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Förord

Statens energimyndighet har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av det svenska
energisystemet. I detta ingår bland annat att bevaka utvecklingen på energimarknaderna,
bygga upp kunskap och förmedla information om denna utveckling.

Föreliggande konsultstudie som redovisar utvecklingen på marknaden för kol under
1999 är en del av kunskapsunderlaget Energimyndigheten har tagit fram. Rapporten riktar
sig främst till företag, organisationer och myndigheter med intresse för utvecklingen på
kolmarknaden.

Rapporten har utarbetats på uppdrag av verkets analysavdelning där Stefan Holm har
varit projektledare och ansvarat för arbetets utformning.

Claes Sparre, som författat rapporten, svarar för analys och slutsatser.

Eskilstuna i januari 2000-01-24

Becky Petsala Stefan Holm
Avdelningschef Projektledare



Innehållsförteckning

Summary 7

Sammanfattning 9

1 Inledning 11

1.1 Historik 11

1.2 Definitioner 12

2 Lagar och miljö 13

2.1 Lagstiftning 13
2.2 Miljöeffekter 14
2.3 Miljökrav på svenska koleldade anläggningar 16
2.4 Uppnådda miljödata för typiska svenska anläggningar 17
2.5 Skatter och miljöavgifter 18

3 Tillgångar och import 20
3.1 Tillgångar 20

3.2 Import 21

4 Användning 23

4.1 Värmeproduktion 23
4.2 Elproduktion 24
4.3 Industriell kolanvändning 25
4.4 Koksanvändning 25
4.5 Total användning av kolprodukter 26
4.6 Projekt som påverkar kolanvändningen 26

5 Marknad 28

5.1 Internationell och nationell marknad 28
5.2 Utvecklingstendenser av marknaden 29

6 Forskning och utveckling 31

6.1 Forskning 31
6.2 Utveckling 32

Bilaga 1 Användning av kol och koks i Sverige 1979-1998



Summary

The following report deals with the use of coal and coke during 1998. Some information
about techniques, environmental questions and markets are also given. Data have been
collected by questionnaires to major users and by telephone to minor users. Preliminary
statistical data from Statistics Sweden have also been used.

The use of steam coal for heating purposes during 1998 was 680 000 tons and somewhat
lower than in 1997. The extremely high figures of 1996 were due to twice the
production of electricity because of lack of waterpower. The co-generation plants were
the main users of coal. The minor plants have increased their use of forest fuels.
Probably the use of steam coal will go down in the immediate years both in the heat
generating and the co-generating plants. During the top year 1987 coal was used in 18
hot water plants and 11 co-generation plants. During 1998 these figures are 1 and 8.
Taxes and environmental reasons explain this trend.

The use of steam coal in the industry has been constant at the level 700 000 tons. This
level is supposed to be constant or to vary with business cycles. Steel-works, however,
increase their use of steam coal in order to replace the more expensive coke. The import
of metallurgical coal in 1998 was 1,6 mill tons like the year before. 1,1 mill tons of coke
were produced. The coke consumption in the industry was 1,4 mill tons from which 0,3
mill tons were imported.

Several other plants have plans to replace the coal with forest fuels, waste fuels and NG.
Even the biggest plant, Västerås, has ordered a block for bio fuels. Helsingborg has
started to use wood pellets. The pellets replace most of the coal for the heat production
in the co-generation plant. Norrköping Kraft AB has put a fluid bed boiler for various
fuels into operation, leading to more than half the coal consumption compared with
previous years. They have also rebuilt one of their travelling grates for bio fuels.
Stockholm Energi, Hässelby verket, has invested in equipment for burning pellets
instead of coal. In Linköping waste of rubber is mixed with coal. Also Söderenergi AB
has rebuilt their three coal boilers and replaced 100 % of the coal by peat and wood
fuels. Coal is a reserve fuel. Several co-generation plants like Linköping, Norrköping,
Uppsala and Örebro use both coal and forest fuels. The use of coal is then concentrated
to the electricity production.

The average price of steam coal imported in Sweden in 1998 was 370 SEK/ton or the
same as in 1997. For the world, the average import price fell about 6 USD/ton to 32
USD/ton. The price fall was concentrated to the 4th quarter.
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The prices have continued to fall during 1999 as a result of the crisis in Asia but -
are now stabilising as a result of increasing oil prices.

All Swedish plants meet their emission limits of dust, SO2 and NOX given by county
administrations or concession boards. The co-generation plants have all some sort of
SCh-removal system. Mostly used is the wet-dry method. The biggest co-generation
plant, in Västerås, has recently invested in a catalytic NOx-cleaning system type SCR,
which is reducing the emission level 80-90 %. Most other plants are using low NOX-
burners or injection systems type SNCR, based on ammonium or urea, which are
reducing the emissions 50-70 %. A positive effect of the recently introduced NOx-duties
is a 60 % reduction compared to some years ago, when the duties were introduced.

Table 1 Use of steam coal in Sweden 1987-2000, 1 000 tons

Heat generation plants

Cogeneration plants

" el.prod.

Industry

Gardeners

Total

1987

600

1300

(310)

850

50

2800

1990

355

810

(190)

940

30

2140

1992

170

890

(390)

710

20

1790

199 A

120

910

(460)

700

10

1740

1996

50

1180

(700)

715

5

1950

1997

20

720

(360)

705

5

1450

1998

5

680

(350)

720

5

1410

Forecast

2000

5

700

(380)

780

5

1490
Source: Coal 88-99, questionnaires and own forecast (normal weather) for 2000.

World hard coal production was about 3 700 tons in 1998, a minor decrease compared
to 1997. The trade, however, has increased about 3 % to 520 mill tons. The coal demand
in the OECD-coun tries has increased about 1,7 % yearly during the last ten years. The
coal share of the energy supply is about 20% in the OECD-countries and 27% in the
whole world. Several sources estimate a continuing growth during the next 20 years in
spite of an increasing use of natural gas and nuclear power. The reason is a strong
demand for electrical power in the Asian countries and the developing countries.
However, greater efforts to minimise the environmental influence will lead to more
effective power generation methods and use of other fuels such as forest fuels. During
the next few years the crisis in Asia will also have a reducing effect on the use of coal.



S ammanfattning

Föreliggande rapport redovisar utvecklingen av kol- och koksanvändningen i Sverige
under 1998 samt tendenser beträffande teknik, miljö och marknad. Uppgifterna i
rapporten har insamlats genom en enkät till större förbrukare, telefonkontakter samt
studium av statistik från SCB.

Förbrukningen av energikol inom värmesektorn år 1998 var ca 680 000 ton och något
mindre än året innan, men ca 550 000 ton lägre jämfört med år 1996. Den höga
kolförbrukningen år 1996 var tillfällig och berodde på fördubblad elproduktion i
kraftvärmeverken till följd av höga elpriser orsakade av brist på vattenkraft.
Produktionen i kraftvärmeverken står för merparten av förbrukningen. De mindre
verken har i stor utsträckning gått över till biobränslen. Under toppåret 1987 användes
kol i 18 hetvattenanläggningar och 11 kraft värme verk. 1998 är motsvarande siffror 1
respektive 8. Ökade skatter och miljökrav förklarar denna trend. Under de närmast
följande åren väntas kolanvändningen sjunka marginellt.

Industrins energikolförbrukning har de senaste fyra åren varit nästan konstant på nivån
ca 0,7 milj ton. Så länge nuvarande skatter gäller, torde industrins kolanvändning
variera med industrikonjunkturen. Stålverken ökar dock sin energikolsanvändning som
ersättning för dyrare koks. Importen av metallurgiskt kol år 1998 var ca 1,6 milj ton, det
vill säga samma som tidigare. Koksproduktionen blev ca 1,1 milj ton. Totalt
förbrukades ca 1,4 milj ton koks inom hela industrin, varav ca 0,3 milj ton importerades.

Flera värmeverk planerar att helt eller delvis ersätta kolet med biobränslen eller
naturgas. Helsingborg har börjat elda träpellets, vilket kommer att ersätta merparten av
det kol som avser värmeandelen av kraftvärmeproduktionen. Även den största
kolanvändaren, nämligen Västerås, har beställt en biobränsleeldad panna. Norrköpings
Kraft AB har tagit i drift en ny fluidbäddpanna för olika bränslen, vilket har lett till en
mer än halverad kolförbrukning jämfört med tidigare års förbrukning. Man har även
byggt om en av de koleldade wanderrostpannorna för eldning med biobränslen.
Stockholm Energi, Hässelby-verket, har investerat i utrustningar för eldning med pellets
istället för kol. I Linköping blandar man upp kolet med gummiavfall. Även Söderenergi
AB har byggt om sina tre kolpannor och därmed ersatt kolet med torv och biobränslen.
Kolet är numera reservbränsle. Flera kraftvärmeverk använder både kol och biobränslen,
som t.ex. Linköping, Norrköping, Uppsala och Örebro, varvid kolet koncentreras till
elproduktionen.



Tabell 1 Energikolsanvändning i Sverige åren 1987-1999, prognos år 2000, 1 000 ton

1987 1990 1992 1994 1996 1997 1998 2000
Prognos

Värmeverk 600 355 170 120 50 20 5 5
Kraftvärmeverk 1300 810 890 910 1180 720 680 700

därav elproduktion (310) (190) (390) (460) (700) (360) (350) (380)
Industrin 850 940 710 700 715 705 720 780
Handelsträd-
gårdar 50 30 20 10 5 5 5 5

Totalt 2 800 2 140 1 790 1 740 1 950 1 450 1410 1 490

Källa: Kol 88-99, egna enkäter och egen prognos (vid normalårsväder)

Importpriset för kol till Sverige var år 1998 i genomsnitt 370 kr/ton, samma som år
1997. Det genomsnittliga importpriset på energikol till Nordeuropa sjönk ca 6 USD/ton
till nivån 32 USD/ton. Priserna fortsatte att falla under 1999, men börjar nu att
stabiliseras som en följd av ökande oljepriser.

Alla svenska anläggningar klarar sina av länsstyrelse eller koncessionsnämnd satta krav
på stoft-, svavel- och kväveoxidutsläpp, vilka gäller fortfarande trots att den nya
miljöbalken ersatt tidigare miljölagar. De stora kraftvärmeverken har samtliga numera
någon form av svavel- och kväverening. Vanligaste svavelreningsmetod är den så
kallade våt-torra metoden. Det största koleldade kraftvärmeverket, Västerås, har
investerat i katalytisk kvävereningsutrustning typ SCR (selective catalytic reduction),
som sänker utsläppsnivån med 80-90 %. De övriga större verken har infört låg-NOx-
brännare och/eller insprutningssystem typ SNCR (non catalytic) baserade på ammoniak
och urea, vilka sänker utsläppsnivån med 50-70% jämfört med äldre teknik. En positiv
effekt av de under senare år införda NOx-avgifterna är att det genomsnittliga utsläppet
av NOX för aktuella pannor minskat med ca 60 % sedan avgiften infördes.

För hela världen har kolproduktionen 1998 minskat något, till 3 700 milj ton. Handeln
med kol har ökat ca 3 % till nivån 520 milj ton. Förbrukningen av kol inom OECD-
länderna har stigit med ca 1,1 % per år under de senaste 10 åren. Kolet svarar för ca
20 % av energiförbrukningen i OECD-länderna och för ca 27 % i hela världen. Flera
prognosinstitut spår en fortsatt ökning under de närmaste 20 åren trots ökat utnyttjande
av naturgas, kärnkraft och förnyelsebara energikällor. Det främsta skälet är ett starkt
ökat elbehov i de asiatiska länderna och i utvecklingsländerna. Å andra sidan leder
ökade insatser för att förbättra miljön till effektivare elproduktionsmetoder och till
satsningar på andra bränslen, till exempel biobränslen. Likaså leder krisen i Asien till en
viss dämpning av kolanvändningen under den närmaste tiden.
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1 Inledning

1.1 Historik

Kol hade som bränsle stor betydelse för Sverige fram till 1950-talet. Det slogs sedan ut
nästan hundraprocentigt av oljan, som var billigare och mer lätthanterlig. Under 1930-
talet importerade Sverige ca 7 milj ton kol och koks per år, som därmed svarade för mer
än hälften av landets energiförsörjning. På 1950-talet hade kolanvändningen sjunkit till
5-6 milj ton per år, för att sjunka ytterligare till ca 2,5 milj ton per år under hela 1970-
talet. Därav var större delen koks och så kallat metallurgiskt kol (för inhemsk koks-
produktion) medan endast ca 0,3 milj ton var energikol. Detta användes till övervägande
del i äldre industripannor vid industrier som hållit fast vid koleldning, samt som råvara
inom kemisk industri. Oroligheterna på oljemarknaden under 1970-talet och ett kraftigt
ökande oljepris innebar emellertid att kol åter blev ett intressant bränslealternativ.

Den andra oljekrisen, år 1979, innebar ett trendbrott och kolanvändningen ökade
därefter för att under senare år åter stagnera. År 1980 togs återkonverterade pannor i
drift i Norrköping, varefter flera andra verk började med koleldning i nya eller äldre
ombyggda pannor. Kolanvändningen för el- och värmeproduktion var 1987 uppe i ca 1,9
milj ton, men har därefter minskat och var 1998 ca 0,7 milj ton. De senaste åren har
oljepriset legat på en jämförelsevis låg nivå och användningen av kol har under samma
tid stagnerat. Ökande kolbeskattning och skärpta krav på rening liksom konkurrens med
biobränslen är också orsaker till att kolanvändningen avtagit. År 1998 användes kol i 9
fjärrvärmeverk, där Helsingborg, Norrköping, Stockholm och Västerås var de fyra
största användarna (de förbrukade 85 % av kolet inom energiverksektorn).

Industrins användning av kol för produktion av processånga och värme samt för
processändamål har under senare år legat på ca 0,7 milj ton. Här var "lågpunkten" år
1975 med endast ca 0,2 milj ton. Därefter steg kolanvändningen stadigt till ca 0,9 milj
ton, vilken rådde under åren 1987 till 1991 för att sedan stagnera på nuvarande nivå.

Produktionsförbättringar i koksverken har under de senaste åren inneburit en ökad
import av metallurgiskt kol och en minskad import av koks. Koksanvändningen har
dock minskat på grund av industrinedläggningar till följd av ökade miljökrav. År 1998
producerades ca 1,2 milj ton koks av ca 1,6 milj ton metallurgiskt kol.
Dessutom importerades ca 0,3 milj ton koks.
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1.2 Definitioner

Kol har olika benämningar med avseende på användningsområde eller ursprung. Således
förekommer till exempel begreppen ångkol, energikol, kokskol och metallurgiskt kol.
Nedan ges en enkel förklaring av vad som menas. Se även kolordlista Svensk Standard
SS 187105.

Ångkol

Energikol

Kokskol

Metallurgiskt kol

Steam coal

Coking coal

Hard coal

Brown coal

Kol som används i ångpannor, men även andra pannor där kolet
förbränns för att avge energi. Energin kan användas för
generering av el och värme eller i industriella processer.

Samma som ångkol

Kol som används för tillverkning av koks i koksverk. Koks
utgörs i princip av kemiskt rent kol. Kokskolets gasformiga
beståndsdelar drivs bort i koks verket, varvid återstoden blir
koks.

Samma som kokskol

Ångkol

Kokskol

Allt kol, som inte är brunkol, det vill säga både ångkol och
kokskol. Värmevärde större än 5 700 kcal/kg.

Brunkol. Värmevärde mindre än 5 700 kcal/kg.

Kol kan även benämnas efter fallande ålder och stigande andel flyktiga beståndsdelar,
såsom antracit, bituminösa kol, subbituminösa kol och lignit. Svenska benämningar
efter fallande ålder är antracit, magerkol, fettkol, flamkol och brunkol. Benämningar
efter storlek är duff (0-6 mm), smalls (0-50 mm), pearls (62-16 mm) och singels (10-
30 mm). Dessutom finns ett antal benämningar på produkter av kol avsedda för olika
ändamål, till exempel koksugnskol, gaskol, brunkolsbriketter etc.
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2 Lagar och miljö

2.1 Lagstiftning

En ny miljöbalk trädde i kraft 1 januari 1999. Den ersätter flera lagar, bl a miljöskydds-
lagen, och innebär flera ändringar beträffande såväl tillståndsgivningen som kontroller
och sanktioner. Viktiga är de allmänna hänsynsregler som genomsyrar hela miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivningar är även nödvändiga i flertalet fall. Miljöprövningarna
görs av miljödomstolar eller i lägre instans länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.
Vid större anläggningar kan frågan hänskjutas till regeringen (jfr den tidigare pröv-
ningen enligt naturresurslagen). Beslut meddelade före 1 januari 1999 enligt äldre lagar
gäller fortfarande. Dock kan nya villkor komma till. Således prövades anläggningar
större än 200 MW enligt naturresurslagen av regeringen. Då det gällde miljöfrågor,
prövades koleldade anläggningar enligt miljöskyddslagen. Därvid behandlades utsläpp
till luft och vatten, skorstenshöjd, hantering av restprodukter och buller. Hanteringen av
restprodukter innebar att även de som ville använda dessa för nyttiga ändamål måste
söka tillstånd av berörd myndighet, vanligtvis länsstyrelsen.

Fastbränsleanläggningar med effekter mellan 10 till 200 MW prövades tidigare av
länsstyrelsen, men numera av länsstyrelsens miljödelegation. Större anläggningar, och
även mindre anläggningar som ligger inom tillståndspliktig industri, prövades av kon-
cessionsnämnden för miljöskydd. De i kapitel 2.3 redovisade miljökraven innebär en
lagstadgad lägsta nivå på hittills gällande krav. Fastbränsleanläggningar med effekter
mellan 0,5 till 10 MW anmäls till länsstyrelsens miljödelegation, som utfärdar råd och
anvisningar och ger förslag till kontrollprogram. I praktiken är även detta ett prövnings-
förfarande, eftersom råden vanligtvis är förutsättningar för bygglov.

I lagen och förordningen om svavelhaltigt bränsle fanns generella bestämmelser om
svavelutsläppen. Dessa bestämmelser finns kvar i den nya miljöbalken. Det är förbjudet
att förbränna bränsle i en industrianläggning eller en elproduktionsanläggning som ger
ett svavelutsläpp överstigande 100 mg S per MJ tillfört bränsle (50 mg S per MJ om
totala årsutsläppet överstiger 400 ton). Kommunerna har möjlighet att under vissa förut-
sättningar meddela lokala föreskrifter. Härigenom kan svavelutsläppen från förbränning
begränsas utöver vad som gäller generellt.

Lagen om kommunal energiplanering ändrades fr o m 1 juli 1991 med införandet av
krav på att miljökonsekvensbeskrivningar ska ingå. Konsekvensbeskrivningen ska
möjliggöra en samlad bedömning av energiplanens inverkan på miljö, hälsa och hus-
hållning med naturresurser. Härigenom ställs krav på att miljöambitioner ska styra
energiplaneringen i kommunerna.
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2.2 Miljöeffekter

Vid eldning av kolbränslen erhålls utsläpp till luften av i huvudsak följande slag:

Stoft

CO2

CO

SO2

NOx

N2O

Halogener

Metaller

Partiklar av oförbränt kol och aska med påslag av utkondenserade
ämnen, till exempel kvicksilver, kadmium med flera ämnen. Vid god
förbränning är kolresten liten och stoftpartiklarna utgörs väsentligen
av aska, d v s stabila oxider av kisel, aluminium, jäm, kalcium samt
även andra mineraler i mindre omfattning.

Förbränningsprodukt av fullständigt förbränt kol. Koldioxid är en så
kallad växthusgas. Minskning av växthusgaser är ett av de viktigaste
miljömålen för närvarande. Vid Kyotokonferensen 1997 beslöts att
världens totala utsläpp av växthusgaser skall minska 5,2 % relativt
1990 års nivå fram till år 2010. Se nedan kapitel 5.2.

Giftig förbränningsprodukt av ofullständigt förbränt kol. Kolmonoxid
förekommer vid låg eldstadstemperatur eller liten turbulens. Vid hög
förekomst av CO finns även andra giftiga gaser som normalt inte mäts.

Förbränningsprodukt av i kolet ingående svavel. Svaveldioxid bildar
svavelsyra.

Samlingsnamn på olika oxider av kväve (främst NO2 och NO), vilka
bildar salpetersyra. Både luftens kväve och i kolet ingående kväve
ingår i dessa föreningar.

Växthusgas, även kallad lustgas. Förekommer vanligtvis i mycket små
kvantiteter, men kan öka vid låga förbränningstemperaturer.

Klor, fluor, brom och jod.

Av intresse är främst bly, kadmium och kvicksilver. Förekommer i
gasform eller utkondenserade på stoftpartiklar.

Organiska Av intresse är främst polyaromatiska kolväten. Dessa förekommer
som

föreningar föreningar vid dålig förbränning orsakad av låga eldstadstemperaturer
och är ofta cancerogena. Hög halt av CO indikerar även förekomst av
dessa andra kolväten.

Svavel- och kväveoxiderna, liksom halogenerna, är försurande ämnen eftersom de bildar
syror med vatten.
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Vid eldning av kolbränslen uppsamlas stoft från rökgasreningsanläggningen, så kallad
flygaska, samt grövre askor, så kallade bottenaskor. Dessa askor kan användas på olika
sätt, till exempel i cement och betong eller som utfyllnadsmaterial. De kan även depo-
neras. I båda fallen finns risk för att olika ämnen lakar ut ur askan och tillförs grund-
vattnet eller något annat vattendrag. Innehållet av kalk i askan ger denna självhårdnande
egenskaper, vilka är till fördel vid användning för utfyllnadsändamål och vägbyggnader.
Flygaskor bildar normalt täta skikt och släpper inte lätt igenom vatten. Motsatsen gäller
för bottenaskor vilka är mer grovkorniga.

Innehållet av oförbränt kol eller rester av kalk och avsvavlingsprodukter från svavel-
reningen påverkar även användbarheten av askorna. Införandet av svavelrening, t ex
kalkinsprutning och låg-NOx-brännare, försämrar därför i många fall askorna ur
användningssynpunkt. Man skiljer på följande huvudtyper av askor:

Flygaskor från pulvereldade pannor med låg restkolhalt (mindre än 5 %)
Övriga flygaskor med högre restkolhalt
Bottenaskor med hög restkolhalt och grov struktur
Avsvavlingsprodukter av typ gips
Avsvavlingsprodukter som även innehåller andra föroreningar
Blandningar av ovanstående produkter.

För närvarande uppkommer ca 150 000 ton per år restprodukter från koleldning i
Sverige. Ca hälften används för nyttiga ändamål. Resten deponeras. Av de nyttiga ända-
målen kan nämnas Eurocs produkt Cefyll, tillverkad av bland annat flygaska från
Västerås. Cefyll är lämpligt bland annat för täckning av lager av miljöfarligt avfall och i
granulerat tillstånd som vägmaterial. En andel av flygaskan från kolpulvereldade pannor
exporteras för användning i cement- och betongindusri. Rosterpannornas bottenaskor
används delvis som grusersättning vid anläggningsarbeten nära det egna verket och som
grusersättning vid anläggning av skogsbilvägar. I många länder är askutnyttjandet högt.
Bland annat används merparten av flygaskan i cement- och betongprodukter. I bland
annat Tyskland och Danmark tillverkas gipsplattor av gips från avsvavlings-
anläggningar. Avsvavlingsprodukter kan även användas som konstgödsel. En sådan
produkt framställs i Danmark under namnet TASP. Åtgärder mot svavel- och NOX-
utsläpp under senare tid har i viss mån hämmat askutnyttjandet genom att flygaskorna
fått högre restkolhalt.

Utsläpp till vatten kan vara kylvatten, rengöringsvatten, transportvatten och lakvatten
från deponier innehållande föroreningar av olika slag.
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2.3 Miljökrav på svenska koleldade anläggningar

Nu gällande krav på koleldade anläggningar kan sammanfattas enligt nedan. Dessa
följer gällande lag och är att betrakta som miniminivåer. Hårdare krav kan fastställas av
tillståndsgivande myndighet, det vill säga koncessionsnämnd eller länsstyrelse.
Eftersom miljöavgifterna innebär lägre kostnader för rena anläggningar strävar alla
anläggningsägare efter lägsta tänkbara utsläpp. Se 2.4 och 2.5 nedan.

Svavel:

Nya koleldade anläggningar

Befintliga koleldade anläggningar

Kväveoxider:

Nya anläggningar

Befintliga anläggningar med
större årligt utsläpp än 600 ton

Befintliga anläggningar med
årligt utsläpp 150-600 ton

Befintliga anläggningar med
ännu gällande krav satta av läns-
styrelse eller koncessionsnämnd

Stoft:

Kravet är lägst

Högsta krav hittills (Värtaverket)

0,05 g svavel/MJ bränsle

0,10-0,19 g svavel/MJ bränsle
(I storstadslänen och i sydligaste delen av
Sverige gäller den lägre gränsen generellt)

0,05 g/MJ bränsle

0,05-0,10 g/MJ bränsle

0,10-0,20 g/MJ bränsle

0,10-0,28 g/MJ bränsle

0,02 g/MJ bränsle (35 mg/m3(n))

0,003 g/MJ bränsle (5 mg/m3(n))
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2.4 Uppnådda miljödata för typiska svenska anläggningar

Nedanstående värden på utsläpp av svavel och kväveoxider utgör typiska värden från
mätningar vid svenska anläggningar under de senaste åren. Beträffande utvecklings-
projekt, se 6.2.

Tabell 2.4 Typiska utsläppsvärden av svavel och kväveoxider för olika
anläggningstyper i svenska anläggningar

Svavel Kväveoxider
mg/MJ bränsle mg/MJ bränsle

Kolpulvereldade pannor med
våt-torr svavelrening och
SCR-kväverening (selective catalytic 5 - 2 0 20-30
reduction)

Kolpulvereldade pannor med
kalkinblåsning och låg-NOx-brännare
och/eller SNCR-kväverening

Övriga kolpulvereldade pannor

Rosterpannor med svavelrening
och kväverening

Övriga rosterpannor

Cirkulerande fluidbäddpannor

Bubblande bäddpannor

Trycksatta fluidbäddpannor

20- 80

150 - 200

20- 70

100 - 200

20- 50

20- 60

5 - 10

40 - 100

200 - 300

30- 50

100 - 200

30- 50

50- 80

20- 30

1) Wanderrostar och spreaderstokers
2) Numera har alla svenska koleldade anläggningar som används i någon större omfattning någon form av
svavel- eller kväverening

Källa: Egna enkäter

Beträffande stoftutsläpp är samtliga anläggningar utrustade med el- eller textilfilter och
har inga svårigheter att uppnå fastställda krav.
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2.5 Skatter och miljöavgifter

Den totala skatten på kol med svavelhalt 0,5 % är efter den senaste ändringen 1 januari
1999 606 kr/ton för industrin och 1 375 kr/ton för övriga. Större anläggningar betalar
även en kväveoxidavgift, vilken dock återbetalas enligt vissa grunder - se nedan.

Skatten för andra än industrin består av de två komponenterna allmän energiskatt (313
kr/ton) och koldioxidskatt (912 kr/ton). För alla tillkommer svavelskatt
(30 kr/kg svavel), vilket med normalkol (S = 0,5 %) betyder ca 150 kr/ton. Vid
utsläppsminskande åtgärder medges en återbetalning med 30 kr per kg minskat
svavelutsläpp. Kraftvärmeverken får göra avdrag för hela energiskatten och
koldioxidskatten för den del av bränslet som avser elproduktionen och för hälften av
energiskatten för den del som avser värmeproduktionen. Tabell 2.5 redovisar skatter
1999 på kol och några andra bränslen.

Allmän energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt

Skatt utgår för kolbränslen, eldningsoljor, fotogen och motorbrännoljor. Energiskatt
utgår varken för biobränslen eller torv. Den allmänna energiskatten för eldningsolja är
736 kr/m3 och för kol 313 kr/ton. För att minska den s k växthuseffektens belastning på
miljön infördes den 1 januari 1991 en koldioxidskatt. Skatten utgår för närvarande med
ca 37 öre per utsläppt kg koldioxid från förbränning av olja, kol, naturgas, gasol och
bensin. Detta gäller andra sektorer än industrin som har en koldioxidavgift om knappt
19 öre per kilogram. Elproduktion belastas ej med denna avgift. Den 1 juli 1997 höjdes
den allmänna energiskatten med ca 14 %. Vidare fördubblades industrins
koldioxidavgift till 50 % av den allmänna koldioxidskatten.

Samtidigt med koldioxidavgiften skärptes svavelskatten till 30 kr per kg svavel i kol-
och torvbränslen. Dessutom utgår skatt med 27 kr per m olja för varje viktprocent
svavel i olja. Olja med en svavelhalt understigande 0,1 viktprocent berörs inte av lagen.
Om svavelutsläppen begränsats beviljas en återbetalning av skatten motsvarande
minskningens storlek. Samma regler gäller för alla sektorer, såväl för värme- som
elproduktion.
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Tabell 2.5 Energi- och miljöskatter fr o m 1 jan 1999, kronor exklusive moms

Bränsle Energiskatt CO2-skatt Svavelskatt Totalt Skatt,
öre/kWh

Eldningsolja 1 kr/m3 736
Allmänt
Eldnings
(<0,l % svavel)
Eldningsolja 5 kr/m3 736
(0,4 % svavel)
Kol kr/ton 313
(0,5 % svavel)
Gasol kr/ton 144

Naturgas kr/1000m3 239

Torv kr/ton
(0,24 % svavel)

Industrin

1049

1049

912

1 102

785

-

108

150

-

-

40

1 785

1 893

1 375

1 246

1024

40

18,0

17,5

19,0

9,7

9,6

1,5

Eldningsolja 1 kr/m
Eldningsolja 5 kr/m
Kol kr/ton
Gasol kr/ton
Naturgas kr/l 000m3

524
524
456
551
392

-
108
150

-
-

524
632
606
551
392

5,3
5,9
8,3
4,3
3,7

19



3 Tillgångar och import

3.1 Tillgångar

Den totala tillgången på kol är mycket stor. Med dagens brytningstakt på ca 3 700
miljoner ton per år och prognostiserad ökning räcker kolet enligt IEA Coal-facts mer än
230 år. Andra bedömningar, där även mindre väl prospekterade fyndigheter uppskattas,
mångdubblar detta värde. Därtill kommer stora mängder brunkol. Tillgången på kol är
således ej avgörande för brytningstakten, utan i stället miljöfaktorer och konkurrens med
andra energislag.

Kolproduktionen i världen låg under 1998 obetydligt under 1997 års nivå, det vill säga
ca 3 700 milj ton. Produktionen minskade i Polen och Ryssland, men ökade i USA och
Australien.

Världshandeln med kol omfattar ca 520 milj ton och utgör endast 14 % av kolpro-
duktionen men ökar (se nedan under 5.1). Resten av kolet förbrukas lokalt i närheten av
gruvorna dit kraftverk och stålverk lokaliseras. Världens största kolproducent Kina, som
minskade sin produktion något under 1998, står för ca en tredjedel av
världsproduktionen. Kina planerar att öka sin produktion från nuvarande nivå, ca
1 300 milj ton, till mer än 2 000 milj ton år 2010. Andra stora kolproducenter är USA
(ca 26 %) och Indien (ca 8 %). EUs kolproduktion har sjunkit kraftigt under senare år
och är nu mindre än importen. Även jämförelsevis moderna gruvor har stängts.
Nedanstående tabell visar kolproduktionen för de viktigaste områdena under senare år.

Tabell 3.1 Världens kolproduktion - Viktiga producenter

Område

OECD (inkl Polen)
Australien
Canada
Storbritannien
Tyskland
USA
Polen

Sydafrika
Kina
Indien
Ryssland

Totalt

1994

1369
177
37
48
58

858
134

196
1 240

258
177

3 555

1995

1400
191
39
55
59

859
137

204
1361

273
177

3 709

1996

1420
193
40
52
53

884
138

206
1397

266
167

3 765

1997

1450
207
41
49
51

910
138

220
1373

300
157

3 796

1998

1445
219

38
41
45

936
117

223
1236

303
149

3 656
Källa: IEA quarterly statistics
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Kol står för ca 20 % av energitillförseln i OECD-länderna och för ca 27 % i världen. I
Kina är kolandelen av energi tillförseln ca 75 %. Kol är även den största energikällan i
Östeuropa.

Kolförbrukningen har länge varit stigande i hela världen och kraftigast i Asien. Tidigare
prognoser löd att Asiens kolkonsumtion skulle öka med ca 5 % per år från dagens nivå,
ca 1 500 milj ton, till mer än 3 000 milj ton år 2020. Krisen i Sydostasien samt Kyoto-
konferensen har dock dämpat denna prognos, åtminstone för den närmaste tiden. För
Europas del anses ökningen bli 1-1,5 % per år, vilket kan betyda en kolkonsumtion år
2020 på uppemot 400 milj ton.

För närvarande är intresset för naturgas större än för kol i Europa. Kolet väntas dock av
kostnadsskäl återta sin gamla position, särskilt om inte EU radikalt missgynnar kol som
ett led i sin klimatpolitik. Tillgången på kol är som framgår ovan så stor, att den räcker i
över-skådlig tid. Kapaciteten i gruvor och i hanteringsledet klarar även lätt alla tänkbara
fram-tida behov. Begränsande för kolanvändningen blir väsentligen miljöfrågorna.
Dessa kommer att bli viktigare i alla led från utvinning till förbrukning och restprodukt-
användning. Detta betyder att kol, som är ett mycket billigt bränsle om man tänker
traditionellt på enbart brytningskostnader och transportkostnader, ändå kommer att få
konkurrens av andra bränslen, som är miljövänligare och kräver mindre investeringar i
reningsutrustningar.

3.2 Import

Under 1998 importerades 1,2 milj ton energikol till Sverige, d v s ca 0,4 milj ton mindre
än året innan. Importen av metallurgiskt kol ligger på ca 1,6 milj ton och har gjort det
sedan början av 1980-talet. Världsmarknadspriset på kol var sjunkande under 1998 och
speciellt under sista kvartalet, som ett resultat av krisen i Asien och olika miljöaspekter
på kolet. Priset var även sjunkande året innan. Det australiska kolet sjönk mest i pris.
Även sjö-frakterna sjönk. Det genomsnittliga importpriset för nordeuropeiska länder
under året, det s k CEF-priset, sjönk till ca 32 USD/ton.

Det mesta energikolet till värmeverken, d v s drygt 0,7 milj ton, inköps via EFO AB,
direkt på världsmarknaden. EFO AB ägs gemensamt av de större värmeverken. En
mindre del av kolet inköps via det Sydkraftägda företaget United Fuel AB. Energikolet
till industrin inköps väsentligen via SweCox AB och Salén Coal AB. SSAB och
Cementa köper stora kvantiteter. Tidigare ägnade sig även vissa oljebolag, t ex BP och
Shell, åt kolhandel. Dessutom finns några mindre företag som hjälper till med
kolaffärer. Det metallurgiska kolet inköps av SSAB direkt på världsmarknaden.

Det till Sverige importerade kolet har under senare år genomgående haft hög kvalitet.
Priset har i motsats till världsmarknadspriset stigit. Det genomsnittliga importpriset till
Sverige 1998 var enligt SCB 370 kr/ton, d v s oförändrat jämfört med året innan.
Importpriset till Sverige utgör för närvarande ca 20 % av bränslekostnaden. Resten är i
huvudsak skatter och miljöavgifter.
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Importen under år 1998 fördelade sig på Australien (28 %), Polen (26 %), USA (26 %),
Ryssland (6 %) samt Venezuela, Kanada och Estland.

Tabell 3.2 Import av energikol till Sverige

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Volym, 1 000 ton 1710 1670

Värmevärde, kcal/kg 6 385 6 282
Svavelhalt, % 0,55 0,63
Pris, kr/ton 308 317

Källa: SCB, kompletterad med egna enkäter.

1660
6 380
0,63
333

1700
6 600
0,65
340

1
6
580
550
0,58
370

1
6
190
740
0,55
370
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4 Användning

4.1 Värmeproduktion

Värmeproduktionen sker inom fjärrvärmesektom dels i hetvattenanläggningar och dels i
kraftvärmeanläggningar. I de senare produceras både el och värme. Som framgår av
tabell 4.1 förbrukades 1998 knappt 0,7 milj ton kol inom fjärrvärmesektom, vilket var
nästan samma som året innan. Tidigare ökade andelen kol för elproduktion. Detta var i
hög grad fallet under 1996 beroende på höga elpriser till följd av brist på vattenkraft.
Läget är nu åter normalt med sjunkande kolanvändning, speciellt för värmeproduk-
tionen. Flera verk använder både kol och biobränslen, torv m m. De senare bränslena
koncentreras då av skatteskäl till värmeproduktionen.

Kolanvändningen i hetvattenanläggningarna har minskat kraftigt och ligger nu på nivån
ca 5 000 ton. Skälen är dels att alla skatter och avgifter slår fullt ut och dels en allmän
vilja att minska utsläpp av växthusgaser. År 1987 användes kol i 18 hetvatten-
anläggningar, varvid ca 600 000 ton kol användes. Ar 1998 användes kol endast i
Malmö. Södertälje har ersatt kolet med torv och andra biobränslen. Kol är reservbränsle.

Kolanvändningen i kraftvärmeverken var 1998 ca 670 000 ton, d v s något mindre än
året innan. Därav har värmeproduktionen förbrukat ca 350 000 ton. För närvarande
användes kol i åtta kraftvärmeverk. Många av dessa verk använder både kol och
biobränslen, varvid kolanvändningen koncentreras till elproduktionen. Prognoserna
visar att kolanvändningen för elproduktion är stabil men svagt minskande för
värmeproduktion. Kolet koncentreras dessutom till de fyra största verken, nämligen
Västerås, Stockholm (Värtaverket), Helsingborg och Norrköping, vilka dock även satsar
på alternativa bränslen.

Flera verk har planer på att delvis ersätta kolet. I Norrköping har en ny panna för bio-
bränslen tagits i drift samt en av kolpannorna byggts om för biobränslen. I Helsingborg
har man delvis ersatt kol med pellets och räknar med att värmeproduktionen väsentligen
skall baseras på pellets. Totalt har kolanvändningen halverats. Hässelbyverket har
tidigare ersatt kolet med pellets och olja. I Västerås har man under året beställt en ny
ångpanna för eldning av olika skogsbränslen och avfallsbränslen, vilket kommer att
delvis ersätta kolanvändningen. Linköping har delvis ersatt kolet med avfallsgummi.

Elproduktionen berörs enbart av svavelskatten och kväveavgifter. Värmeproduktionen i
kraftvärmeverken har även lägre skatter jämfört med hetvattenanläggningarna. Eftersom
många kraftvärmeverk är stora och förbrukar mycket kol är det dessutom av transport-
tekniska skäl svårt att ersätta kolet med energi fattigare bränslen. Problemet kan dock
underlättas genom användning av sjötransport, som t ex i Hässelby och Helsingborg
(pelletsimport från Kanada).
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Tabell 4.1 Energi kol san vändning inom fjärrvärmesektorn, 1 000 ton

Kraftvärme-
anläggningar

Borås
Hallsberg
Helsingborg
Karlskoga
Karlstad
Linköping
Norrköping
Nässjö
Stockholm
Uppsala
Västerås
Örebro
Övriga

Hetvatten-
anläggningar

Södertälje
Malmö
Övriga

Totalt
värme och el

1995

vä

0
0

89
2
0
3

54
0

87
0

207
3
2

447

10
19
_6
35

840

el

5
2

43
1
2

33
82
4

46
10

114
7
5

358

1996

vä

0
0

79
2
0
2

45
0

137
4

225
1
2

497

8
36
_5
49

1230

el

0
2

39
1
1

12
68

0
81
22

433
20

5
684

1997

vä

0
0

60
1
0
3
4
0

104
2

179
1
2

356

6
11
_5
22

734

el

0
2

40
0
0

34
58
0

62
36

112
7
5

356

1998

vä

0
0

27
1
0
0
2
0

103
3

190
0
2

328

0
2

_3
5

679

el

0
1

40
0
0

30
58
0

61
39

108
5
4

346

1999
prognos
vä

0
0

20
1
0
0
0
0

108
0

180
0
2

311

0
3

_2
5

684

el

0
1

40
0
0

30
60

0
70
48

110
6
3

368

2000
prognos

vä

0
0

20
1
0
0
0
0

120
0

180
0
2

323

0
3

_ l
4

705

el

0
1

40
0
0

30
60

0
80
48

110
6
3

378

Källa: Egna enkäter

4.2 Elproduktion

Som framgår av tabell 4.1 har för elproduktionen inom kraftvärmeverken använt
346 000 ton under 1998, d v s obetydligt mindre än året innan, men ca hälften så mycket
som år 1996. Orsaken till detta är återgång till normalproduktion jämfört med den
extrema situationen som rådde 1996 med brist på vattenkraft och därav följande höga
priser på el. Inom kraftvärmeverken bokförs kol företrädesvis för elproduktion medan
biobränslen boksförs för värmeproduktion. Användningen av kol för elproduktion inom
industrin har varit ca 16 000 ton, d v s nästan samma som året innan.
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4.3 Industriell kolanvändning

Kolanvändningen inom industrin för processändamål har sjunkit från ca 840 000 ton år
1991 till ca 720 000 ton år 1998. Några av de industrier som tidigare har haft den
oförmånligaste skattesituationen, nämligen livsmedelsindustrin och den kemiska
industrin, har helt eller delvis gått över till andra bränslen. Inom gruvnäringen ersätter
kol olja i pellets verken. Stålverken använder ca 340 000 ton kol som koksersättning, en
användning som har ökat och kommer att öka.

Tabell 4.3 Energikolsanvändning inom industrin för processändamål, 1 000 ton

Gruvindustrin
Livsmedelsindustrin
Massa- och pappers-
industrin
Jord- och stenvaru-
industrin
Järn- och stålindustrin

Totalt

1995

83
22

32

280
313

730

1996

89
21

35

265
304

718

1997

111
21

37

258
277

704

1998

87
19

29

244
342

721

1999
prognos

90
20

30

240
390

770

2000
prognos

90
20

30

240
400

780

Källa: SCB energistatistik, enkät och egen prognos

4.4 Koksanvändning

Koksanvändningen inom olika industrisektorer framgår av tabell 4.4. Dessutom används
mindre kvantiteter petroleumkoks, beck och anodrester för framställning av anoder till
aluminiumtillverkningen. Största koksanvändare är stålverken i Luleå och Oxelösund,
vilka har egna koksverk. Stora koksanvändare är även industrier för framställning av
metaller (Vargön Alloy, Boliden Mineral) och järnpulver (Kanthal-Höganäs).

Koks används inom livsmedelsindustrin för kolsyraframställning samt inom jord- och
stenvaruindustrin för kalkbränning och som värmekälla i ugnar för mineralulls-
framställning. Inom verkstadsindustrin är det främst gjuterierna och då främst Volvos
och Saabs gjuterier som använder koks. Av den totala koksanvändningen i landet 1998,
ca 1 440 000 ton, producerades ca 1 150 000 ton inom landet. Importen var ca 300 000
ton (differensen är lagerförändringar). För koksproduktion åtgick ca 1 590 000 ton
metall-urgiskt kol. Koksverken levererade gas till närliggande städer (Luleå och
Oxelösund) med energivärde 1,8 milj MWh, vilket motsvarar 240 000 ton kol.
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Tabell 4.4 Koksanvändning, 1 000 ton

]

Gruvindustrin
Livsmedelsindustrin
Jord- och stenvaru-
industrin
Järn- och stålindustrin 1

därav egenproducerat (1
Verkstadsindustrin

Totalt 1

1995

13
5

20
395
150)
27

460

1996

0
5

29
1456

(1 140)
24

1514

1997

0
4

28
1401

(1 150)
27

1460

1998

0
5

33
1 370

(1 150)
28

1436

1999
prognos

0
5

30
1400

(1 150)
25

1460

2000
prognos

0
5

30
1400

(1 150)
25

1460

Källa: SCB energistatistik, egen enkät och egen prognos.

4.5 Total användning av kolprodukter

Den totala kolanvändningen (se bilaga 1), som ökade under 1980-talet, har nu stagnerat.
Användningen av energikol, metallurgiskt kol och importerad koks var 1998 ca 3,4 milj
ton, d v s något mindre än året innan. Användningen av metallurgiskt kol förväntas bli
oförändrad, medan energikolsanvändningen kommer att minska när nu pågående
investeringar för att ersätta kolet med andra bränslen helt hunnit genomföras. Använd-
ningen av koks torde förbli tämligen konstant.

4.6 Projekt som påverkar och har påverkat kolanvändningen

Norrköpings Kraft AB har tagit i drift en ny fluidbäddpanna på 125 MW för eldning
med olika biobränslen eller kol. Koleldningen har minskat med ca 40 % och kommer att
ytterligare minska men inte helt upphöra. En av wanderrost-pannorna har även byggts
om för eldning med biobränsle. I den andra wanderrostpannan kan bildäck sameldas
med kol. Ökad avfallsförbränning kan i framtiden ytterligare minska kolanvändningen.

Uppsala planerar att öka koleldningen för elproduktion i sin befintliga anläggning.

Stockholm Energi har byggt en fabrik i Härnösand för framställning av pellets från såg-
verksavfall. Bränslet eldas i Hässelbyverket och ersätter kolet där till 50 %. Resterande
behov täcks med olja. Koleldningen har upphört. Ca 100 000 ton pellets användes.

Söderenergi AB (Södertälje) har byggt om sina tre kolpannor så att biobränslen och torv
helt ersätter kolet (ca 100 000 ton). Man satsar även på olika avfallsbränslen från
industrin, såsom krossat trä, papper, plast och gummi. Kolet är reservbränsle.

Helsingborg Energi AB har ersatt det mesta av kolet för värmeproduktion med pellets.
Kolförbrukningen koncentreras till elproduktionen och har halverats. Eventuellt skall
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koleldningen helt ersättas i framtiden.

Linköping har börjat blanda in gummiavfall i kolet.

Västerås har beställt ny ångpanna för skogsbränslen och avfallsbränslen. Ångan skall
användas i befintliga turbiner, som även får ånga från kolpannorna.

De övriga och mindre värmeverken planerar att helt eller delvis ersätta kolet med andra
bränslen. Träpulver och pellets av biprodukter från sågverk är mest aktuellt. Även
importen av torv och biobränslen från Finland och de baltiska länderna kan öka. Flera
nya pelletsfabriker har startat under senare tid.
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5 Marknad

5.1 Internationell och nationell marknad 1998

Även om kolhandeln endast berör ca 14 % av den totala kolanvändningen är handeln
stigande och då speciellt i riktning mot de asiatiska länderna. I dessa länder ökar kol-
användningen med 3-5 % per år enligt olika prognoser, vilket starkt påverkar handeln.
Under den närmaste tiden dämpas dock ökningstakten av krisen i Asien liksom efter-
dyningarna av Kyotokonferensen. Även Europa ökar sin handel i takt med att lokala
gruvor stängs av miljö- och kostnadsskäl samt minskande subventioner riktade mot
kolindustrin. Handeln med kol ökade under 1998 och steg med ca 3 % till 520 miljoner
ton. För de närmaste åren är prognosen svagt ökande volymer. Största exportörerna var
Australien, USA och Sydafrika. USA har minskat sin export något, vilken steg kraftigt
åren innan. USA-exporten fungerar bildligt talat som en marknadsregulator. När export-
kapaciteten av någon anledning faller i ett kolexporterande land och priserna går upp,
kan USA lätt fylla ut luckan. Ca 1/3 av världshandeln är inriktad mot EU-länder.

Kolimporten till Europa har ökat trots ökad användning av kärnkraft och naturgas-
producerad kraft. Privatiseringen och avregleringen av elmarknaden har bidragit till en
effektivisering och därmed minskat bränslebehovet. Ryssland lider fortfarande av
strejker, stora kostnadsökningar och fraktproblem, varför exporten är sjunkande. Det
australiska kolet är främst riktat mot de asiatiska länderna där tillväxten är särskilt stark.
Även Sydafrika har riktat in sig mot Asien med prispress mot det australiska kolet som
följd.

Det genomsnittliga FOB-priset (fritt lastat i exporthamnen) på kol 1998 var sjunkande
under hela året. Mest sjönk priserna på australiskt kol och minst på det amerikanska.
Priserna har varit sjunkande sedan slutet av 1995. Under andra kvartalet 1999 har dock
kolpriset börjat stiga igen som en följd av ökande oljepriser. Fraktpriset var även svagt
sjunkande under 1998. Sammantaget har det genomsnittliga importpriset på energikol i
Nordeuropa (CEF-priset) under 1998 varit ca 32 USD per ton. Baserat på detta pris, en
investeringskostnad på ca 15 000 kr/kWei, normal utnyttjandetid (4 000-5 000 tim/år)
och normala underhållskostnader, är produktionskostnaden för kolbaserad el ca 25-30
öre/kWh. Den rörliga kostnaden, som ofta är avgörande för handeln, är 10-12 öre/kWh.
På denna prisnivå handlas ofta dansk kolkraft.
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Tabell 5.1 Export av kol (hard coal) från olika länder, milj ton

OECD
(exkl Polen)
Canada
USA
Australien
Övr. OECD

Polen
Sovjetunionen/
Ryssland
Kina
Colombia
Sydafrika
Indonesien
Övr. ej OECD

Totalt

1993

234,3

28,2
67,6

131,8
6,8

23,0

20,1
19,8
16,3
53,4
18,2
6,2

391,4

1994

236,3

31,6
64,7

131,2
7,5

27,7

24,7
24,3
17,3
55,5
25,4
13,5

423,4

1995

269,4

34,0
83,4

136,7
15,3

31,9

20,5
28,3
19,1
60,2
31,3
7,7

468,5

1996

272,3

34,5
83,0

140,4
14,4

27,2

21,6
29,5
24,9
59,4
36,4
7,2

478,6

1997

284,8

36,5
76,0

157,3
8,4

29,5

20,5
30,7
25,7
64,2
41,5
10,3

507,2

1998

290,3

34,2
70,5

166,7
12,3

28,1

18,8
32,3
29,6
67,1
46,9
10,5

523,6

Källa: IEA Coal information och IEA statistics

Exporten från världens största kolproducent, Kina, är fortfarande liten men ökande. De
tidigare öststaterna uppvisar alla låga exportsiffror till följd av omstruktureringen av de
inhemska energimarknaderna.

5.2 Utvecklingstendenser av marknaden

Handeln med kol väntas öka med 25 % de närmaste 20 åren till följd av ökat
energibehov och speciellt för elgenerering. Utbyggnaden av elgenereringskapaciteten
väntas under denna tid bli ca 700 GW, varav 25-30 % kolkraftverk (ref. flera källor, bl a
EEA och US Energy dept.). Handeln med kol kommer därvid att ligga på nivån ca 660
milj ton år 2020 jämfört med nivån ca 500 milj ton år 1998. Ovanstående prognoser är
lägre än de som angavs för några år sedan. Största ökningstakten väntas i Asiens
utvecklingsländer även om nuvarande kris bromsar upp takten de närmaste åren.

Kina, som är en mycket stor luftförorenare i dag, har börjat intressera sig mer för ren
kolteknologi, t ex IGCC (integrated gasification combined cycle). Nordamerika väntas
bygga flera nya kolkraftverk fram till år 2010 och dessförinnan göra miljöförbättrande
ombyggnader i kolkraftverk motsvarande ca 150 000 GW. Japan har fem nya PFBC
(pressurized fluidised bed combustion) kolkraftverk i order. Även Australien bygger ut
sin kapacitet.
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I Västeuropa planeras många ombyggnadsprojekt för högre verkningsgrad och bättre •
miljö. I Östeuropa inklusive Ryssland planeras nya kraftverk med modern
kolpulverteknologi och även ombyggnader av äldre ineffektiva verk, varvid IGCC- och
FBC-teknik är aktuella. En annan utveckling är den som sker i Danmark, där man dels
effektiviserar kolanvändningen genom att använda extremt höga ångdata i
kolkraftverken och dels försöker ersätta kol med biobränslen, t ex halm.

Behovet av metallurgiskt kol väntas stagnera i de kolimporterande länderna beroende på
effektivare stålproduktionsmetoder.

I USA har man under de senaste åren försökt begränsa kolanvändningen genom satsning
på så kallad independent power (fj ärrvärmeverkens och industrins kraftvärme) baserad
på naturgas, avfall och biobränslen. Man spår dock att kolet kommer att behålla sin
dominans på grund av sitt lägre pris. I Västeuropa ökar importen i takt med att
olönsamma gruvor läggs ner och att EU sätter gränser för subventioner av den
kolproducerande industrin. Behovet av kol gynnas av att flera länder är kritiska till ökad
kärnkraft. Man satsar på effektiviseringar och miljöförbättringar av nya och befintliga
koleldade kraftverk. Ägare av kolkraftverk satsar t o m på skogsplanteringar som ett led
i sina miljöåtgärder. Inom de forna östländerna kommer sannolikt kol till stor del att
ersätta äldre och osäkra kärnkraftverk.

I Sverige har koleldningen varit sjunkande sedan 1987, dock med undantag av 1996, och
bedöms fortsätta att sjunka. Några stora kondenskraftverk är knappast aktuella. Behovet
av elkraft kommer troligen att tillgodoses genom effektiviseringar, elutbyte med
utlandet, ökad kraftvärmeproduktion baserad på biobränslen och kanske även
livstidsförlängning av befintliga kärnkraftverk. Stängningen av Barsebäck kan komma
att leda till ökad import av kolproducerad el från Danmark. Alternativet till kol för
värmeproduktion är ofta pellets baserade på olika avfallsprodukter samt skogsbränslen.

Lövflis, sorterat skogsavfall, frästorv och stycketorv säljs för närvarande (första halvåret
år 1999) för 100-120 kr/MWh. Bark, spån och andra biprodukter säljs för ca 80-100
kr/MWh till industrikunder och för ca 100 kr/MWh till värmeverk. Även importerade
biobränslen förekommer. Prisnivån för biobränslen, som länge varit konstant, är nu
svagt stigande. Förädlade bränslen, d v s briketter, pellets och träpulver, säljs i dag för
150-180 kr/MWh, varvid den högre prisnivån gäller småförbrukare. Under de senaste
åren har pelletstillverkningen ökat kraftigt. Pellets kan direkt ersätta kol i såväl
pulvereldade pannor som rosterpannor och fluidbedpannor. För övriga biobränslen krävs
större ombyggnader.
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6 Forskning och utveckling

6.1 Forskning

Forskningen om kol, kolbrytning, förbränningsteknik, miljöfrågor och elgenerering i
processer är mycket intensiv. Marknaden för effektiv och ren kraftgenerering med kol
fram till år 2010 anses t ex vara drygt 600 miljarder USD. Årligen genomförs till
exempel flera hundra internationella konferenser eller utställningar gällande dessa
frågor.

För några år sedan genomfördes omfattande forskning om kolets försurande verkningar,
d v s utsläppen av svavel och kväveoxider. Dessa problem är nu bättre kända och mera
föremål för praktisk utveckling. Här gäller det att introducera tekniken i utvecklings-
länderna. På samma sätt har intresset för spridning av metaller och andra föroreningar
till grundvattnet från askdeponier och produkter av askor minskat i forskarleden. Man
vet i princip hur dessa miljöfrågor skall hanteras och gör det även seriöst, åtminstone i
OECD-länderna.

Vid Kyotokonferensen i december 1997 beslöts att i-ländernas (OECD + f d östländer)
totala utsläpp av växthusgaser skall minska med 5,2 % fram till år 2010 jämfört med
1990. Detta innebär t ex att USA måste reducera sina förväntade utsläpp av CO2 med ca
40 % jämfört med tidigare prognoser för att kunna innehålla sitt åtagande att minska
dessa utsläpp med 7 % jämfört med 1990. Liknande siffror gäller för många
industriländer. Sammantaget kommer detta att leda till en intensiv forskning angående
effektiva elgenereringsprocesser (se avsnitt 6.2), men även till att kol får ökad
konkurrens från kärnkraft, biobränslen och naturgas. Begränsning av växthusgaser och
speciellt CO2 är således ett mycket aktuellt forskningsområde.

Många forskare anser att konstaterade temperaturhöjningar till stor del beror på eldning
av fossila bränslen. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) konstaterar t ex
att det finns en tydlig mänsklig påverkan av klimatet. Andra forskare anser däremot att
uppgifterna om en hotande växthuseffekt bygger på ofullständiga data och att eventuella
väderförändringar inte beror på mänsklig aktivitet. Stor enighet råder dock om att CO2-
utsläppen av försiktighetsskäl skall begränsas så långt det är tekniskt och ekonomiskt
möjligt. Man forskar även om hur CO2 kan omhändertas. Inga realistiska metoder har
dock framkommit hittills. Förslag av typen nedpumpning av CO2 i havsdjupen är ännu
orealistiska av bl a kostnadsskäl.
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6.2 Utveckling

Process utveckling

För att kolet skall kunna fortsätta att spela en betydande roll i världens elproduktion
måste effektiviteten förbättras betydligt. För närvarande är den genomsnittliga
el verkningsgraden bara ca 25 % i de mindre utvecklade länderna och 35-38 % i
industriländerna. Moderna kolkraftverk med full reningsutrustning och högsta
effektivitet är emellertid mycket kapitalkrävande. Man har därför under senare år till
följd av ökad priskonkurrens satsat på enklare och billigare system, t ex baserade på
naturgas. Även kärnkraft och biobränslen har fått ökad betydelse, speciellt efter
Kyotokonferensen i december 1997.

För närvarande utprovas praktiskt och vidareutvecklas i huvudsak tre olika princip-
lösningar för att höja el verkningsgraden. Den ena huvudprincipen är att använda extremt
varmhållfasta material, varvid tryck och temperatur i den konventionella ångturbin-
processen kan höjas och verkningsgraden därmed förbättras. Detta system, s k
superkritiskt system, utprovas nu i Danmark och Japan och el verkningsgrader upp emot
50 % är möjliga att uppnå. Det nya blocket på Nordjyllandverket med ångtryck 290 bar
och temp 580°C har nytt världsrekord i elverkningsgrad med 47 %. Nästa steg i denna
utveckling är stål som tål 700°C ångtemperatur, varvid 55 % verkningsgrad är möjlig.
EUs THERMIE-program stöttar flera sådana utvecklingsprojekt.

Den andra huvudprincipen är fluidbäddeldning i atmosfärisk eller trycksatt miljö.
Världens största fluidbäddkraftverk med effekt 250 MWe byggs nu i Provence i
Frankrike med stöd från EU. Pannan är av Lurgis konstruktion och ger 700 ton ånga/tim
med tryck 165 bar och temp 565°C. Fördelen är främst bra miljödata trots användning
av lågvärdigt kol. Däremot blir verkningsgraden inte extremt hög. Bättre verkningsgrad
får man med den trycksatta fluidiserade bädden (PFBC). Därvid kan såväl gas- som
ångturbin användas och verkningsgraden blir hög. ABB utprovar detta system på flera
ställen. Bl a byggs en 350 MWe-anläggning i Japan. ABB har på senare tid pressat ner
investeringskostnaderna på sina PFBC-anläggningar genom standardisering och
optimering av ingående komponenter.

Den tredje huvudprincipen är IGCC (integrated gasification combined cycle) där kolet
förgasas och bränns i gasturbin, varefter restvärmen går till ett ångsystem med
ångturbin. Processen är komplicerad, men ger goda miljödata och hög verkningsgrad. I
Europa har en demonstrationsanläggning byggts i Puertollano i Spanien med stöd från
EU. Även Holland har ett projekt i Buggeneum, men anläggningen har haft olika
tekniska problem. Nya än mer avancerade system med element från både PFBC och
IGCC är under projektering.

En intressant utveckling av koleldningstekniken, som är aktuell bl a i Danmark, är sam-
eldning med biobränslen. Problem som måste lösas gäller korrosion och försmutsning
av pannornas tuber samt försmutsning av kvävereningsutrustningen.

Inom EU är man nu mycket intresserad av en effektivare och milj ovänligare ask-
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användning. Totalt används ca 1/3 av all aska i världen för nyttiga ändamål. Inom EU-
länderna är denna siffra betydligt högre, dock ej tillräckligt hög. Speciellt svårt är det att
finna miljövänliga användningsändamål för de askor som innehåller svavel, t ex
fluidbed-askorna. Projekt som går ut på att rena dessa askor pågår.

Svavelreningsteknik

Marknaden för rent kol har vuxit under senare år i takt med de ökande miljökraven. Man
har därför vidareutvecklat de ca 40 år gamla mekaniska metoderna att rena kol från
svavel och askor. Dels förbättras instrumentering och automatisering och dels utvecklas
metoder att nyttiggöra de finkorniga och förorenade restprodukterna, till exempel genom
för-bränning i speciella fluidbäddpannor. Kemiska och biologiska metoder att rena kolet
har även vidareutvecklats. Likväl är det metoderna att rena rökgasen efter förbränning
som har utvecklats längst under senare år.

Direkt avsvavling genom kalkinsprutning i eldstaden är en förhållandevis billig metod
och därför lämplig i mindre anläggningar av den typ som förekommer i Sverige.
Metoden har tillämpats i kolpulverpannor i Limhamn och Uppsala samt i rostpannor i
Norrköping och Jordberga. Prov har utförts även i mycket små pannor inom
trädgårdsnäringen samt i fluidbäddpannor som komplement till kalktillsats i bädden. För
gott resultat krävs rätt temperaturnivå och finkornigt kalkmaterial. Kombineras metoden
med användning av lågsvavliga kol, kan man erhålla låga utsläpp till rimliga kostnader.
Vid användning i grundlast, det vill säga mer än ca 4 000 tim/år, blir kostnaden för
avskilt svavel i storleks-ordningen 10-20 kr/kg att jämföras med skatten 30 kr/kg.

Den internationellt mest vanliga reningstekniken är annars våtskrubber. Som en följd av
steg 1 av Clean Air Act har t ex flertalet kraftverkspannor i USA installerat våtskrubber.
Reningseffekten var tidigare 90-95 %, men senare installationer (t ex ABBs leverans till
Karlshamnsverket) klarar 98-99 %. Restprodukten är gips, vilken används för
produktion av gipsplattor. Metoden passar bäst i stora anläggningar och är dyr och
utrymmeskrävande.

Den våttorra metoden är enklare, men ger lägre reningsgrad (90 % för nyare
anläggningar) och har även nackdelen att restprodukten ej är användbar för kvalificerade
ändamål. Metoden används i flera svenska kolpulvereldade anläggningar. Den är även
aktuell i Östeuropa, eftersom metoden inte är lika kostsam som våtscrubbermetoden.

Försök att förbättra samtliga metoder pågår. Samtliga svavelreningsmetoder ger
samtidigt en hög reningseffekt på halogener. Överskottet av kalcium reagerar lätt med
till exempel saltsyra.

CFB-tekniken har börjat användas i Polen och Tjeckien för att modifiera äldre kraftverk
och därmed även kraftigt förbättra svavelreningen utan att någon dyrbar extra renings-
utrustning erfordras. Därvid reduceras även kväveoxidutsläppen. ABB genomför flera
sådana renoveringsprojekt i olika östländer.

Under de senaste åren har mycket stora insatser inom OECD-länderna gjorts. Av de
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koleldade anläggningarna har i dag 90 % avsvavlingsutrustning. Som en följd av detta
har SO2-utsläppen minskat med 80 % sedan 1983.1 USA räknar man med att miljölagen
Clean Air Act kommer att leda till en ytterligare 50-procentig reduktion av både svavel-
och kväveoxidemissionen fram till år 2000.

Kväveoxidreningsteknik

Metoderna för att reducera kväveoxiderna (NOX) kan uppdelas i förbrännings-
optimering (med till exempel låg-NOx-brännare), insprutning av kemikalier i pannan
(SNCR) och katalytiska metoder efter pannan (SCR). De förbränningstekniska
åtgärderna gäller optimering av förbränningstemperatur och luftöverskott,
bränsleinsprutning eller rökgasåterföring.

Internationellt har en stor andel av de större kraftverkspannorna, och då speciellt i
Tyskland, försetts med katalytiska NOx-reningsutrustningar (SCR). Dessa är i regel för
dyra för att passa de jämförelsevis små svenska värmeverkspannorna och
industripannorna. Endast i Västerås tillämpas kväveoxidrening enligt SCR-metoden.
Man har därför forskat och gjort utvecklingsarbeten angående andra metoder. Olika låg-
NOx-brännare har utvecklats och används för närvarande i de flesta svenska
kolpulvereldade anläggningar. Alla välkända brännarleverantörer har nu låg-NOx-
brännare på sitt program. Ofta kompletteras installationen med en förbättring av
kolkvarnarna så att ett mer finmalet kol erhålles och därmed kan verkningsgraden hållas
hög.

En mycket intressant metod att bygga om äldre pannors brännare har utvecklats av
S.E.P. i Malmö. NOx-nivåerna kan i det närmaste halveras för en låg kostnad. Bl a har
flera polska pannor blivit ombyggda. Metoder baserade på ammoniak- eller urea-
inblåsning (SNCR) används bl a i Borås, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Norrköping
och Limhamn där även så kallad reburning har provats. På större kraftverkspannor
installeras oftast både låg-NOx-brännare och reburning även om ett SCR-system ingår.
Rökgasåterföring tillämpas i vissa rosteldade pannor och fluidbäddpannor till exempel i
Norrköping, Karlskoga och Nässjö. SNCR-metoden kan ge upp till 70 % reduktion
medan låg-NOx-brännare och rökgasrecirkulation kan ge max ca 50 % reduktion.

Kombinationer av flera metoder ger högre värden. Kostnaderna för NOx-reduktionen
beror förutom på investeringskostnader och driftkostnader även på pannornas körsätt.
Vid användning av SNCR-metoden i grundlast ligger kostnaden på 10-15 kr/kg NOX, att
jämföra med skatten 40 kr/kg NOX. Man kan räkna med att dessa metoder kommer att
utvecklas vidare till högre avskiljningsgrader och bättre ekonomi.

I Sverige har utvecklingen av driftsäkra instrument för NOx-mätning varit intensiv under
det senaste året, som en följd av den införda NOx-beskattningen. Ytterligare en positiv
följd av den införda beskattningen är att det genomsnittliga NOx-utsläppet för alla
pannor reducerats med ca 60 % under de senaste åren.
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Internationellt provas ett antal processer för samtidig svavel- och NOx-rening. SCR- -
metoden utvecklas även starkt och kan i en framtid bli aktuell även för mindre anlägg-
ningar. Bland annat pågår försök med kombinerade luftförvärmare och katalysatorer.
Med nya bättre katalysatorer räknar man med att NOx-reningskostnaden skall komma
ner i nivån 3-4 % av elproduktionskostnaden. För närvarande är kostnaden åtminstone
dubbelt så stor.

Utveckling av askanvändningsmetoder

Bristen på grus och andra naturliga material för vägbyggnad, betongtillverkning och
utfyllnad i många länder har motiverat en intensiv utveckling av olika produkter som
innehåller kolaska. Speciellt är rena flygaskor intressanta genom sina självhårdnande
egenskaper, vilka även kan påverkas genom olika tillsatser. För grovkorniga utfyllnads-
material kan man låta flygaskeblandningen självhardna och därefter krossa dessa till en
lämplig grovfraktion. Vid betongtillverkning kan lättflytande kvaliteter utvecklas.
Utvecklingen handlar även mycket om hur hållfasthetsegenskaperna påverkas av askans
kvalitet.

Restprodukter från avsvavlingsanläggningar är ibland svåra att utnyttja. Avancerade
anläggningar kan producera ren gips eller svavelsyra, vilka båda har användnings-
områden. Enklare anläggningar, till exempel enligt den våt-torra metoden, ger en
blandprodukt av kalciumsulfit och gips, vilken hittills haft en mycket begränsad
användning. I Cefyll kan dock denna produkt ingå. Vidare har man i Danmark lanserat
en produkt kallad TASP, som inblandas i vanlig gödsel och sprids på åkrarna. Det har
nämligen konstaterats att många marker har brist på svavel. I Sverige koncentreras
utvecklingsarbetet avseende askanvändning på askor från biobränsleanläggningar.
Kolaska får ej ingå i produkter för gödningsändamål. Däremot har kolaskor provats för
grusersättning i skogsbilvägar. Utlakningen av tungmetaller och sulfater är låg.
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Tabell 1 Användning av kol och koks i Sverige 1979-1998,1 000 ton

196
981

177

292
911

1203

291
776

1067

339
698

1037

457
549

1006

369
468

837

712
525

1237

365
373

738

352
335

687

1979 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Energikol
elproduktion 15 36 19 43 90 167 323 305 330 334 207
värmeprodukt 26 49 153 318 730 1090 1479 1633 1627 1453 1074

41 85 172 361 820 1257 1802 1938 1957 1787 1281

Energiprod. inom
industri 330 332 357 472 515 604 642 636 654 730 854 861 780 696 719 718 730 721 701 721
hushåll och
handel 4 5 8 19 30 69 46 50 54 45 30 30 25 20 20 15 10 5 3 2

som industriell
råvara 49 12 16 21 32 24 33 20 25 23 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Metallurg.kol 1576 1652 1518 1596 1564 1636 1619 1589 1477 1231 1316 1515 1490 1541 1505 1419 1640 1662 1672 1728
Koks (imp.) 706 418 146 25 254 204 270 426 402 479 480 294 230 200 230 310 300 360 360 300

Totalt, kol
och koks 2706 2504 2217 2494 3215 3794 4412 4659 4569 4295 3980 3892 3728 3524 3511 3468 3517 3925 3474 3438

Källa: SCBs Bränslestatistik. Preliminära uppgifter för 1998.
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