod är den återstodsolja som utvinnes

•om bottenprodukt i primärdestillationen. !
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Eftersom denna kvalitet med fördel kan vidareförädlas,

används den numera i stor utsträckning som råvara till

krackningsanläggningar och har därför ett högre värde än

den tjockolja som normalt förekommer på marknaden. Denna

senare tillverkas från olika krackningsrester och tyngre

restoljor med högre svavelhalt.

Kvalitetsbonusen för okrackad återstodsolja varierar och

beror bl.a. på prisdifferensen mellan bensin och tjock-

olja på maiknaden.

Ett sätt att få fram den erforderliga kvantiteten ex-

tremt lågsvavlig tjockolja vore att till de svenska

raffinaderierna införa ytterligare lågsvavlig råolja,

dels i stället för högsvavlig och dels som tillkommande

kvantitet. Utgående från nivån på kapacitetsutnyttjande

under senare år och marknadsutvecklingen i övrigt torde

detta vara möjligt.

Nedan redovisas i form av ett räkneexempel förutsätt-

ningarna att få fram extremt lågsvavlig tjockolja från

de svenska raffinaderierna vid nu rådande marknadsför-

hållanden.

Utgående från importstatistiken för första kvartalet

1986 (enligt SPK) kommer för närvarande cirka 75% av den

svenska råoljeimporten från Nordsjön. Därav är ca 48%

från Storbritannien, 25% från Norge och 2% från Danmark.

Förutom från Nordsjön importerades lågsvavliga råoljor

från Nigeria och Angola.
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Räknat på första kvartalets 1986 importsammansättning

och 16 miljoner tons totalimport per år skulle följande

ungefärliga kvantiteter extremt lågsvavliga atmosfäriska

återstodsoljor (mindre än 0,6% S) under vissa förutsätt-

ningar finnas disponibla i Sverige:

TABELL 3 . 2 . 3 . 1

RÅOLJA

E k o f i s k , Norge

S t a t f j o r d , Norge

F o r t i e s , UK

Ospec . , Danmark

Ospec . , Angola

Ospec . , Nigeria

ANDEL

RAOLJJ
%

1,8

23 ,4

7,8

1,9
2,8

3,8

AV SVENSK

aMPORT
Kton/år

288

3.744

1,248

304

448

608

AMT. ATERSItD

UTKrns
%

38

42

38

44

50

40

Kton

109

1.572

474

134

224

243

SVAVELHALT
%S

0,38

0,58

0,5

0,6

0,2

0,3

TOTALT 41,5 6.640 2.756 0,5

Ovanstående tabell visar att om erforderlig segregering

kan åstadkommas så finns i de svenska raffinaderierna

för närvarande tjockoljor tillgängliga med mycket låga

svavelhalter. Med raffinaderiernas nuvarande utrustning

och lager kan erforderlig segregering inte enkelt åstad-

kommas. Nödvändiga åtgärder, kostnader och inverkan i

övrigt fordrar raffinaderiföretagens medverkan för en

kvantifiering. Dessa lågsvaveloljor utnyttjas i huvudsak

som krackningsråvaror men också i begränsad omfattning

som blandningskomponenter för tillverkning av eldnings-

olja med 1% svavelhaIt. Om därför huvuddelen av den

extremt lågsvavliga tjockoljan skulle användas för

kraftproduktion, skulle detta få konsekvenser i form av
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brist på krackningsråvara och även på raffinaderiernas

möjlighet att tillverka lågsvavlig tjockolja för den

övriga marknaden.

För enkelhetens skull antas därför i detta räkneexempel

att ytterligare lågsvavlig råolja motsvarande behovet

2,4 milj. ton lågsvavlig tjockolja for kraftproduktion

raffineras i de svenska raffinaderierna.

Innebörden härav skulle vara ungefär följande:

TABELL 3.2.3.2

Tillkommande råoljeintag:

Produktion av lågsvavlig tjockolja

i form av atmosf. återstod

Produktion av nafta/bensin

Produktion av diesel/villaolja

Raff.bränsle och förluster

6,3 milj. ton/år

2,4

1,5

2,2

0,2

Det skulle här leda för långt att söka analysera konse-

kvenserna av en på detta sätt ökad produktion av nafta/-

bensin respektive diesel/villaolja i de svenska raffi-

naderierna .

3.2.4 Tillgången på extremt lågsvavliga råoljor

Svavelhalten i den tillkommande tjockoljevolymen bestäms

direkt av råoljevalet. Exempel på råoljor som kan ge

mycket låga svavelhalter i tjockoljan redovisas i föl-

jande tabell. I tabellen anges också så långt det är

känt den nuvarande produktionsnivån för respektive rå-

olja samt spotmarknadsprisnivån i april -86 enligt

Petroleum Intelligence Weekly.
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TABELL 3.2.4

RÅOLJA

Ämna

Arzew

Bonny Light

Bonny Med.

Brass River

Brega

Brent Blend

Cabinda

Ekofisk

Escravos

Es Sider

Forcados

Blend

Forties

Hassi

Messaoud

Ninian

Sarir

Statfjord

Thistle

Zarzaitine

Zueitina

.1

LAND

Libyen

Algeriet

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Libyen

U.K.

Angola

Norge

Nigeria

Libyen

Nigeria

U.K.

Algeriet

U.K.

Libyen

Norge

U.K.

Algeriet

Libyen

PRISNIVÅ

APRIL-86

S/bbl

n.a.

n.a.

11,50

11,25

11,40

10,40

11,00

10,40

10,60

n.a.

10,00

11,50

10,70

n.a.

10,70

n.a.

11,90

n.a.

11,10

10,60

PROD.VOLYM

Mton/år

1)

2)

12,5

7

7

1)
44

11

11

10

1)

22,5

25

2)

20

1)
35,5

4,5

32,5

1)

SVAVELHALT

I ATM ATERST

vikts-%

0,22

0,25

0,25

0,4

0,15

0,4

0,8

0,2

0,4

0,3

0,75

0,45

0,5

0,3

0,8

0,25

0,6

0,6

0,13

0,5

1) Libyens totala produktion Är ca 55 Mton/år.

2) Algeriets " " " - 32,5 Mton/år.

Ovanstående lista på lågsvavliga råoljor är långtifrån

fullständig. Ytterligare avsevärd produktion av mycket

lågsvavliga råoljor förekommer i bl.a. Nordsjön, Afrika

och i FjMrran östern, främst i Indonesien.
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Listan ovan representerar emellertid en produktion på

för närvarande cirka 330 miljoner ton per år inom den

region som har Västeuropa som forstahandsmarknad.

Det torde med denna lista ha illustrerats att med selek-

tivitet i upphandlingen en tjockoljesvavelhalt kring

0,5% kan nås utifrån Nordsjöråoljor. Svavelhalter på

nivån 0,25% i tjockolja kan uppnås med ett flertal afri-

kanska råoljor och med stor selektivitet i inköpen

skulle en nivå kring 0,15% svavel kunna nås (t.ex. Zar-

zaitine, Algeriet och Brass River, Nigeria).

Ju ISgre svavelhalt som eftersträvas desto mer begränsas

givetvis råoljeflexiöiliteten. Ett försök att illustrera

detta görs i nedanstående figur:

FIGUR 3.2.4.1

PRODUKTION AV LAGSVAVLIGA RÅOLJOR 1986, MÖJLIGA FÖR

SVERIGE

PRODUKTION AV LAGSVAVLIGA RÅOLJOR 1986,
MÖJLIGA FOR SVERIGE
Milj.ton/år

330

266

226 .

123
105

51 ..
40

6,3"
Behov för 10 TWh elprod. Svavelhalt t

•i tjockolja
0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,15 (Atm. åter-

stod)
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Diagrammet ovan visar att råoljeflexibiliteten avtar

kraftigt med sjunkande svavelhalt. Vid den lägsta sva-

velhalten 0,15%, skulle Sverige behöva ta i anspråk ca

151 av produktionen av sådana råoljor. Vid en svavenhalt

på 0,3% utgör det svenska behovet ca 5% och vid 0,5% ca

3% av produktionen inom det område som normalt har Väst-

europa som primär marknad.

3.2.5 Förutsättningar för investeringar i tjockoljeavsvavling

! vid svenska raffinaderier

1
I den tidigare nämnda rapporten från Statens Energiverk

betr. förutsättningar för lägre svavelhaIt i eldnings-

olja anföres i sammanfattningen bl.a.:

"Om kraven på svavelhaIt i tjockolja sänktes till

exempelvis en nivå av 0,5%, tycks inte investeringar

komma att ske i något av de svenska raffinaderierna.

I stället kan det komma att innebära att den i

Sverige producerade tjockoljan kommer att avsättas på

andra platser i Europa, samtidigt som det svenska

behovet av lågsvavlig tjockolja får tillgodoses via

import."

Den redovisade slutsatsen ovan är sannolikt korrekt,

särskilt utifrån de förutsättningar verket utgår ifrån,

nämligen dels en fortsatt minskande marknad för tjock-

olja och dels företagsekonomiska beslutskriterier. Om en

varaktig efterfrågan uppstår i Sverige på drygt 2 mil-

joner ton/år extremt lågsvavlig tjockolja, kan emeller-

tid förutsättningarna för en investering i Sverige för-

ändras. De grundläggande skälen till att oljebolagen

inte Sr intresserade att investera i t jockoljeavsvavling

är bl.a. att marknaden för tjockolja väntas fortsätta

att minska såväl i Sverige som utomlands, samt att till-

gången på lågsvavlig råolja bedöms vara mer än tillräck-
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lig åtminstone till 90-talets mitt. Några avsevärt

skärpta krav när det gäller svavelhlat väntas inte hel-

ler komma att introduceras i omvärlden som drastiskt

skulle påverka efterfrågan och därmed svavelpremien på

lågsvavliga råoljor.

Tekniken för avsvavling av tjockolja är kommersiellt

tillgänglig och väl beprövad. Avsvavlingsgraden i tjock-

oljeasvavlingsanläggningar ligger på ca 90%, d.v.s.

tjockoljor med svavelhalten 2-3% kan avsvavlas ner till

0,2-0,3% svavel.

Ett behov på ca 2,4 miljoner ton extremt lågsvavlig

tjockolja ger underlag för en avsvavlingsanläggning i

kommersiell storlek, där skalekonomin kan utnyttjas väl.

Huruvuda oljebolagen kan intresseras för att uppföra en

tjockoljeavsvavlinganläggning i anslutning till något

svenskt raffinaderi bedöms i hög grad bero på vilken

form av avtal staten och/eller kraftindustrin kan vara

beredda att träffa. Ärliga volymer, avtalstidens längd

och graden av knytning till faktiska avsvavlingskostna-

der torde vara faktorer av central betydelse för ett

dylikt avtal.

Som ett alternativ kan givetvis övervägas att kraftin-

dustrin själv svarar för finansiering och investering

och därmed merparten av det ekonomiska risktagandet.

Detta torde i och för sig inte hindra att driften av

avsvavlingsanläggningen kan handhas av ett raffinaderi-

företag på legobasis.

Med en avsvavlingsanläggning i landet anpassad för olje-

kondenskraftverkens behov vidgas gietvis råoljeflexi-

biliteten avsevärt och därmed också försörjningstrygg-

heten.



27

3.3 Långsiktiga avtal »ed producenter av lågsvavllq olja

3.3.1 AllBånt

Son diskuterats i föregående avsnitt finns den extremt

lågsvavliga råoljan koncentrerad till vissa länder eller

regioner.

Nordsjöoljan kan ge tjockolja med svavelhalt i inter-

vall et 0,4-0,8%. För ännu lägre svavelhalter är fyndig-

heter i Nord- och Västafrika primärt av intresse.

För att öka leveranssäkerheten för lågsvavliga oljor kan

det åtminstone teoretiskt övervägas att söka träffa ett

långsiktigt avtal med något eller några av de länder som

producerar sådan olja. I en marknadssituation som den

rådande, där så gott som all olja handlas på spot- eller

korta kontrakt kan detta synas riskabelt och okonventio-

nellt. Samtidigt kan dock förutsättningarna finnas för

att träffa ett rimligt avtal.

Sådana långsiktiga avtal kan gälla antingen råolja eller

tjockolja, alternativt en kombination av båda.

Långsiktiga avtal kan tänkas slutas antingen direkt på

regeringsnivå i form av så kallade "Government - to

-Government deals" eller på företagsnivå mellan statliga

eller privata företag.
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3.3.2 Tjockolja frAn Nordsjön

Ett regeringsavtal gällande leverans av extremt lågsvav-

lig tjockolja från Nordsjoråolja bedöms ej kunna träffas

med Storbritannien eller Danmark. Anledningen härtill ä*-

att dessa producentländer saknar integrerade statliga

oljebolag och därmed raffinaderikapacitet. Visserligen

är det tänkbart att erforderlig raffinering kan arrange-

ras medelst legoraffinering, men i dessa fall synes

råoljeavtal vara det närmast till hands liggande.

Norge har ett integrerat statligt oljebolag, Statoil,

genom vilket säkerligen ett regeringsavtal skulle kunna

administreras. Statoil har raffinaderikapacitet i Rafi-

nor, Mongstad. Detta raffinaderi tillverkar emellertid

ingen tjockolja för närvarande och ej heller efter det

att den pågående utbyggnaden genomförts kommer någon

tjockoljekvantitet av betydelse att produceras.

Ett långsiktigt avtal om leverans av extremt lågsvavlig

tjockolja av Nordsjöursprung bedöms därför i första hand

troligen få träffas med något av de internationella

oljebolag som är verksamma i Nordsjön.

Det av svenska staten delägda Svenska Petroleum Explo-

ration AB, SPE, är delägare i ULA-fältet i norska sek-

torn av Nordsjön. Produktionen i detta fält startar i

september 1986 och SPEts andel beräknas uppgå till ca

0,6 miljoner ton råolja per Ar. Utbytet av atmosfärisk

återstod vid raffinering av ULA-olja uppskattas till ca

40% med en svavelhaIt på ca 0,2%.

Det synes möjligt att OKP lät raffinera denna ULA-olja i

sin andel av BP-raffinaderiet i Göteborg och därvid

bland annat producerade ca 240.000 ton tjockolja med

0,21 svavelhalt för användning i Stenungsundsverket.
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3.3.3 Råolja från Nordsjön

Den totala råoljeproduktionen i Nordsjön uppgår för

närvarande till ca 3,35 miljoner barrels per day (BPD)

motsvarande ca 167 miljoner ton per år. Bland de mer

betydelsefulla lågsvaveloljorna är följande:

RÅOLJA

Brent Blend-38
Ninian Blend-36
Forties-37
Bcofisk Blend-43
Statfjord-38

LAND

IK

UK

IK

Norge

Norge

PRODUKTION
1 0 0 0 BPD

885

400

500

215

710

Mton/år

44

20

25

U

35

SVKVBHALT
i rå-

olia

0,4

0,4

0,3

0,1

0,3

i tjock-

olja

0,8

0,8

0,5

0,4

0,6

3.3.3.1 Storbritannien

Råolja från brittiska sektorn av Nordsjön kan köpas från

de oljebolag som är verksamma där. Brittiska regeringen

har formella möjligheter att disponera viss del av pro-

duktionen men det bedöms inte sannolikt ?tt det för

närvarande finns intresse att utöva denna rätt.

De flesta större internationella oljebolagen disponerar

råoljeproduktion i Nordsjön och kan tänkas vara villiga

att diskutera långtidsavtal.
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3.3.3.2 Danmark

Danska staten äger bolaget Olie- og Gas A/S, vilket

bolag har till uppgift att tillvarata statens intressen

inom olje- och gasområdet.

Danska staten har rätt att förvärva och disponera över

en andel av den olja som produceras i danska sektorn av

Nordsjön. Denna s.k. "purchase option oil" utgör ca 25%

av totala produktionen och handhas av Dansk Olieforsy-

ning A/S (DOFAS).

Den danska råoljeproduktionen uppgick 1985 till ca 2,9

miljoner ton och väntas 1987 öka till 4,5 miljoner ton.

Exporten av råolja var 1985 ca 1 miljon ton, varav 58%

gick till Sverige. Sverige importerade dessutom ca 1

miljon ton raffinerade produkter från Danmark, varav

dock nästan ingen tjockolja.

Råoljeimporten från Danmark har hittills skett via

Texaco. Ett leveransavtal på regeringsnivå mellan

Sverige och Danmark är en möjlighet och ett sådant avtal

skulle kunna bidra till att förse de svenska oljekraft-

verken med extremt lågsvavligt bränsle, ca 0,5%S.

3.3.3.3

När det gäller avtal på regeringsnivå för leverans av

Nordsjöråolja synes Norge vara en naturlig part. Norska

Staten kontrollerar via Statoil stora kvantiteter låg-

svavlig Nordsjöolja.
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Ett regeringsavtal beträffande oljeleveranser har redan

tidigare träffats mellan Sverige och Norge och en poli-

tisk ambition har frAn svensk sida uttalats att vidmakt-

hålla och utveckla nära relationer ned Norge på in-

dustri- och energiområdet.

3.3.4 Tjockolja från Afrika

Som tidigare nämnts produceras i Nord- och Västafrika

stora kvantiteter extremt lågsvavlig råolja.

Omvandlingen av denna råolja till raffinerade produkter,

inklusive lågsvavlig tjockolja, sker endast i ringa

omfattning i produktionsländerna p.g.a. låg raffinaderi-

kapacitet. Mojligheter att importera lågsvavlig tjock-

olja direkt från dessa producentländer är därför be-

gränsad .

Av störst intresse i detta sammanhang synes Algeriet och

Nigeria vara. Dessa länder exporterade 1984 3,86 mil-

joner ton resp. 0,21 miljoner ton tjockolja till OECD-

området. Importörer var följande länder:

IMPORTLAND TJ0CK0LJEEXPORT KTON 1964 FRAN

ALGERIET NIGERIA

Västtyskland 382

Italien 49

Nederländerna 31

Spanien 113

Sverige 40

Storbritannien 65

OSA 3.183 212

TOTALT 3.863 213 Källa: OECD
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Som synes skulle en import av extremt lågsvavlig tjock-

olja från Afrika i huvudsak komma att få ske i konkur-

rens med den amerikanska marknaden och de där verksamma

internationella oljebolagen.

Den befintliga raffinaderikapaciteten i Algeriet på 7

miljoner ton per år är fullt utnyttjad, varför ytterli-

gare tjockoljeproduktion i landet icke är möjlig utan

ytterligare investeringar.

Nigerias raffinaderikapacitet uppgår till ca 12 miljoner

ton/år och har enligt tillgänglig statistik fram till

1983 utnyttjats till endast ca 60%. En åtminstone teo-

retisk möjlighet skulle alltså här finnas att genom ökad

raffinering få fram ytterligare kvantiteter lågsvavlig

tjockolja för export. Enligt uppgift har dock kapaci-

tetsutnyttjandet ökat väsentligt efter 1983.

3.3.5 Råolja från Afrika

Den övervägande delen av råoljorna som utvinnes i Nord-

och Västafrika är mycket lågsvavliga och därför av in-

tresse i detta sammanhang.

Totala reserver, produktion, export och produktionskapa-

citet sammanfattas nedan.



LAND PAVTSAEE PRCDIKTICN EXPORTNIVA BEDÖMD

RESERVER 1985 1985 2 KV. 1985 EXPORTKAP.

Milj, ton Milj, ton Milj, ton Milj, ton

OPBC-stater

Algeriet

Libyen

Nigeria

Gabon

Non-OPBC-stater

Angola

Cameron

Congo

Tunisien

övriga
TOTALT

1.100 1 )

2.8001)
2.3001)

752)

300D

200D
1251)

6.9001)

44,8D 6
52!lD

72,8D
7,7l)

4,35)

225,9

) 26,73)
38,03)
61,13)

6,53)

9,74)
7,54)
4,94)

4,35)

158,7

34,44)
64,54)
77,44)
8,64)

9,74)
7,54)
4,94)

4,35)

211,3

D Enligt EP Statistical Review 1986.

2) Enligt GPBC Facts and Figures 1984.

3) Enligt Petroleum Intelligence Weekly march 24, 1986.

4) Enligt " • " July 14, 1986.

5) Uppskattat.
*) Inkl. ca 30% kondensat.

OPEC-staterna

Alge r i e t , Libyen och Nigeria t i l l h ö r de s .k . hökarna
inom OPEC. I det rådande po l i t i ska klimatet torde e t t
l ångs ik t i g t leveransavtal med Libyen e j komma i förs ta
hand.
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Algeriets stora volymer av mycket lågsvavlig råolja går

till ett flertal länder. Enligt OECD-statistik leverera-

des följande kvantiteter råolja från Algeriet till olika

OECD-länder 1984.

Export av råolja från Algeriet till OECD 1984

Österrike

Belgien

Västyskland

Grekland

Italien

Nederländerna

Portugal

Spanien

Sverige

Schweiz

Turkiet

Storbr itannien

Canada

USA
TOTALT

3

1

1

8

21

865 kton

3 "

.473 "

693 "

.414 "

879 "

346 "

506 "

28 "

747 "

418 "

84 "

.047 "

.708 "

.881 kton

Som framgår av tabellen ovan torde möjligheter finnas

att öka importen till Sverige från Algeriet; dock knap-

past upp till nivån 6 miljoner ton/år.

Möjligheterna att till rimliga villkor träffa ett lång-

siktigt råoljeavtal med Algeriet på nivån någon miljon

ton per år skall inte uteslutas. Möjlig förhandlingspart

kan vara det statliga oljebolaget SONATRACH eller rege-

ringen direkt. Anledningen till att importen från Alge-

riet till Sverige i stort sett är obefintlig för när-

varande, torde vara att de svavelhalter som gäller i

Sverige för närvarande kan mötas till lägre kostnad med

Nordsjöråoljor.
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Nigerias råoljeexport till OECD uppgick 1984 till ca 51
miljoner ton, varav ca 39 miljoner ton gick till Väst-
europa och ca 12 miljoner ton till USA och Canada.
Sveriges import var 1984 ca 500 kton. Under 1985 och
början av 1986 har råoljeimporten från Nigeria uppgått
till följande enligt SPK.

RAOLJEIMPORT FRAN NIGERIA TILL SVERIGE

1 kv -85 2 kv -85 3 kv -85 4 kv -85 1 kv -86

1000 fat 2.566 2.473 871 2.245 1.011

1000 ton 346 336 118 303 136

Andel av im-

porten % 9,4 10,5 3,7 9,7 3,8

Även i fallet Nigeria torde möjligheter finnas att på
regeringsnivå diskutera ett långsiktigt avtal beträf-
fande leverans av extremt lågsvavlig olja.

Non-OPEC-staterna

Ett antal afrikanska stater, som är fristående från

OPEC, producerar icke obetydliga kvantiteter mycket

lågsvavlig råolja, t.ex. Angola, Cameron, Zaire, Congo,

Tunisien. Åtminstone från de tre förstnämnda har råolja

importerats till Sverige under 1985/86.

Xven om oljeexporten från dessa länder formellt ligger i
händerna på respektive regering är i praktiken de inter-
nationella oljebolagen involverade. Förutsättningarna
för direkta regeringsavtal med dessa länder är därför
oklara.
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Såväl den låga svavelhalten i råoljorna som dessa län-

ders oberoende av OPEC gör det intressant att närmare

undersöka förutsättningarna för bilaterala avtal för att

säkra leveranser vid eventuell drift av svenska olje-

kondenskraftverk med extremt lågsvavlig olja.

3.3.6 Tjockolja från oljebolag

Som antytts i det tidigare har de stora oljebolagen

intressen inom såväl råoljeutvinning som transporter och

raffinering. Med sina kompletta och integrerade system

och stora kompetens inom alla led av verksamheten måste

de betraktas som potentiella leverantörer av olja för

kraftgenerering.

Särskilt de multinationella oljebolagen torde med sin

flexibilitet i olika led kunna erbjuda en leveranssäker-

het för oljeprodukter, som är svår att överträffa med

bilaterala regeringsavtal.

Genom egen råoljeproduktion, omfattande råolje- och

produkthandel, tillgång till transportfaciliteter och

raffinaderikapacitet inklusive i några fall även tjock-

oljeavsvavling kan oljebolagen kompensera för lokala

produktionsstörningar eller -bortfall och även begränsa

den politiska sårbarhet, som kan vara förenad med bi-

laterala regeringsavtal.

Vid en eventuell slutlig utvärdering av olika försörj-

ningsalternativ för extremt lågsvalivg olja för elkraft-

produkcion synes det därför angeläget att noga jämföra

eventuella förslag från internationella oljebolag med

alternativa lösningar.
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3.3.7 Spotköp av extremt lågsvavlig olja

Kraftindustrin i Sverige har historiskt i hög grad

arrangerat sin oljeförsörjning genom s.k. spotköp,

d.v.s. engångsaffärer av enskilda båtlaster på den fria

marknaden. Särskilda företag, EFO och Westoil, har ska-

pats för samköp av olja för ett antal kommunala energi-

verk, medan Vattenfall och Sydkraft haft egna inköps-

organ.

Om det skulle bli aktuellt att anskaffa stora kvantite-

ter extremt lågsvavlig olja för kraftverksdrift i

Sverige är även spotköp ett alternativ.

Vid värdering av detta alternativ måste beaktas att

någon etablerad marknad för tjockolja med svavelhalt

under 1,0% inte finns i Europa för närvarande. Såväl på

USA-marknaden som i Västindien noteras däremot tjock-

oljor med svavelhalter ner till 0,3%.

En efterfrågan på nivån 2 miljoner ton/år extremt låg-

svavlig tjockolja på den västeuropeiska spotmarknaden

skulle sannolikt verka prisuppdrivande på en sådan pro-

dukt.

Innan en marknad därför har etablerats i regionen med

såväl ett flertal säljare som köpare måste spotköpsba-

serad försörjning betraktas som vansklig. Dock kan al-

ternativet med spotköp från USA-marknaden eller Karibien

behöva ytterligare undersökas, även om frakterna kan

väntas innebära merkostnader.
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4 KOSTNADER FÖR EXTREMT LAGSVAVLIG OLJA

4.1 Råolja

Behov av extremt lågsvavlig tjockclja kan tillgodoses

med hjälp av ett begränsat antal mycket lågsvavliga

råoljor. Ett dylikt behov innebär därför en begränsning

av flexibiliteten i råoljevalet och därmed en risk för

ökad kostnad.

Med den prissättning som i ökande omfattning tillämpas

för råolja - s.k. netback basis - bestäms olika råolje-

kvaliteters relativa priser i förhållande till varandra

utifrån det utbyte av produkter med olika värden som kan

tillverkas.

Eftersom lågsvavlig tjockolja har ett högre marknadspris

än högsvavlig betalas ett högre pris för lågsvavliga

råoljor, en s.k. lågsvavelpremie. Med den goda tillgång

på lågsvavliga råoljor som råder relativt efterfrågan

betalas emellertid för närvarande låga premier för låg-

svavlig het .

Med prissättning på netback basxs skulle i princip gälla

att köparen/raffinaderiet får lika mycket för pengarna

oberoende av vilken råolja han köper. Merkostnaden vid

köp av en olja med låg svavelhalt skall motsvara den

svavelpremie, som betalas på produktmarknaden och som

kan utläsas ur prisdifferensen mellan tjockoljor med

olika svavelhalter.

Eftersom även svavelpremien styrs av tillgång och efter-

frågan kan givetvis ett ökat behov av lågsvavlig tjock-

olja driva upp svavelpremien.



Som framgår av figur 3.2.4.1 (sid. 24) är produktions-

nivån for råolja, ur vilken tjockolja med en svavelhaIt

under 0,15% kan utvinnas, i storleksordningen 40 mil-

joner årston inom den del av världen, från vilken

Sverige normalt får sin råolja.

En okad efterfrågan från Sverige på ca 6 miljoner årston

av sådan råolja skulle sannolikt väsentligt påverka

marknaden och driva upp priset på just dessa råoljor.

Hur stor en sådan prishöjning skulle kunna bli, är omöj-

ligt att förutsäga och beror bland annat på hur beroende

andra köpare är av just dessa råoljor och hur långt de

kan tänkas vara med i en "budgivning".

Vid något högre svavelnivåer ökar tillgången på möjliga

råoljor relativt snabbt och redan vid nivån 0,3-0,4%

svavel i tjockoljan kan priseffekterna av en ökad efter-

frågan på den aktuella nivån från Sverige troligen bli

begränsad.

Om emellertid samtidigt efterfrågan från andra länder

och marknader skulle öka kan givetvis svavelpremien

snabbt komma att öka.

Det skall också noteras att de kända reserverna av låg-

svavlig råolja i flera länder är begränsade. Produk-

tionsvolymerna visar en nedåtgående trend och på en del

håll kan reserverna befaras vara nära uttömda före se-

kelskiftet.

Samtidigt fortgår letandet efter nya oljefyndigheter -om

än för närvarande i reducerad omfattning - och nya fyn-

digheter såväl i Norsjön som i Nord- och Västafrika kan

på sikt förbättra försörjningsmöjligheterna.
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I diskussion av pris, tillgång och efterfrågan på ex-

tremt lågsvavliga råoljor kan också nämnas den avsevärda

produktion - ca 300 miljoner årstor. - som förekommer i

fjärran östern av sådan olja. Oet vore visserligen för-

enat med ökade fraktkostnader att föra råolja därifrån

till Europa, men förekomsten av denna olja och möjlig-

heten att frakta den till Europa kan medverka till att

hålla tillbaka svevelpremierna. Japan har dock stränga

svavelvillkor och ett stort behov av dessa råoljor.

Råoljeproduktionen och svavelhalter illustreras i föl-

jande tabeller:

TABELL 4.1.1

RAOLJEPRODUKTIONEN I ASIEN OCH AUSTRALASIEN 1985

LAND MILJ. TON/AR XNDRING REL. 1984

Japan

Brunei

Indonesia

Malaysia

South Asia

Other South

East Asia

Australasia

China

0,5
7,4

63,2

20,9

32,9

3,4

30,2

124,7

+ 20,9%

- 6,2%

- 7,8%

- 3,7%

+ 8,5%

+ 91,7%

•»• 17,2%

+ 8,9%

TOTALT 283,2 Källa: BP
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TABELL 4.1.2

SVAVELHALTER I FjXRRAN ÖSTERN RÅOLJOR

Far East

Indonesia

Sumatran Lt-34

Sumatran Medium-34

Duri-20

Djatibarang-29

Handil-32

Ardjuna-37

Bekapai-41

Attaka-42

Ar'in Condensate-54

China

Daqing-33

Shengli-24

Australia

Gippsland-46

Malaysia

Labuan-33

Miri Light-38

Tapis Blend-43,5

Brunei

Champion-22

Seria Light Blend-39

PROCENT

SVAVEL

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

UPPSKATTAD

LEVERANSVOLYH

1000 b/d*

325

125

50

15

130

165

30

45

110

110

70

80

70

135

250

50

110

Källa: PIW, April 7, 1986

Svavelhalten i tjockolja (atmosf. återstod) ligger van-

ligtvis pi nivån 1,8 gånger svavelhalten i råolja.

* 20.000 b/d motsvarar ca 1 miljon ton/år.
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4.2 Tiockolja
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4.2.1 Dagssituationen

Tjockoljor med olika svavelhalter säljs på olika mark-

nader och rådande spotpriser i juli 1986 redovisas i

tabell nedan.

TABELL 4.2.1.1

TJOCKOLJEPRISER I JULI 1986, U.S. S/TON

MARKNAD

SVAVELHALT I VIKTSPROCENT

0,3 0,5 0,7 1,0 2,2 2,8 3,0 3.5

Nordvästeuropa

Italien
U.S. Gulf Coast
Carribean

Mid East Gulf
Singapore

75,34

60,52

55,58
52,00

69,83 64,84 61,78
65,37 60,58 59,52

43,29
43,54

59,92

40,00
50,81

Skillnaderna i pris för tjockoljor med olika svavelhal-

ter på samma marknad representerar huvudsakligen den

s.k. svavelpremien vid aktuell svavelnivå.

Skillnaderna i pris mellan olika marknader kan relateras

till fraktkostnader och till efterfrågeintensiteten.
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4.2.2 Svavelpremiernas utveckling

Svavelpremierna har under senare år varierat relativt

kraftigt.

Skillnaden Mellan tjockolja ned 1% respektive 3,5% sva-

vel i NorvSsteuropa sedan 1980 framgår av nedanstående

diagran.

PIGOR 4.2.2.1

Prisskillnaden Milan 1*?- och aoraalsvavllf tjock •ldaln««ol)a, •ott*rdunet«rl*9«r

Tjockoljor ned svavelhalter under 1% prisnoteras ej i

Europa, eftersom handeln med sådana kvaliteter Sr allt-

för liten. På andra marknader noteras emellertid tjook-

oljor med svavelhalter ner till 0,3%.
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Svavelpremier för sådana oljor på New York

framgår av nedanstående bild:

irknaden

FIGUR 4.2.2.2

SKILLNADER X PRISER PA TUNGA ELDNINGSOLJOR
HED OLIKA SVAVELHALTER <NEM YORKI

HFO (O.3X 8>-<1.0Z SI

HFO <O.SX S>-tl.OX S!

A
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4.2.3 Svavelpre»ier vid e»tre»t låga svavelhalter

Svavelpremien okar vid låga svavelhalter. En beräkning

har gjorts av premiens storlek per 0,1% förändring av

svavelhalten vid olika svavelnivåer och på olika geo-

grafiska marknader.

FIGUR 4.2.3.1

SVAVELPREMIER VID NIVÅER ÖVER 1%

Premie i
S/ton per O,1%S

1.3

1,2

1,1

1,0 .

0,9 .

0,8

0,7

0,6 .

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

\

2,2%->l,O%S
.{Caribien)

2>8%->l,0%S
/ *\ / /tCaribien)

/ /""• \ / / ,{b.S. Gulf)

3,5%->l,O%S
(Italien)

- * • —1 1 I \
kv 1-85 kv 2-85 kv 3-85 kv 4-85 kv 1-86 kv 2-86
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FIGUR 4.2.3.2

SVAVELPREMIER VID NIVÅER UNDER 1%

46

Premie i S/ton
per O,ltS
3,0

2,5.

2.0

1,5

1,0

0,5

0,7%->0,5%S
(U.S. Gulf)

1,O%->O,3%S
(Caribien)

1,O%->O,7%S
(U.S. Gulf)

• » >

kvl-85 kv2-85 kv3-85 kv4-85 kvl-85 kv2-86

Ovanstående figurer illustrerar att tiondelarna blir

dyrare ju längre ner svavelhalten sänks.

Konsultföretaget Purvin * Gertz Inc. har granskat sva-

velpremierna i USA över en långre period och redovisar

att 0,1 procentenheter i intervallet l,0-0,3%S kostar
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2,5 gånger så mycket som 0,1 procentenheter i interval-
let 2,8-l,0%S. Purvin t Gertz förutser följande föränd-
ringar av svavelpremierna de närmaste 10 åren:

Premie i S/ton per 0,1% svavel i intervallet 1,0% till

0,5%S enl. Pervin & Gertz:
1985: 1,0-1,2 S/ton
1990: 2,0 "
1995: 2,6-2,7 "

Ett försök i denna studie har gjorts att bedöma svavel-

premiernas ökning vid svavelhalter ner till ännu lägre

nivåer genom en extrapolation.

En sådan kostnadskurva kan förväntas ha ett principiellt
utseende enligt figuren 4.2.3.3 nedan. Kurvans lutning
vid svavelhalter mellan 0,1% och 0,5% är emellertid
osäker och svår att bestämma utifrån tillgängliga data.

FIGUR 4.2.3.3

SVAVELPREMIER VID EXTREMT LÅGA SVAVELHALTER

S/ton

%S ^ 1,4 l\l 1,6 0,fl 0,(6 0,*4 0,

Kostnad för minskning
av S-halt med 0,1%

10



3b
48

Utifrån den ovan skisserade kurvan som baserats på 1985

års priser kan en grov uppfattning ges om merkostnaden

for sänkning av svavelhalten i tjockolja till extremt

låga nivåer.

Från 1,O%S till 0,5%S blir kostnaden ca

0,5%S till 0,4%S "

0,4%S till 0,3%S "

• 0,3%S till 0,2%S "

0,2%S till 0,15%S "

Totalt från 1,O%S till 0,15%S

8
4

5,

8 ,
6 f

32

5
5
0

S/ton

I I

•

II

S/ton

Vid nuvarande prisnivå (juni -86) är priset på tjockolja

med 1% svavel ca 70$/ton=505 kr/ton d.v.s. 4,3 öreAWh.

Ett ungefärligt pris på tjockolja med 0,15% svavel

skulle då vara cirka 100 S/ton, d.v.s. 6,1 öreAWh.

Priset på tjockolja med 1% svavel var i genomsnitt under

1985 i Nordvästeuropa ca 160 S/ton. Merkostnaden för en

tjockolja med 0,5% svavel skulle enligt ovanstående

uppskattning vara 8 S/ton eller 5%. För en sänkning ner

till nivån 0,2%S uppskattas merkostnaden grovt till ca

15-20%. Uttryckt i kWh elkraft motsvarar detta ca 5 öre.

4.3 Oljeprisets och svavelpremiens utveckling

En central fråga i samband med överväganden om att ian-

språktaga befintliga oljekondensverk för elkraftproduk-

tion vid en forcerad kärnkraftavveckling är givetvis

oljeprisutvecklingen i stort. Denna fråga ligger dock

utanför ramen för denna studie.

Utgående från de av Statens Energiverk angivna alterna-

tiva prisförutsättningarna gällande oljepriser för

kraftföretagen, Purvin k Gertz allmänna bedömning om
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svavelpremiernas utveckling samt här uppskattade premier

vid extremt liga svavelhalter har följande tabell sam-

manställts:

TABELL 4.3.1

OLJEPRISER FÖR KRAFTBOLAGEN VID OLIKA SVAVELHALTER BA-

SERAT PA ENERGIVERKETS PRISFÖRUTSXTTNINGAR, öre/kWhhr

1986 1990 1995

Svavelhalt %S 1 0,5 0,2 1 0,5 0,2 1 0,5 0,2

Referensalternativ 6,0 6,5 7,9 7,6 8,6 11,4 9,0 10,4 14,2

Högalternativ 6,0 6,5 7,9 8,5 9,5 12,3 11,0 12,4 16,2

Lågalternativ 6,0 6,5 7,9 4,3 5,3 8,1 6,8 8,2 12,0

FIGUR 4.3.1

TJOCKOLJEPRIS 1986-2000 OCH SVAVELPREMIER 1986-1995

12.5

10,0

7,5

5,0

2,5

Tjockoljepris
1%S
(0,24 gS/MJ)

HÖGALT

K O L P R I S - R E F I A L T .

NELPREMIE FÖR 0,2tS (0,05 gS/MJ)

k FÖR RÖKGAS-
VSVAVLING (0,05 gS/MJ)

EFÖRO,51S (0,12

1985 1990 1995 2000
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5 JÄMFÖRELSE MED ALTERNATIV FÖR SVAVELBEGRXNSNXNG

5.1 Rökqasavsvavllng

Svavelutsläpp kan begränsas genom att rökgaserna från

förbränning renas från svaveloxider. Detta är givetvis

ett alternativ till den avsvavling av bränslet före

förbränning som diskuterats i det föregående.

Tekniker för rökgasavsvavling finns tillgängliga på

marknaden och har särskilt i koleldade anläggningar

kommit till stor användning.

Statens Energiverk har sammanställt preliminära kost-

nadsuppskattningar för rökgasavsvavling i stora anlägg-

ningar och redovisar en totalkostnad på 3,5 öre/kWhe^

vid 25 års avskrivningstid och 6% kalkylränta. Vid 37%

elverkningsgrad motsvarar detta en avsvavlingskostnad på

ca 1,3 öre/kWhbr- Erforderliga investeringar vid de två

kraftverken skulle komma att uppgå till 1,5-2,0 miljar-

der kronor i 1985 års penningvärde.

För de ifrågavarande anläggningarna med oljeeldning

synes en 25-årig avskrivningstid ej vara realistisk

p.g.a. såväl anläggningarnas ålder som osäkerheterna

kring oljeprisutvecklingen.

Om avskrivningstiden reduceras till 10 år dubbleras

kapitalkostnaderna i den närmaste. Avsvavlingskostnaden

stiger därvid från 1,3 till 1,6 öre/kWhbr.
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5.2 Tjockoljeavsvavling

Genom avsvavling av tjockolja med 90-95% verkningsgrad

kan en olja med mycket låg svavelhalt tillverkas. Uppnå-

bar svavelhalt beror bland annat på råmaterialets sva-

velhalt, men halter på ca 0,2% är möjliga att nå.

ried 10 års avskrivningstid och 6% realränta beräknas

kapitalkostnaden bli ca 1,2 öreAWhDt och driftkostna-

derna ca 1,3 öre/kWhDr. Härifrån skall dras den vinst

som uppstår genom att viss krackning sker parallellt med

avsvavlingen, varvid mer värdefulla produkter erhålles.

Krackningsvinsten beror på prisskillnaden mellan tjock-

olja och destillat och uppskattas till ca 1 öre/kWh.

Vid likvärdiga ekonomiska kriterier synes tjockoljeav-

svavling och rökgasavsvavling i stora anläggningar med-

föra i stort sett samma kostnad, ca 1,5 öre/kWhor,

Jämfört med att åstadkomma en begränsning av svavelemis-

sionerna medelst användning av lågsvavliga råoljor eller

tjockoljor via olika kanaler synes tjockoljeavsvavling

vara ekonomiskt fördelaktigt, om en emissionsnivå under

motsvarande ca 0,3% svavel i olja eftersträvas. Vid

högre nivåer 0,3-0,5% svavel, kan däremot investerings-

alternativet troligen inte konkurrera för närvarande.

Ovanstående jämförelser avser olika sätt att begränsa

svavelutsläppen från mycket stora oljeeldade anlägg-

ningar .

Såväl rökgasavsvavling som tjockoljeavsvavling är starkt

beroende av skalekonomi, d.v.s. ju större anläggning

desto lägre enhetskostnad. Vid den här aktuella nivån

finns ingen tydlig skillnad i ekonomi mellan de två

avsvavlingsvägarna.
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Det kan påpekas att tjockoljeavsvavling sannolikt blir

mer attraktivt då det gäller att förse flera mindre

anläggningar med lågsvavlig olja. Alternativet att förse

flera sådana mindre anläggningar var för sig med rök-

gasavsvavling blir betydligt dyrare per ton olja.

S.3 PSrgaaning

Ytterligare ett alternativ att reducera svavelemissioner

är att förgasa bränslet före förbränning. Därvid omvand-

las svavel i bränslet till svavelväte, vilket genom lut-

eller aminabsorption kan avlägsnas ur den bildade gasen.

På detta sätt kan ett i stort sett helt svavelfritt

bränsle tillverkas ur antingen mycket högsvavliga rest-

oljor eller kol. Dessutom kan med gas som bränsle mer

sofistikerade elproduktionsmetoder tillämpas, t.ex.

kombinerade cykler, med högre elverkningsgrad.

Ett tänkbart alternativ för kraftverken i Stenungsund

och Karlshamn vore att uppföra restolje- eller kolför-

gasare "framför" ångpannorna och elda de befintliga

ångpannorna med producerad svavelfri gas. Investerings-

nivån för förgasning inklusive gasrening kan grovt upp-

skattas till 3.500 kr/kW d.v.s. ca 3 miljarder kr per

kraftverk, vilket innebär en kapitalkostnad på ca 5

öre/kWh vid realränta 6% och 25 års avskrivningstid.

Härtill kommer kostnader för eventuellt erforderlig

ombyggnad av ångpannorna för gaseldning. Det mer kom-

plicerade systemet med förgasning medför även högre

personal- och underhållskostnader men kan samtidigt

innebära sänkta bränslekostnader, eftersom högsvavliga,

lågkvalitativa restoljor kan användas.
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5.4 Tidsaspekter fSr alternativen

Samtliga här omnämnda alternativ - rökgasavsvavling,

tjockoljeavsvavling och förgasning - innebär genomfö-

rande av avsevärda investeringsprogram vid de båda

kraftverken. Utredningar, projektering, tillståndsfrågor

och byggnation gör det troligt att inget av alternativen

kan vara genomfört på kortare tid än 4-5 år.

Inköp av extremt lågsvavlig tjockolja kan ske omedelbart

och är därför under ett antal år det enda alternativet

om oljekondensverken behöver tas i anspråk snabbt och nu

gällande svavelbegränsninger ej anses tillfyllest.
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FÖRSÖRJNINGSTRTGGHBTSASPEKTER

Den försörjningstrygghet som här diskuteras, gäller för

en produkt som eventuellt inte normalt förekommer som

handelsvara, utan endast efterfrågas av en enda köpare.

I trygghetsbegreppet har då här innefattats bl.a. aspek-

ter på leveranssäkerheten i fysisk mening, tilltron till

leverantörens vilja och förmåga att uppfylla avtalet,

knytningen av svavelpremien till den allmänt rådande,

leverantörens uthållighet och förmåga att klara stör-

ningar m.m.

De från trygghetssynpunkt säkraste försörjningsalterna-

tiven torde vara de som innebär investeringar inom lan-

det. För dessa alternativ bibehålls eller ökas flexibi-

liteten genom att samma eller större urval av olja från

världsmarknaden kan utnyttjas.

Anskaffning av extremt lågsvavliga tjockoljor kan, som

diskuterats i denna rapport, ske via flera olika kana-

ler. Troligen har de stora internationella oljebolagen

de förhållandevis bästa möjligheterna att försörja de

svenska kraftverken genom sin flexibilitet i alla led.

Eftersom merparten av den svenska raffinaderikapaciteten

ingår i internationella oljebolags försörjningssystem är

det från leveranssäkerhetssynpunkt sekundärt om oljan

framställs inom landet eller vid utländska raffinade-

rier.
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Avtal på regeringsnivå gällande leverans av antingen

tjockolja eller råolja kan givetvis i vissa marknads-

klimat innebära en betydande höjning av försörjnings-

tryggheten. Dock har knappast något enskilt land samma

grad av flexibilitet som de stora internationella olje-

bolagen.

Möjligheterna att träffa sådana regeringsavtal är också

i flera fall begränsade.

Bedömningen av den relativa leveranssäkerheten vid avtal

på regeringsnivå med olika länder i Västeuropa respek-

tive Afrika är i hög grad politisk och ligger utanför

denna utrednings ram.

Det skall dock påpekas att produktionen av extremt låg-

svavliga oljor i Afrika är på relativt snabbt nedåtgå-

ende, medan Nordsjön ännu ökar produktionen.

Från Nordsjöråoljor torde emellertid undre gränsen för

svavelhalt i tjockolja ligga i närheten av 0,5%, medan

från Afrika tjockoljor kan utvinnas med svavelhalt ner

till 0,2%.

Kraftbolagen kan troligen under de närmaste åren -liksom

oftast hittills - ordna sin försörjning från spot-mark-

naden till lägsta kostnad. Samtidigt representerar detta

alternativ sannolikt den sämsta försörjningstryggheten.

Ju lägre svavelhalt som väljs, desto mer begränsas pro-

ducentmarknaden och därmed försörjningstryggheten.

Graden av försörjningstrygghet - och kostnaden härför -

kan bättre värderas först genom kommersiella förhand-

lingar .
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