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Abstract  

Detta arbete uppkom på grund av de nya utsläppsreglerna för svavel som IMO antog år 2008. 

Dessa innebar att fartygen i framtiden behövde köra på bränslen med lägre svavelhalt. Ett av 

alternativen som var aktuella då var att avsvavla produkterna mer i raffinaderierna. Syftet med 

denna litteraturstudie var att ta reda på vad som gjordes med svavlet efter raffinaderierna, hur 

de nya reglerna påverkade svavelmarknaden och vad det skulle få för miljökonsekvenser att 

utvinna mer. Studien visade att svavlet användes inom många olika områden och var en viktig 

produkt. Efterfrågan och tillverkning varierade, men det fanns relativt stora lager på vissa 

ställen och det visades att dessa skulle komma att bli större på grund av ökad avsvavling i 

framtiden. Ökad avsvavling gav vissa miljökonsekvenser. Avsvavlingen i sig ledde till ökade 

utsläpp av växthusgaser. Även lagring i elementär form utomhus var något icke önskvärt ur 

miljösynpunkt. Dock fanns det alternativa lagringsformer som gav mindre besvär samt att det 

ständigt utvecklades nya användningsområden för svavel. 
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Abstract 

This paper emerged because of the new emission rules for sulphur that were adopted by IMO 

in year 2008. This meant that the vessels in the future were required to run on fuels with lower 

sulphur content. One of the options was to desulphur the products more in the refineries. The 

purpose of this study was to find out what was done with the sulphur after the refineries, what 

it is used for, how the new regulations affected the sulphur market and what impacts it would 

have to the environment to extract more sulphur. It could be seen from the study that sulphur 

was used in many different areas and was an important product. Demand and production 

varied, but there were relatively large stocks at some locations, and it showed that these would 

become larger because of increased desulphurization in the future. Increased desulfurization 

gave some environmental consequences. The desulphurization itself led to increased emission 

of greenhouse gases. Also piles of sulfur were not something desirable from an environmental 

perspective. However, there were alternatives for storage that gave fewer problems and new 

uses for sulphur were under constant development. 
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Förord 

Att skriva sitt examensarbete är aldrig någon lätt uppgift och väldigt svårt att genomföra utan 

något stöd. Därför vill vi ge ett stort tack till vår handledare, de personer som hjälpt till med 

korrekturläsning, och sjöingenjörsklassen 2009-2013 för fyra fantastiska år samt för 

”brainstorming” vid detta arbete. 
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1 Inledning 

Idag är miljöfrågan högst aktuell och det leder ständigt till hårdare lagar och regler för 

sjöfarten. År 2008 antog den internationella sjöfartsorganisationen, FN-organet IMO, skärpta 

värden på svavelinnehållet i det marina bränslet. År 2020 ska svavelinnehållet vara sänkt från 

dagens 3,5 % till 0,5 % globalt (IMO, 2008). Inom områden som omfattas av SECA, Sulphur 

Emission Control Areas, har kravet på svavelinnehåll i bränslet från och med i år sänkts till 

0,1 % från tidigare 1 %. Det har redan tidigare införts hårdare krav på bränslen för exempelvis 

transport på land, framförallt i Europa där det finns en gräns på 10 ppm svavelinnehåll i oljan 

sedan lång tid tillbaka (Sweco Energiguide AB, 2010).  

 

De nya relgerna innebär att det kommer att behövas betydligt större andel svavelfattiga 

bränslen och det kommer ställas högre krav på raffinaderierna. Detta framförallt då råoljan 

idag är surare, vilket innebär att den innehåller mer svavel än vad den gjorde förr. Det finns 

emellertid alternativ till att avsvala oljorna mer, exemplvis avgasrengöring med hjälp av 

skrubber med slutna system, där man renar avgaser från svavel med ett slutet system av 

vätska, men det är för sjöfarten fortfarande oprövad mark samt att det kan vara problematiskt 

att installera på äldre fartyg. Detta gör att den troligaste lösningen för många kommer till att 

bli att köra på bränslen med lägre svavelhalt (Sjöfartsverket, 2009). 

 

Historiskt sett så har svavlet släppts ut i atmosfären vid förbränning av oljan för att sedan följa 

med regnet ner genom så kallat surt regn. Detta är något som har lett till kraftiga försurningar 

av vår omgivning och fått allvarliga konsekvenser på djur och växtliv (Nationalencyklepedin, 

u.d.). Genom de redan ändrade reglerna sedan innan har man kunnat se hur det förbättrats, 

dock så har trafiken ökat kraftigt i världen de senaste decenierna.  

 

År 2010 producerades 68,1 miljoner ton svavel i världen, varav majoriteten kom från 

utvinningen av svavel från petroleumprodukter och naturgas. Om det då blir så att större delen 

av världens flotta kommer välja att köra på olja med lägre svavelhalt, så blir frågan hur 

mycket mer svavel som kommer att produceras när de nya kraven börjar gälla över hela 

världen 2020? Svavel i sig är en välanvänd produkt inom industrier, då främst som svavelsyra 
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(U.S. Geological Survey, 2012). Men vad mer används svavel till och hur mycket konsumeras 

i jämförelse med vad som produceras? 

 

Svavel nämns redan som ett avfall då det byggts upp större lager av elementär svavel runtom i 

världen. Detta problem har enkelt beskrivet uppkommit på grund av att det producerats en 

större mängd svavel än vad det konsumerats under en längre tid. Ett problem som då 

uppkommer är om den ”ofrivilliga” produktionen från raffenaderierna ökar och svavlet bara 

skjuts åt sidan efter utvinningen. Vad får de nya svavelkraven då för effekt på miljön? 

Kommer det som idag kallas för lagring kanske bli en form av dumpning eller finns det andra 

lösningar? 
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2 Bakgrund 

2.1 Krav på sänkt svavelhalt på marina bränslen 

Den internationella sjöfartsorganet IMO reglerar sjöfarten i alla länder som är anslutna till 

Förenta Nationerna. Dessa är i de flesta fall implementerade i de nationella lagarna. Det 

tillkommer avvikande regler i lokala områden, så som speciella områden för 

svavelutsläppskontroll i Nordamerika och Europa.  

 

De bestämmelser som rör utsläpp från fartyg och därmed svavelinnehåll i bränslen är från 

grunden ”Marpol Annex VI” som togs i bruk den 19 maj 2005, och har kontrakterats av 72 

stater som står för 94,3 % av världens tonnage (IMO, 2013). Dessa bestämmelser kom att 

uppdateras år 2008 för att träda i kraft den 1 juli 2010 (IMO, 2008). De innebär bland annat 

att svavelinnehållet i alla marina bränslen inte får överskrida följande viktprocent: 

 

Generellt: 

 4,50 % före den 1 januari 2012 

 3,50 % på och efter den 1 januari 2012 

 0,50 % på och efter den 1 januari 2020 (med möjlig ändring till den 1 januari 2025 om 

en påvisad prövning år 2018 kommer fram till att det vid det tidigare datumet inte är 

möjligt för fartygen, beroende på bränsletillgång och teknik). 

 

Inom Emission Control Areas: 

 1,50 % före den 1 juli 2010 

 1,00 % på och efter den 1 juli 2010 

 0.10 % på och efter den 1 januari 2015 

 

De områden som är klassade som Emission Control Areas är Östersjöområdet, Nordsjön, 

Nordamerika och efter den 1 januari 2014 ”United States Carribbean Sea ECA” (IMO, 2013). 

Anledningen till att pröva om ett område ska klassas som SECA är om det finns behov av att 

förhindra, reducera och kontrollera utsläpp av svaveloxider från fartygsutsläpp (IMO, 2006, 

ss. Annex VI, Appendix III). Det skall även nämnas att det lokalt kan förekomma striktare 
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regler för svavelinnehåll i marina bränslen. Ett exempel på detta är EU:s svaveldirektiv som 

innebär att marin gasolja som används inom en medlemsstats sjöterritorium inte får innehålla 

mer än 0,1 % svavel. Vidare innebär reglerna att samma gräns gäller för alla bränslen som 

används av fartyg i hamn, med undantag för korta liggetider (Sjöfartsverket, 2009, s. 9). 

 

2.2 Framställning av svavel 

2.2.1 Modern svavelproduktion 

Traditionellt sett har svavel utvunnits genom gruvdrift. Men med dagens höga utvinning av 

svavel som biprodukt från oljeindustrin (Figur 1, Figur 2), står den avsiktliga framställningen 

ur gruvor för endast 10 % av världens årliga produktion. Resterande produktion kommer från 

andra industrier, exempelvis metallindustrin (U.S. Geological Survey, 2010). Sjöfartsindustrin 

använde år 2006 ca 270 miljoner ton bunkerolja i hela världen. Från dessa utvanns 9,5 

miljoner ton svavel (U.S. Geological Survey, 2010), vilket motsvarar ungefär 14 % av 

världsproduktionen.  

 

 

Figur 1: Svavel utvunnet från olja och naturgas jämfört med hundradelar av oljeproduktionen 
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Figur 2: Svavelproduktion i världen 

 

2.2.2 Avsvavling av oljeprodukter med vätebehandlare 

I råolja finns det, liksom i naturgas, olika mycket svavel. Det kan variera mellan 0,1-3% i 

konventionella råoljor till 5-6% i de tyngre råoljorna (Speight, 2005, s. 42). Men här finns det 

även många olika former av organiska svavelföreningar och sulfider. Detta gör genast hela 

förfarandet betydligt mer komplicerat än i fallet med naturgas. Dessutom är det en helt annan 

process, med flera steg för att förädla råoljan så mycket det går och få ut så fina och dyrbara 

produkter som möjligt i slutändan.  

 

Anläggningen som används här för att avsvavla oljan kallas för vätebehandlare. Den bygger i 

grund och botten på att en blandning av väte och oljan som ska avsvavlas värms upp. Därefter 

pumpas den in i en reaktor där trycket är upp till 130 bar. När blandningen träffar katalysatorn 

i reaktorn, som vanligtvis består av aluminiumoxid impregnerat med CoMo (Kobolt och 

Molybden), bryts föreningarna av svavel och kol. Detta leder till att vätet reagerar med 

svavlet och bildar H2S.  

 

Därefter går blandningen in i ett gasavskiljarsteg med ca 3-5 bars tryck, för att delas upp. 

Gasen som bildas vid det lägre trycket går till en amingasanläggning och vätskan fortsätter 

därefter till en avlägsnare där ytterligare gasavskiljning sker. Slutprodukten som ligger i 
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processens botten är en avsvavlad produkt, som sedan körs vidare i raffinaderiet(Figur 4) 

(Heavy Oil Science Centre). 

 

 

Figur 3: Förenklad schematisk bild av en vätebehandlare 

2.2.3 Avsvavling av naturgas med amingasanläggning 

I rå naturgas finns det olika mängder svavel i form av svavelväte, H2S. I vissa fall kan det röra 

sig om mängder upp till 34 % (Nationalencyklepedin, u.d.). På grund av utsläpp av 

svaveldioxider vid förbränning är det av största intresse att avskilja svavelvätet från 

naturgasen. För att utvinna H2S ur den råa naturgasen används oftast en amingasanläggning. 

Den används även för att utvinna H2S ur gasen efter vätebehandlaren. Den består i korta drag 

av två tankar och en amin som cirkulerar mellan tankarna, till exempel etanolamin. Denna är 

en väldigt svag bas, som klarar att av att ta upp H2S för att sedan avge det igen när det värms 

upp.  

 

I den första tanken, kallad absorbator, kommer gasen in och H2S absorberas av aminen. 

Därefter förs den berikade aminen in i nästa tank, som kallas för regenerator. Här värms 

aminen upp och avger H2S som sedan går vidare till Claus-processen eller vidare för lagring i 

reservoarer. Aminen cirkulerar sedan tillbaka till absorbatorn för att åter ta uppH2S (Figur 3) 

(ChemEngineering). 
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Figur 4: Förenklad schematisk bild av en amingasanläggning 

 

2.2.4 Claus-processen 

Claus-processen är en termisk och katalytisk process för att kunna utvinna svavlet från H2S 

som avskiljs från bland annat råolja och naturgas. Processen utvecklades år 1883 av den 

brittiska kemisten Carl Friedrich Claus och brukar oftast kallas för SRU (Sulfur Recovery 

Unit). Claus-processen stod för majoriteten av det utvunna svavlet år 2010 (Hermes 

Catalysts). 

 

Claus-processen finns i ett antal olika varianter beroende på många olika faktorer, bl.a. på hur 

mycket H2S som körs in i processen innehåller och hur mycket svavel som önskas utvinnas. 

Denna process kan inte ta ut allt svavel vilket gör att det sista bränns i slutfasen. Men i 

jämförelse med att släppa ut allt svavel i luften, så har det helt klart sina fördelar och i många 

fall kan utvinna uppemot 98 % av svavlet som kommer in i processen. Processen består i 

grund och botten av, som tidigare nämnts, ett termiskt och ett katalytiskt steg. Gasen som 

kommer in i processen kallas för matargas och gasen som blir över och kommer ut i slutändan 

kallas för restgas. 

 

Det första steget i processen är det termiska steget som består av en ugn som är över 1000° C 

och med ett tryck på 1,5 bar. Här körs matargasen in och blandas med tillräckligt med luft för 

att förbränna ca en tredjedel av matargasen. Det sker genom att luftflödet kontrolleras. Detta 

för att det krävs SO2 för att reaktionen ska kunna fungera och få H2S uppdelat till elementärt 
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svavel och vatten. Genom att förbränna matargasen sker en reaktion som ser ut enligt 

följande: 

 

2H2S + 3 O2 → 2SO2 + 2H2O    

 

Efter detta följer en reaktion som uppstår i den miljön som är inne i ugnen enligt följande: 

 

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 

 

När dessa två reaktioner summeras blir reaktionen för hela det termiska som följer: 

 

2H2S + O2 → 2S + 2H2O 

 

Efter ugnen går den varma gasen in i en kondensor, där den kyls ner till en temperatur av 130-

150° C, så att det elementära svavlet kondenserar och sedan kan utvinnas. Den separerade 

gasen går sedan vidare i processen till den katalytiska delen. Upp till 70 % av svavlet som 

körs in i Claus-processen utvinns i det termiska steget. Den katalytiska delen av Claus-

processen kan bestå av 2-4 olika katalytiska steg. En väldesignad anläggning klarar sig väldigt 

bra på 3 steg, vilket är bland de vanligaste. Ett katalytiskt steg består av tre olika huvuddelar: 

En värmare, en katalysator och en kondensor.  

 

Innan gasen går in i katalysatorn så måste den åter hettas upp, vilket kan ske på olika sätt. 

Däribland kan nämnas bypass av gas eller med hjälp av värmeväxlare där antingen varm gas 

eller ånga används. I det första steget brukar gasen hettas upp till runt 305° C. Därefter går 

den in i katalysatorn. Katalysatorn består oftast av aluminiumoxid, som påskyndar 

svavelutbytet. Det är alltså en fortsättning på processen som skedde i ugnen, där mer av den 

förbrända matargasen reagerar med H2S. Alltså är det samma reaktion: 

 

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 

 

Efter det så fortsätter gasen återigen till en kondensor, där elementärt svavel och den icke 

reagerade gasen separeras. Därefter fortsätter det i resterande katalytiska steg, där det är 

betydligt lägre temperaturer. Andra steget brukar ligga på runt 225°C och det tredje på 200° 
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C. Upp till 20 % av svavlet kan utvinnas i första steget. I andra och tredje steget brukar 

utbytet ligga på 3-5% per steg (Hermes Catalysts). Gasen som blir över, den så kallade 

restgasen, brukar i de flesta fall förbrännas. Idag finns även så kallade restgasanläggningar, 

där restgaserna tas om hand för att kunna öka svavelutbytet ytterligare. Med hjälp av denna 

utvinns mer eller mindre allt svavel som körs in i anläggningen (Figur 5). 

 

 

Figur 5: Förenklad schematisk bild av en Claus-processen, med en tvåstegskatalysator 

 

2.2.5 Fördelning av oljeindustrins svavelproduktion 

Överlag har inga större förändring skett, utan rent procentuellt så utvinns det ungefär lika 

mycket ur naturgas som ur olja. Då en stor del av tillgänglig statistik redovisas som naturgas 

och petroleum odifferentierat är det svårt att säkerställa vilken del av oljeindustrin som 

utvinner mest svavel (Figur 6).  
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Figur 6: Andel svavel från olja och naturgas 

 

2.2.6 Alternativa processer och framtida förbättringar 

Det finns andra typer av processer som kan utvinna svavel. De som beskrivits ovan är dock de 

vanligaste och anses i många fall vara de effektivaste. Givetvis beror processvalet på vad 

raffinaderierna är intresserade av att få ut för produkter i slutet. Vilken råvara som 

raffinaderierna använder sig av har också stor betydelse. Detta eftersom dagens råoljor oftast 

innehåller mer oönskade produkter än de gjorde förr i tiden. 

 

Vad det gäller framtida förbättringar av utvinning av svavel, så är givetvis detta något som är 

högaktuellt. Det utvecklas och testas nya metoder hela tiden, främst på grund av de 

annorlunda förutsättningar som finns idag med strängare lagar och sämre råoljor. Idag finns 

det anläggningar som klarar att utvinna nästan allt, över 99 % av svavlet som körs in i 

avsvavlingsanläggningarna. Så tekniken har helt klart utvecklats och den kommer att fortsätta 

utvecklas (Hermes Catalysts). 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994

Petroleum Naturgas Naturgas och petroleum odifferentierat Ospecifierat



11 

 

3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att klargöra vad som görs med svavlet som oljeindustrin producerar 

och vad de nya utsläppsreglerna för sjöfarten kommer påverka miljön och ett eventuellt 

överskott av svavel som kan tänkas uppkomma. För att göra det ställs 3 frågor. 

 

Frågeställningarna är: 

 Vad händer med svavlet efter utvinningen? 

 Kommer de nya svavelreglerna för sjöfarten leda till ett överskott av svavel? 

 Blir det några miljökonsekvenser av att avsvavla oljorna mer? 

 

Fokusen ligger på sjöfarten och hur de nya utsläppreglerna för den kommer påverka 

svavelutvinningen på raffinaderierna. Arbetet har avgränsats till att endast behandla 

miljöaspekten och inte den ekonomiska aspekten. Arbetet har inte kunnat avgränsats 

geograftiskt sett, då statistiken har varit global. 

 

  



12 

 

4 Metod 

Arbetet bygger på en frågeställning som utgår från nya lagändringar som mer eller mindre 

kommer tvinga sjöfarten att köra på bränslen med lägre svavelinnehåll. Det har då i arbetet 

analyserats vad vissa av konsekvenserna kommer bli och även vad som ska kunna göras för 

att förhindra alternativt dra nytta av detta. För att detta skulle kunna göras behövdes det 

samlas statistik om produktion och konsumtion, samt information om både nya och gamla 

användningsområden för svavel. Därför valdes en litteraturstudie, som innebär att 

”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde” (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 31), då 

information redan fanns tillgänglig men inte fanns sammanställd och utvärderad enligt den 

frågeställning som valts i detta arbete.  

 

4.1 Metoddiskussion 

Insamling av data har gjorts genom att söka efter information i sökmotorn Google genom 

användning av olika sökfraser. Sökfraserna utformades först efter arbetets bakgrund och 

frågeställning. Eftersom arbetet var globalt har främst sökfraserna varit på engelska, men även 

enstaka sökningar har skett på svenska. De sökfraser som använts och gett träffar som har lett 

till arbetets källor har i urval varit: Svavel, Sulphur/Sulfur, Hydrodesulpurization, Sulfur 

Consumption, Refinery Process, World Oil Consumption, Reinjection of acid gas, Sulphur 

dumping, Sour gas reinjection. Insamling av data har i övrigt skett från litteratur på 

Universitetsbiblioteket i Kalmar. 

 

I början av arbetet var sökningen väldigt bred och det fanns mycket information. Den 

informationen har sedan sorterats och värderats efter relevans och aktualitet. Det gjordes 

främst genom överskriften, huruvida den gav svar på frågeställningen. Det som inte uppfyllde 

syftet med arbetet sorterades bort. Dock så har en del källor som angavs i det bortsorterade 

materialet använts efter sorteringen, då de ansågs vara mer relevanta för arbetet och den 

frågeställning som eftersträvades. Informationen har sedan sammanställts och statistiken har 

främst infogats till diagram för att redovisas tydligt.  
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Problem som stöttes på under arbetets gång var att viss del av statistiken som söktes nästan 

enbart kunde fås genom betaltjänster. Efter några sökningar hittades dock fri statistik att tillgå 

som hjälpte till att svara på frågeställningen. Statistik angående lager av svavel var svåra att 

finna, vilket medförde att endast information från enstaka tidpunkter har presenterats. Men det 

har ändå lyckats ge en bild av hur svavellagren ser ut i världen. Denna alternativa information 

har kunnat ge en bild av verkligheten utan att tillgång till källmaterialet (Ekengren & 

Hinnfors, 2012, s. 79). 

 

4.2 Källkritik 

Då denna studie mestadels har bedrivits genom insamling av statistik och information som har 

publicerats på internet, har det varit viktigt att vara källkritisk. Detta då internet är fritt och 

inte alla källor är tillförlitliga. Samtidigt är internet en god källa till kunskap, där information 

sprids snabbt och enkelt. Något som är värt att ta tillvara på (Nyberg, 2000). Tillförlitligheten, 

reliabiliteten hos de källor som använts har granskats noga. Samtidigt har hänseende tagits till 

källans validitet, att det är rätt slags information för att svara på frågeställningarna (Patel & 

Davidson, 2011, s. 102).  

 

Då en del information är tagen från intresseorganisationer har det varit av stor vikt att gå 

igenom hur deras information är sammanställd och vilka deras källor är. Ungefär likvärdigt 

har granskningen skett då det handlat om en enskilda hemsidor som drivs av ingenjörer och 

diverse branschfolk. Detta för att undvika felkällor i den största mån. 

  



14 

 

5 Resultat 

5.1 Vad händer med svavlet efter utvinningen? 

5.1.1 Användningsområden för svavel 

Mer än 90 % av allt svavel som konsumeras går åt för att tillverka svavelsyra som är världens 

mest använda kemikalie. Svavelsyra används till stor del för att tillverka gödsel, men även 

inom industrin som en del i tillverkningsprocesserna. Däribland kan nämnas pappersindustrin, 

gummiindustrin, metallindustrin samt oljeindustrin. 

 

Svavel i ren form används också till viss del, dock står det endast för 10 % av 

svavelproduktionen (U.S. Geological Survey, 2012). Det används bland annat vid tillverkning 

av kosmetika, olika läkemedel och pesticider. Den största användaren av svavel är 

lantbruksindustrin. Av världens totala svavelkonsumtion på ca 76 miljoner ton år 2010 stod 

gödselproduktionen för mer än hälften (Messick, 2012).  

 

5.1.2 Lagring av svavel 

I Alberta i Kanada lagras mer än 11 miljoner ton svavel i elementär form (U.S. Geological 

Survey, 2013). En anledning till att lager byggs upp är att det är dyrt att frakta svavlet från 

dessa lagerplatser (Natural Resources Canada, 2011). Uppläggningsplatser för svavel finns 

även på andra håll i världen. I Kazakstan finns ett område där knappt 7 miljoner ton lagras 

utomhus. Det finns även betydande lager på andra platser så som i Frankrike och Ryssland 

(Tengizchevroil, 2013). Historiskt sett så har det funnits stora lager svavel förut. I USA var 

det som mest år 1976 5,56 miljoner ton i lager. Det berodde dock främst på att gruvbolagen på 

den tiden hade stor lagringskapacitet (U.S. Geological Survey, 2013). 

 

Det finns alternativ till att utvinna svavlet till elementär form. Istället kan svavelvätet lagras i 

reservoarer om det är oekonomiskt att utvinna svavlet. På så sätt kan sedan svavlet plockas 

upp det när det behövs. Detta tillämpas mycket i Kanada (Alberta Geological Survey, 2012). 

Eftersom naturgas kan innehålla mer än 30 % svavelväte (Nationalencyklepedin, u.d.) (Skrtic, 

2006) kan man genom denna metod undvika att tillföra ytterligare elementärt svavel som kan 
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behöva lagras på uppläggningsplatser. Metoden går till så att svavelvätet som kommer ur 

amingasanläggningen trycks ned i en underjordisk isolerad reservoar. Det sker oftast genom 

en fyrstegskompression ner i ett rör som leder ner till reservoaren. 

 

5.2 Kommer de nya svavelreglerna för sjöfarten leda till ett överskott av 

svavel? 

5.2.1 Överskott av svavel 

En grov uträkning visar att om oljan avsvavlas ytterligare 3-4 %, kommer det att ge en ökad 

svavelutvinning på cirka 10-15 miljoner ton per år (Sulphur, 2009). En internationell 

sammanslutning för gödselbranchen spår i en prognos att elementärt svavel år 2016 kommer 

att finnas i överskott (5 %) från underskottet på 4 % 2013 (Heffer & Prud'homme, 2012). Då 

allt mer svavel produceras som en ofrivillig biprodukt från olje- och gasindustrin beroende på 

högre svavelhalt i råoljan och hårdare krav på slutprodukterna, följer inte svavelproduktionen 

efterfrågan. Överskottet av svavel ser i prognoser ut att öka kraftigt från 2015. Detta kan då 

härledas till ytterligare åtstramningar vad det gäller avgasutsläpp, framförallt från sjösidan 

(Mesters, 2007; Messick, 2012; U.S. Geological Survey, 2012). 

 

Enligt Preem, som är den största aktören i Sverige med raffinaderier i Lysekil och i Göteborg, 

så krävs det att de tyngre oljeprodukterna förädlas ytterligare för att kunna få ut mer 

svavelfattiga oljor. För att uppnå detta krävs dyra investeringar och utbyggnader 

(Sjöfartsverket, 2009). Det är dock svårt att sia om hur det kommer att bli i framtiden, då det 

finns en mängd med alternativ för sjöfarten. Några andra exempel på detta är, förutom ökad 

avsvavling, att den använder sig av ett annat bränsle, installerar utrustning för avgasrening 

eller späder ut oljan med lättare bränslen för att få ner svavelhalten.  

 

Det finns andra även andra områden som är intressanta ur detta perspektiv, exempelvis Kinas 

elproduktion. 2008 producerades 70 % av Kinas el med hjälp av kolkraft varav endast cirka 

14 % hade installerade avsvavlingsanläggningar. Av dessa anläggningar fanns även att inte 

alla var i drift. Det kan vara intressant att se om de övergår till annan kraft eller helt enkelt 

väljer att installera avsvavlingsanläggningar, något som i så fall kan ge ytterligare effekter på 

svavelmarknaden (U.S. Geological Survey, 2012). 
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5.2.2 Utökad användning 

Rapporter från nordamerikanska mineralinstitut menar att alternativa sätt att använda, lagra 

eller göra sig av med svavel krävs för att undvika att enorma lager byggs upp. Ett 

användningsområde för svavelsyra som ser ut att öka i framtiden är det som används till 

lösning i smältverk för koppar. Flera nya sådana verk är under utveckling i världen. I 

dagsläget använder denna industri nästan en tredjedel av världens produktion av svavelsyra 

(U.S. Geological Survey, 2012). 

 

Ett annat användningsområde som ökar är flera nya och kommande nickelgruvor i världen. 

Ett exempel är den i Ravensthorpe i västra Australien, som använder 4 400 ton elementärt 

svavel om dagen för att tillverka svavelsyra (First Quantum Minerals Ltd., 2012). Det finns ett 

antal olika användningsområden där svavlet kan tas tillvara på. Shell menar att framförallt 

användningen av svavel till gödningsmedel, asfalt och svavelbetong behöver utvecklas 

(Mesters, 2007). 

 

Under 70- och 80-talen gjordes forskning på användning av svavel som bindemedel i asfalt 

och betong, vilket visade att stora mängder svavel kunde konsumeras på detta sätt. Dessa 

metoder att tillverka material hade många fördelar, så som högre motståndskraft mot syror 

och saltvatten, samtidigt som tillverkningsprocessen sänker utsläppen av koldioxid. Svavel 

har inte varit så attraktivt för dessa områden när priserna har varit höga, men med framtidens 

troliga överskott är detta ett användningsområde som kan komma att bli aktuellt (U.S. 

Geological Survey, 2012). 

 

I en rapport presenterad av TSI har lyckade försök gjorts i Qatar med både svavelbetong och 

svavelasfalt, vilka visade att detta kan börja användas i stor utsträckning. Den provasfalt som 

lades ut år 2007 visade sig hålla bättre än den traditionella (Al-Ansary, 2010). En annan 

publikation visade utöver den goda hållbarheten att tekniken kan användas med befintlig 

anläggningsutrustning och att inga större säkerhetsrisker föreligger (Al-Mehtel, 2010). Ett 

annat möjligt framtida användningsområde för svavel är tillverkning av batterier. En ny metod 

för framställning av svavelpolymer, omvänd vulkanisering, gör att svavel kan användas som 

beståndsdel i framtida litium-svavelbatterier. Dessa kan ha hög energitäthet, vilket gör 

tekniken attraktiv för exempelvis tillverkare av fordonsbatterier (Abrahamson, 2013). 
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5.3 Blir det några miljökonsekvenser av att avsvavla oljorna mer? 

Som tidigare forskning redan visat så finns det en stor positiv effekt av en ökad avsvavling av 

oljorna innan förbränning. När förbränningen sker av olja med en lägre svavelhalt finns det 

mindre svavel som syret kan binda sig med och på så sätt blir det mindre utsläpp av olika 

svaveloxider i jordens atmosfär. Då undviks det att svaveloxiderna bildar svavelsyra och 

försurar naturen ytterligare. Något som gagnar både djur- och växtriket som blivit stört av 

försurningen sedan industrialiseringens början (Nationalencyklepedin, u.d.). Detta kommer 

dock även att få negativa effekter då utökade processer i raffineringen krävs samt att svavlet, 

som en restprodukt, måste omhändertas efter utvinningen. 

 

5.3.1 Direkta konsekvenser från raffinaderierna 

En direkt konsekvens som kommer uppstå då mer svavel kommer behöva utvinnas ur råoljan 

vid raffineringen är att det kommer krävas ytterliggare kapacitet för den processen. En större 

process leder till högre energiåtgång, något som kommer leda till större koldioxidutsläpp från 

raffinaderinäringen. Något som inte är önskvärt i en tid då det talas mycket om hur jorden 

påverkas av växthuseffekten (Sjöfartsverket, 2009). 

 

När svavlet i sin tur är utvunnet så ska det föras iväg till en slutdestination från raffenaderiet. 

Antingen för att användas eller för att lagras. Detta kommer då även leda till ökade transporter 

som i sin tur även det, leder till ökade koldioxidutsläpp. Lagringsplatserna ligger till stor del 

avlägset, något som kan göra transporter komplicerade, främst när det handlar om transport av 

svavelväte. (Alberta Geological Survey, 2012). 

 

5.3.2 Miljöpåverkan av svavelöverskott 

Vid ett överskott av svavel finns det risk för miljöpåfrestningar. Lagring av elementärt svavel 

utomhus kan medföra en rad olika problem eftersom svavlet påverkas av sol, vind och regn. 

Förutom att de lagrade massorna kan bli kontaminerade och brytas ned kan lagringen även 

påverka omgivningen. Okontrollerad dränering kan leda till försurning av kringliggande jord 

(Johnson & Lang, 2013). Detta gör att okontrollerad dumpning av svavel skulle kunna 
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innebära en lokal miljöförstöring. Men inga källor på att dumpning av svavel förekommer har 

hittats vid efterforskningarna för detta arbete. 

 

Vid lagring i underjordiska reservoarer så finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Svavlet 

som är bundet tillsammans med väte, svavelväte, är en mycket explosiv och giftig gas 

(ArbetsmilljöVA, 2012). Detta får till följd att den inte under några omständigheter får läcka 

ut. Detta kan i det fallet få allvarliga konsekvenser. Dock ligger dessa lagringsplatser oftast 

avskilt. 

 

För att få ner gasen i källan krävs kompressorer som även det kräver energi, något som i sin 

tur leder till mer koldioxidutsläpp. Dock så undviks i det fallet det sista steget i raffineringen 

för att få ut elementärt svavel av svavelvätet, något som sparar energi och då leder till lägre 

utsläpp av koldioxid. Något som även behövs tänka på är vad det kan få för geologiska 

konsekvenser. Men om källan är en säker plats anses det överlag som en bättre lösning och 

svavelvätet kan alltid plockas upp igen när det kan finnas behov av det (Alberta Geological 

Survey, 2012). 
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6 Slutsats 

Från syftesdelen av detta arbete framställdes tre frågeställningar som löd: 

 Vad händer med svavlet efter utvinningen? 

 Kommer de nya svavelreglerna för sjöfarten leda till ett överskott av svavel? 

 Blir det några miljökonsekvenser av att avsvavla oljorna mer? 

 

Det presenterade underlaget i resultatdelen visar att svavlet används mest för att tillverka 

svavelsyra, som i sin tur används av flera olika industrier. Den största användaren av svavel är 

jordbruksindustrin, där svavel används vid tillverkning av konstgödsel. Andra exempel på 

användare är gruvindustrin, pappersindustrin samt gummiindustrin. Idag ligger 

svavelproduktionen på ca 76 miljoner ton per år där större delen konsumeras. Genom att 

avsvavla oljan mer kan utvinningen av svavel öka med 10-15 miljoner ton per år, vilket skulle 

kunna leda till stora överskott av svavel.  

 

För att undvika att det blir ett överskott av svavel i framtiden behöver nya 

användningsområden för svavel hittas. Det finns en ny batteriteknik som bygger på svavel. 

Likaså kan svavelöverskottet användas för att göra mer hållbara byggmaterial och asfalt. 

Utöver nya användningsområden så kan gödsel gjort på svavel användas mer inom jordbruket. 

Gruvindustrin ser även ut att behöva mer svavel i framtiden. 

 

En ökad avsvavling av oljor ger givetvis en stor miljöfördel i form av mindre svavel släpps ut 

i naturen genom avgaserna, vilket motverkar nedsurningen. Men detta är inte helt utan 

nackdelar. Ökad avsvavling av oljeprodukter kräver mer komplicerade processer i 

oljeraffinaderierna, med konsekvensen att energiåtgången ökas och att det krävs investeringar 

in anläggningarna. Ökad energiåtgång leder i sin tur till ökade utsläpp. 

 

En annan nackdel med ökad avsvavling av oljor är att det kan byggas upp större lager av 

svavel, som om det förvaras utomhus påverkas av sol, vind och vatten. Det kan då följa med 

ut i naturen och på så sätt försura den. Det finns emellertid lösningar. Antingen genom att 

svavlet konsumeras eller att använda sig av bättre förvaringssätt. På flera områden i världen 

lagrar man idag svavelvätet i underjordiska reservoarer, som i många fall är en bättre lösning 
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även om detta inte är helt utan nackdelar. Exakt vad som kommer hända är idag svårt att säga. 

De första stegen har redan tagits och svavelinnehållen har blivit lägre och fler undersökningar 

kommer troligtvis att publiceras när tillräckligt med underlag finns, för att få en överblick vad 

konsekvensen till slut blev. 

  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett flertal förslag på fortsatt forskning inom områden som utgår från detta arbete. 

Det första är ett förslag att återigen göra en undersökning på hur de nya reglerna som gick 

igenom i år för SECA-området, där det numera inte får köras på bränsle som innhåller över 

0,1 % svavel, påverkar utvinningen och vad det i sin tur får för konsekvenser. Det kan även 

finnas intresse för att undersöka mer exakt hur oljeraffinaderierna har lagt om sin produktion 

av oljorna och om det det överhuvudtaget kommer finnas någon användning för oljor med 

högre svavelinnehåll när väl sjöfarten har anpassat sig efter de nya kraven.  
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Källförteckning 

Abrahamson, H. (den 20 april 2013). Kraftfulla batterier ur svavelavfall. Hämtat från Ny 

Teknik: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3680144.ece den 16 

maj 2013 

Al-Ansary, M. (den 12 april 2010). Innovative solutions for sulphur in Qatar. Hämtat från 

TSI: http://www.sulphurinstitute.org/programs/Al_Ansary_paper.pdf den 16 maj 2013 

Alberta Geological Survey. (den 11 september 2012). Deep Injection of Acid Gas (H2S) in 

Western Canada. Hämtat från Alberta Geological Survey: 

http://www.ags.gov.ab.ca/co2_h2s/co2_acidgas.html den 21 maj 2013 



22 

 

Al-Mehtel, M. (den 12 april 2010). Sulfur extended asphalt as a major outlet for sulfur that 

outperformed other asphalt mixes in The Gulf. Hämtat från 

http://www.sulphurinstitute.org/programs/constructionmat.cfm: 

http://www.sulphurinstitute.org/programs/Al_Mehthel_paper.pdf den 16 maj 2013 

ArbetsmilljöVA. (den 10 september 2012). Svavelväte. Hämtat från ArbetsmilljöVA: 

http://www.arbetsmiljova.se/halsoocholycksrisker/kemiskaarbetsmiljorisker/svavelvat

e.4.750e3680136adb9f8058000591.html den 21 maj 2013 

ChemEngineering. (u.d.). Amine Gas Treating. Hämtat från ChemEngineering: 

http://chemengineering.wikispaces.com/Amine+gas+treating den 21 maj 2013 

Ekengren, A.-M., & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok. Lund: Studentlitteratur Ab. 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

First Quantum Minerals Ltd. (2012). Ravensthorpe. Hämtat från First Quantum Minerals: 

http://www.first-quantum.com/Our-Business/operating-

mines/Ravensthorpe/default.aspx den 16 maj 2013 

Heavy Oil Science Centre. (u.d.). Upgrader Gas Oil Hydrotreater. Hämtat från Heavy Oil 

Science Centre: http://www.lloydminsterheavyoil.com/upgradgasoilhy.htm den 21 maj 

2013 

Heffer, P., & Prud'homme, M. (den 21 maj 2012). Fertilizer Outlook 2012-2016. Hämtat från 

International Fertilizer Industry Association: 

http://www.fertilizer.org/ifacontent/download/81563/1196065/version/2/file/2012_doh

a_ifa_summary.pdf den 16 maj 2013 

Hermes Catalysts. (u.d.). The Claus Process. Hämtat från Hermes Catalysts: 

http://www.hermescatalyst.com/images/stories/pdf/hermes_claus_process.pdf den 21 

maj 2013 

IMO. (2006). MARPOL. London. 

IMO. (2008). Annex 13 , Resolution MEPC.176(58), Adopted on 10 October 2008. Hämtat 

från 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=23760&filename=176(58).pdf 

den 8 mars 2013 

IMO. (den 15 april 2013). Special Areas under MARPOL. Hämtat från IMO.org: 

http://www.imo.org/ourwork/environment/pollutionprevention/specialareasundermarp

ol/Pages/Default.aspx den 15 april 2013 



23 

 

IMO. (den 31 mars 2013). Summary of Status of Conventions 31/03/2013. Hämtat från 

IMO.org: 

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Summary%

20of%20Status%20of%20Conventions.xls den 15 april 2013 

Johnson, G., & Lang, L. (2013). Sulphur Handling Forming, Storage and Shipping. Hämtat 

från Natural Resourches Conservation Board: 

http://www.nrcb.gov.ab.ca/Downloads/documentloader.ashx?id=8584 den 16 maj 

2013 

Messick, D. (2012). Fertilizer industry Round Table. Hämtat från World Sulphur Outlook: 

http://www.firt.org/sites/default/files/DonMessick_Sulphur_Outlook.pdf den 16 maj 

2013 

Mesters, C. (2007). Future Supply of Sulphur. Hämtat från www.topsoe.com: 

http://www.topsoe.com/sitecore/shell/Applications/~/media/PDF%20files/Topsoe_Cat

alysis_Forum/2007/Mesters.ashx den 16 maj 2013 

Nationalencyklepedin. (u.d.). Svavel. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/svavel den 21 maj 2013 

Natural Resources Canada. (den 10 mars 2011). Sulphur, Canadian Minerals Yearbook 

(CMY) - 2009. Hämtat från Natural Resources Canada: 

http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/canadian-minerals-

yearbook/2009-review/3598 den 16 maj 2013 

Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 

Internet. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Sjöfartsverket. (den 14 maj 2009). Hämtat från Konsekvenser av IMO:s nya regler för 

svavelhalt i marint bränsle: http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-

dokument/Rapporter_Remisser/SV/2009/Konsekvensanalys.pdf den 8 mars 2013 

Skrtic, L. (May 2006). Hydrogen Sulfide, Oil and Gas, and People’s Health. Hämtat från The 

Energy and Resources Group: http://erg.berkeley.edu/people/Lana%20Skrtic%20-

%20Masters%20Paper%20H2S%20and%20Health.pdf den 21 maj 2013 

Speight, J. G. (2005). Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Sulphur. (January/February 2009). Sulphur number 320 Jan/Feb 2009. Hämtat från 

http://www.bcinsight.com/samples/Sulphur_320.pdf den 8 mars 2013 



24 

 

Sweco Energiguide AB. (augusti 2010). Effekter av svaveldirektivet, en rapport till svenskt 

näringsliv. Hämtat från 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/_Effekter_av_svaveld_331

86a.pdf den 8 mars 2013 

Tengizchevroil. (2013). Inside Sulphur. Hämtat från http://www.tengizchevroil.com: 

http://www.tengizchevroil.com/en/documents/Inside_Sulfur_Eng.pdf den 16 maj 2013 

U.S. Geological Survey. (september 2010). 2008 Minerals Yearbook, Sulfur (Advanced 

Release). Hämtat från minerals.usgs.org: 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/sulfur/myb1-2008-sulfu.pdf den 16 

maj 2013 

U.S. Geological Survey. (juli 2012). 2010 Minerals Yearbook, Sulfur (Advanced Release). 

Hämtat från minerals.usgs.org: 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/sulfur/myb1-2010-sulfu.pdf den 16 

maj 2013 

U.S. Geological Survey. (maj 2013). 2011 Minerals Yearbook, Sulfur (Advanced Release). 

Hämtat från minerals.usgs.gov: 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/sulfur/myb1-2011-sulfu.pdf den 22 

maj 2013 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
sjo@lnu.se 
Lnu.se 

 


