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Introduktion  

Syftet i detta projekt är att göra en sammanställning och kvalitetsgranskning av 

tillgången på restvärmeflöden hos Borealis och Perstorp inom 

Stenungsundsklustret. Målet är att få fram en aktuell restvärmepotential med 

hänsyn tagen till de senaste årens utveckling. Projektet har utförts inom Vinnväxt-

satsningen ”Klimatledande processindustri” och är ett första steg för att kunna nå 

målet: ”Beslutsunderlag baserat på olika scenarier för överskottsvärme är 

framtaget.”    

Bakgrunden är att det i projektet "Uppföljning av möjligheter till 

restvärmeutnyttjande i Västra Götaland" undersöktes under vilka förutsättningar 

det finns både ekonomisk och klimatmässig nytta med en fjärrvärmeledning mellan 

Stenungsund och Göteborg. Projektet var en fördjupning av ”Västsvensk 

samverkan kring industriell överskottsvärme” och innebar en möjlighet att belysa 

olika nyckelparametrars inverkan på kalkylerna. Projektet finansierades av Västra 

Götalandsregionen, Göteborg Energi, Borealis och Perstorp. Dessa arbeten byggde 

på en genomgång av studier inriktade på identifiering av restvärmepotentialer från 

Stenungsundsindustrierna, som visade på att maximalt cirka 140 MW restvärme 

skulle kunna samlas in och sedan exporteras till Göteborg. Resultatet var att det 

under vissa förutsättningar var ekonomiskt lönsamt. Ett utkast på en 

projektansökan till Västra Götalandsregionen kring affärsmodeller och business 

case ur ett regionalt perspektiv togs därför fram, men innan det går att arbeta vidare 

på denna ansökan behöver analyserna fördjupas avseende tillgänglig restvärme, i 

ljuset av den senaste utveckling inom Stenungsundsindustrierna avseende 

processförändringar inom och mellan de olika industrierna. 

Arbetet med att ta fram en förnyad bedömning av aktuell restvärmepotential har 

bedrivits i nära samarbetet med berörda industrier eftersom aktuell data behövs. 

Chalmers Industriteknik (CIT Industriell Energi) har varit huvudsaklig utförare 

med stöd av Chalmers (Simon Harvey, Energiteknik). Inga nya mätningar har 

genomförts, utan data har samlats från berörda företag samt jämförs med tidigare 

studier. En referensgrupp bestående av Perstorp, Borealis och Göteborg Energi har 

funnits.  
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1 Uppdatering av potentialbedömning 

I studien Nyttjande av industriell restvärme från Stenungsundsindustrierna som 

fjärrvärme i Göteborg (2018)1 uppskattades potentialen för tillgängligt värme för 

fjärrvärme till Göteborg till 145 MW.  

I denna studie har en uppdatering gjorts som är baserat på delvis nya processdata 

för att se hur det påverkar tillgången av värme. Den nya studien är gjord med 

samma förutsättningar när det gäller temperatur på fjärrvärmesystemet och minsta 

temperaturskillnad (ΔT) i värmeväxlare.  

Denna studie innefattar endast uppdatering av fjärrvärmepotentialen. De 

ekonomiska beräkningarna är inte uppdaterade. 

Projektet har genomförts i följande steg, vilka också redovisas mer ingående i 

nedanstående avsnitt: 

 Uppdatering av strömdata 

 Analys av effekt i processkylare 

 Övriga indata 

 Resultat från pinchanalys 

 Jämförelse med tidigare studie 

1.1 Uppdaterade strömdata 

För att få aktuella uppgifter inför analysen av tillgängligt värme för fjärrvärme 

gjordes en sammanställning av tillgängliga strömdata. Strömdata omfattar de 

procesströmmar som kyls med kylvatten eller luftkylare och istället skulle kunna 

kylas, helt eller delvis, med ett cirkulerande vattensystem som samlar in och 

levererar värme till ett fjärrvärmesystem. I strömdata anges ingående och utgående 

temperatur på procesströmmen och hur stor effekt som kyls bort totalt. 

De strömdata som finns kommer ursprungligen från TSA-projektet (Total Site 

Analysis) i vilket data samlades in under 2010 för alla värmeväxlare som värmdes 

eller kyldes med utility och hade en effekt på mer än 300 kW. Syftet var då att 

effektivisera energianvändningen i Stenungsundskomplexet genom att 

värmeintegrera mellan industrierna.  

 
1 Hänvisas i fortsättningen till som Profus studie eller fjärrvärmestudien 
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Data från TSA har sedan använts i projekt på Chalmers2 för att identifiera möjlig 

fjärrvärmeleverans och i Nyttjande av industriell restvärme från 

Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg (2018). En viss uppdatering 

av indata hade skett inför dessa analyser. 

Eftersom vissa förutsättningar har ändrats så har Perstorp och Borealis gått igenom 

indata inför denna analys. Vid genomgången av strömdata kontrollerades 

processdata och det gjordes även en bedömning för att se om de angivna 

procesströmmarna är tillgängliga. Eventuella förändringar i framtiden tog också i 

beaktande. 

Resultatet gav något färre strömmar. För en del kylare resulterade genomgången 

till ändrade temperaturer och ändrade effekter på processflödet i värmeväxlarna. 

Gällande värmeväxlare som är tillgängliga för fjärrvärmeleverans har ett normalfall 

och ett max-fall analyserats. Jämfört med normalfallet innehåller max-fallet 

ytterligare värmeväxlare som antingen har potential att användas internt eller anses 

komplicerade eller dyra att bygga om, och därför är mindre sannolika att användas 

för att leverera fjärrvärme.  

Fullständig lista på vilka värmeväxlare som ingår i analyserna redovisas till 

respektive företag.    

1.2 Analys av användbar effekt i processkylare  

Kostnaden för att ta tillvara små mängder värme i en kylare blir hög per kW. För 

att hitta dessa mindre kostnadseffektiva värmeväxlare gjordes därför en analys av 

hur stor del av värmen från varje kylare som kan användas för att värma den tänkta 

cirkulerande vattenkretsen. 

I de ursprungliga TSA-data finns bara kylare större än 300 kW. Effekten som kan 

utnyttjas för fjärrvärmeleverans kan vara mindre än en kylares nuvarande effekt, 

eftersom värmen ska överföras till en cirkulerande vattenkrets som är varmare än 

den ursprungliga kylvattenkretsen. Alla processkylare som kan bidra med mindre 

än 300 kW i den cirkulerande vattenkretsen tas bort helt från analysen, oavsett 

nuvarande kyleffekt.  

 
2 Till exempel i A feasibility study of improved heat recovery and excess heat 
export at a Swedish chemical complex site Eriksson, Morandin, Harvey; Int. Jnl of 
Energy Research 2018 
Hänvisas i texten som resultat från Chalmers 
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1.3 Analyser – indata  

1.3.1 Minsta temperaturskillnad i värmeväxlare 

Vid pinchanalysen ansätts den minsta temperaturdifferens som får vara mellan 

procesströmmen och den cirkulerande vattenkretsen. I denna studie används 

ΔT=10°C. När vattenkretsen överför värmen till fjärrvärmekretsen så antas ett ΔT 

på 4°C. Det betyder att totala skillnaden blir 14°C, se Figur 1. 

 

Figur 1Illustration av temperaturnivåer i fjärrvärme, kylslinga och processen.  
 

I Fel! Hittar inte referenskälla. visas hur kylningen av procesströmmarna kyls 

med en cirkulerande vattenkrets (blå linje) och att värmen överförs till fjärrvärmen 

(orange linje). Här illustreras även temperaturskillnaderna som är antagna vid 

överföring av värme. Den del av procesströmmarna som ska kylas lägre än till 

59°C (45°C returtemperatur) måste kylas bort med vanligt kylvatten. Detta 

illustreras med en grön linje. 
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Figur 2 Här visas hur procesströmmarna kan kylas ner till 59°C med de ΔT som är antaget och vid en 
returtemperatur på kylvattnet av 45°C. Här visas även hur resten av processvärmen kyls med kylvatten. 

 

1.3.2 Olika temperaturer på fjärrvärmereturen 

I analysen används två temperaturer för fjärrvärmereturen, 35°C och 45°C.  

Vid 35°C på fjärrvärmereturen kommer fler värmeväxlare klara gränsen på 300 kW 

och ingå i strömdata. Det betyder även att kurvan för procesströmmarna i de olika 

fallen för fjärrvärmereturer inte är identiska. 

1.3.3 Lägre framledningstemperatur för krackern ger mer värme  

I den tidigare studien och som grundfall i denna studie har 82 °C använts som 

utgående temperatur i fjärrvärmesystemet. Emellertid visade det sig i studierna att 

temperaturbegränsningen (pinchpunkten) i Borealis kracker förhindrade att en 

relativt stor värmemängd vid lägre temperaturer då kunde tas tillvara. Med en 

justering till 80 °C kunde klart mer värme utnyttjas där, se figur 3. Om denna 

delström skulle hålla 80 °C och blandas med de övriga två vid 82 °C skulle en 

resulterande temperatur något under 82 °C erhållas, vilket troligen skulle kunna 

vara acceptabelt. Därför redovisas båda fallen nedan.  

Med 80°C som leveranstemperatur ökar mängden värme som kan tas ut från 

Borealis kracker kraftigt, vilket visas i Figur 3 för maxfallet. 
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Figur 3 Borealis kracker max-fall med fjärrvärmeretur 45°C. Figuren visar att vid en 
fjärrvärmetemperatur på 82°C så kan 42 MW levereras jämfört med 59 MW om leveranstemperaturen 
är 80°C. 

1.3.4 Max-fall  

Vid genomgången av processdata så klassades några växlare som mer osäkra men 

kunde inkluderas i ett max-fall. I resultatet finns därför två olika fall per 

anläggning och fjärrvärmereturtemperatur beroende på om vi inkluderar de kylare 

som vi har klassificerat som möjliga att inkludera i ett max-fall. Det finns två skäl 

till osäkerheten, antingen kan de bli mer komplicerade att utnyttja än vad som 

antagits i grundfallet eller så är de goda kandidater till framtida intern 

värmeåtervinning. 

1.4 Resultat  

Med uppdaterade strömdata gjordes separata pinchanalyser för de tre 

anläggningarna Borealis polyeten, Borealis kracker och Perstorp. Resultaten 

adderades för att få levererad effekt. Analysen gjordes för två temperaturer på 

fjärrvärmereturen, 45°C/35°C och för normal respektive max-fall. Effekten som 

kan levereras i de fyra fallen presenteras i Tabell 1 nedan. Här inkluderas också fall 

där framtemperaturen för fjärrvärmeleverans från Borealis krackern har sänkts till 

80 °C. 

Med fjärrvärmetemperaturer 45/82 °C blir levererad effekt 106 MW i normalfallet 

och 135 MW i max-fallet. Om returtemperaturen sänks till 35 °C blir motsvarande 

siffror 135 respektive 172 MW. 
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Om man tillåter en framtemperatur på 80°C på den del som kommer från Borealis 

kracker så blir den totala levererade fjärrvärmeeffekten i normalfallet med 45°C på 

fjärrvärmereturen 123 MW och i max-fallet 152 MW. 

Om det dessutom visar sig möjligt att sänka fjärrvärmereturen till 35°C så kommer 

motsvarande siffror bli 158 MW och 195 MW. 

Tabell 1 Levererad fjärrvärme vid två olika fjärrvärmereturer och i normal- och max-fall. 

Levererad fjärrvärme 

[MW] 

FJV temp 

[°C] 
Borealis 

polyeten 

Borealis 

kracker 

Perstorp Totalt 

 

Totalt 

 

  max  max  max  max 

45/82 26 45 42 42 38 48 106 135 

45/80   59 59   123 152 

35/82 33 57 53 53 49 62 135 172 

35/80   76 76   158 195 

 

I analysen har bara pinchanalys gjorts, dvs ingen design av hur ett värmeväxlarnät 

skulle konstrueras. Resultaten i Tabell 1 ska därför ses som en teoretisk potential 

och effekten som är praktiskt och ekonomiskt möjlig att leverera är sannolikt 

mindre, se nedan.  

I tabell 2 visas hur många värmeväxlare sim ingår i värmeinsamlingen i var och en 

av de tre delarna och hur många fler som involveras i  maxfallet jämfört med 

normalfallet. 

Tabell 2 Antalet värmeväxlare som bidrar med värme till fjärrvärmenätet i de olika anläggningarna och 
de olika fallen. 

Antalet värmeväxlare som ingår i potentialbedömning 

[MW] 

FJV temp 

[°C] 
Borealis 

polyeten 

Borealis 

kracker 

Perstorp Totalt 

 

Totalt 

 

  max  max  max  max 

45 9 16 23 24 25 28 57 68 

35 11 19 24 25 30 34 65 78 
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1.5 Jämförelse med tidigare studie 

I Tabell 3 jämförs resultaten från de olika fall som har analyserats i denna studie 

med tidigare studier av Chalmers och Profu. Några stora förändringar förklarar 

skillnaden mellan de olika studierna. Den tidigare Chalmers-studien är närmast 

jämförbar med fallet ”45/82 °C max” i denna studie. Chalmers-studien identifierar 

betydligt högre potentialer för Borealis kracker och Perstorp.  

För krackern kan skillnaden framförallt förklaras av att framtemperaturen höjts till 

82 °C i denna studie. Vid sänkning till 80 °C (samma som i Chalmers-studien) 

minskar differensen betydligt. Kvarvarande skillnader förklaras av de 

värmeväxlare som tagits bort eller justerats i denna studie. Skillnaden för Perstorp 

är att Chalmers-studien inkluderar strömmar som idag används för fjärrvärme i 

Stenungsund och de ingår inte i vår analys.  

Att jämföra med Fjärrvärmestudien av Profu (2018) är svårare eftersom resultat 

inte publiceras per anläggning. Fjärrvärmestudien bygger dock på resultat från den 

tidigare Chalmers-studien, varför även Profus resultat inkluderar nuvarande 

fjärrvärmeleveranser till Stenungsund, samt växlare på alla tre anläggningar som 

uteslutits eller justerats i vår analys. 

Tabell 3 Jämförelse av resultat av denna analys med tidigare fjärrvärmestudie.  

 Levererad fjärrvärme 

[MW] 

 FJV retur 

[°C] 
Borealis 

polyeten 

Borealis 

kracker 

Perstorp Totalt 

 

Totalt 

 

Resultat   max  max  max  max 

45/82 26 45 42 42 38 48 106 135 

  45/80*   59 59   123 152 

 35/82 33 57 53 53 49 62 135 172 

  35/80*   76 76   158 195 

          

Chalmers 50/80  46  65  63 134 174 

Profu(2018) 45/82       145 185 

35/82       200 240 
*Borealis kracker har i denna studie även analyserats för 80°C på framledningstemperaturen på 

fjärrvärmen. 
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2 Diskussion 

I potentialstudien enligt ovan antas all värme kunna tillvaratas ned till 

måltemperaturen för procesströmmarna eller till den lägsta temperatur de kan kylas 

till med antagna nödvändiga temperaturskillnader (i normalfallet och 45 °C på 

inkommande fjärrvärmevatten till 59 °C). Detta skulle förutsätta en 

parallellkoppling av alla värmeväxlare som har en måltemperatur på 59 °C 

(normalfallet) eller lägre för processflödet när det gäller det inkommande 

cirkulerande vattensystemet. Detta är troligen inte rimligt ur ekonomisk synpunkt. 

En viss andel av denna potential bör därför försvinna. Vi har beräknat hur stor del 

av den tillgängliga värmen som berörs genom att exkludera alla de värmeväxlare 

som berörs och bara inkludera de som har en högre måltemperatur (som alltså kan 

klara en viss seriekoppling utan att minsta temperaturskillnad överskrides). 

Resultatet visas nedan: 

Tabell 4. Värmeinnehåll i värmeväxlare med högre måltemperatur än 59 °C för 

processflödet (vid 45 °C på fjärrvärmereturen) 

(MW) max normal 
Perstorp 32 27 
Krackern 56 56 

PE 10 2 
SUMMA 98 86 

 

 

Det är rimligt att anta att hela den tillgängliga värmemängden i de värmeväxlare 

som har en måltemperatur 59 °C eller lägre inte kan tillvaratas på grund av de höga 

kostnaderna för den cirkulerande vattenkretsen som då skulle uppstå. Vi har gjort 

beräkningar på ett exempel på vad detta skulle kunna betyda genom att som 

överslagsberäkning anta att 20 % av värmeinnehållet i dessa värmeväxlare  antas 

inte kunna tillvatas. Under detta exempel på förutsättningar minskar potentialen i 

normalfallet och 45 °C från 123 till 116 MW och i maxfallet från 152 till 141 MW. 

Hur mycket av de kvarvarande värmeväxlarnas värmebidrag som kan vara i 

farozonen (kurvorna är relativt parallella i en del fall) eller om det finns risk för att 

siffran 20 % ovan är tilltagen i underkant är svårt att veta men beräkningarna ovan 

borde ge en god bild av storleksordningen på möjlig minskning av potentialen på 

grund av begränsningar i det cirkulerande vattensystemet.  

Noterbart i tabellen är att den allra största delen av minskningen är i PE-

anläggningen. Där är det endast få värmeväxlare som har måltemperaturer över 
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59 °C. Denna del blir därför mer komplicerad än de övriga två när det gäller att 

designa ett cirkulerande vattensystem. 

Även pinchkurvorna visar tydligt att PE-anläggningen är mer komplicerad. I  

kracker- och Pwerstorpanläggningarna ligger pinchen högt, vilket innebär att 

temperaturskillnaden mellan procesströmmarna och vattenkretsen är relativt stor i 

större delen av temperaturintervallet. Detta innebär goda marginaler till de krav på 

temperaturskillnader i värmeväxlare vi räknat med. I PE-anläggningen däremot är 

kurvorna nästan parallella hela vägen, vilket innebär stora krav på 

motsrömskoppling mellan systemen (komplex design av vattenkretsen) och stora 

värmeväxlarytor (små drivande krafter hela vägen).   

3 Slutsatser 

Om 80 °C ut från krackern kan accepteras (det vill säga en något lägre 

sluttemperatur än 82 °C), kommer alla fall att ha en uppsamlingskapacitet, som 

ligger väl över 110 MW. Detta gäller även med en rimlig bedömning av 

begränsningar på grund av praktiskt möjlig utformning av det cirkulerande 

vattensystemet. 

Om en framtida inkommande fjärrvärmetemperatur på 35 °C är möjlig, ökar 

potentialen avsevärt, i normalfallet (utan hänsyn tagen till det cirkulerande 

vattensystemets utformning) från 123 till 158 MW.  

Fortsatta diskussioner bör klargöra om de två antagandena om 80 °C från krackern 

och/eller 35 °C i inkommande temperatur är rimliga. Om något eller båda av dessa 

kan vara möjligt i framtiden, finns det sannolikt förutsättningar för att kunna 

leverera tillräckligt stora värmemängder.  

I detta projekt har inte ingått några ekonomiska bedömningar av denna potential. 

Förutom potentialbedömningen av restvärmemöjligheter har projektet gett en ökad 

kunskap om energisystemen vid Borealis och Perstorp, som bör vara av stort värde 

vid fortsatta arbeten vid och mellan industrierna, i det regionala samarbetet och 

inom VinnVäxt.    
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Bilaga Pinchkurvor 
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