
Verkís hf.  |  422 8000  |  verkis.is  |  verkis@verkis.is

Notkun varmadælu í landeldi

Oddur B. Björnsson, vélaverkfræðingur Ph.D.
Orku- og iðnaðarsvið Verkís 

Lagarlíf 2022, Grand Hótel Reykjavík

20.-21. október 2022



Landeldi –
Ferskvatn / 
vatnshiti

Ferskvatn 4 til 5°C

Seiðaeldi 11 til 12°C

Upphitun frá 4 til 12°C
• Varmi úr frárennslisvatni (forhitun)
• Hitaveituvatn
• Rafskautakatlar
• Rafknúnar varmadælur sem nýta varma úr umhverfi



Landeldi – Gegnumstreymi eða endurnýting vatns

Gegnumstreymiskerfi – ómeðhöndlað vatn í sírennsli gegnum 
eldisstöð

Endurnýtingarkerfi – frá 30% til 95% endurnýting eldisvatns með 
hringrás í gegnum hreinsibúnað og meðhöndlun

Vatnsnotkun á dag pr. kg. fisks 1/10 til 1/100 af vatnsnotkun í 
gegnumstreymiskerfi



Vinnuferli varmadælu
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Varmadælur í landeldi

• Geta nýtt jarðsjó sem varmagjafa

• Geta einnig nýtt frárennsli frá eldiskerjum 
(t.d. í endurnýtingarkerfum)

• Frárennsli má einnig nýta til forhitunar eldisvatns með 
varmaskiptum



Landeldi – endurnýtingarkerfi vatns

Mynd úr nýlegri skýrslu Hafró Lax á landi eftir 
Leó Alexander Guðmundsson, 

ref. www.akvagroup.com

Endurnýjun vatns að hluta

Varmi í frárennsli nýttur til að hita ferskt kalt vatn 



Varmadæla sem nýtir sjó til upphitunar ferskvatns til frumeldis

Hentar vel þar sem miklum sjó er dælt í eldisker

6°C sjór

5,8°C sjór

4°C ferskvatn

12°C eldisvatn

SjórFerskvatn



Varmadæla – nýtir sjó til upphitunar eldisvatns (12°C)

• Hár virknistuðull, COP = 11 til 15 (Carrier AB Svíþjóð)

Ferskvatn inn Sjór inn



Þriggja þrepa hitun seiðaeldisvatns í gegnumstreymi
Forhitun með frárennsli, hitun með varmadælu og til vara með rafhitakatli

Dæmi frá PTG Noregi

Hitaketill

Varmadæla

Sjór

Ferskvatn 4°C

Forhitun með frárennsli

Frárennsli

Hreinsibúnaður 
(tromlusía, 
biofilter o.fl.)



Upphitun í landeldi – Nýting varma úr frárennsli

Sérbúnaður vegna óhreins frárennslis:
• Tromlusía 
• Lífræn sía (biofilter)

Ofangreint er hluti af endurnýtingarkerfum

• Röravarmaskiptir með óhreina vatnið í ryðfríum rörum. Ytri skel og botnar úr plasti
• Skolrás (vatnsstreymi snúið við)
• Tvöfalt varmaskiptakerfi vegna hreinsunar (n-1)



Varmadælur í landeldi - dæmi

Ferskvatnsþörf 300 l/s við 12°C - Kalt vatn 4°C – Varmaþörf 10 MW

Hitað með hitaveitu (226 kr/m3)

Árlegur kostnaður 340 mkr

Hitað með rafmagni (8 kr/kWh)

Árlegur kostnaður 700 mkr

Hitað með þriggja þrepa lausn:
Forhitun með frárennsli 4°C til 8°C
Varmadæla 8°C til 12°C
Rafskautaketill (notaður 160 klst/ár)

Árlegur rafmagnskostnaður 60 mkr
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Varmadæla í landeldi

Innkaupsverð varmadælu ~30 000 kr/kW án vsk
Varmadæla notar R717 (ammoníak) sem er umhverfisvænn kælimiðill sem 
hefur engin áhrif á ozon lagið (ODP=0) og engin gróðurhúsaáhrif (GWP=0)

M.v. 2x2,5 MW varmadælur og 5 MW rafskautaketil, spenna, annan 
rafbúnað og lagnir er tækjakostnaður um 350 mkr.



Sjóvarmadælur HS Veitna í Vestmannaeyjum 4x2,6 MW


