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FJARHITUN - ISLAND

Snesmeltningsanlæg i Reykjavik, Island



Historiskt overblik

To store snesmeltningsanlæg i Reykjavik
Reykjavik - Centrum

Reykjavik - Grafarholt, et nyt beboelseskvarter

Salg af energi til store snesmeltningsanlæg

Afsluttende bemærkninger



Menntaskólinn í Reykjavík, 1951 (300m2)

Austurbæjarskólinn, 1955 (100m2)

Parkeringspladser, 1970 (1000 m2)

Stejle gader i beboelseskvarter, 1985 (2000m2)

Reykjavik Centrum, 1989 (50.000m2)

Reykjavik Grafarholt, 2000 ( 36.000 m2) 



m2 kW GWh pr år
Reykjavik, offentl. 177.000 25.160 83
Reykjavik omegn, offentl. 34.000 6.120 17
Store butikker, parkeringspladser 182.100 32.778 98
Privat 240.000 19.200 74

Store anlæg uden for Rvk. 46.400 11.600 27
Andre byer 56.500 5.170 20
Total 736.000 100.028 319

Specifik effekt 135 W/m2

Specifikt energiforbrug 430 kWh/m2



Hvis effekt og energi er beregnet at stamme fra 
80°C varmt vand  bliver resultatet:

100 MW  - 80°/20° - 400 l/s 
320 GWh  - 80°/15° - 4,2 Mm3 pr. år
336 M. IKR pr. år (Pris: Reykjavik Energy)

Specifikke omkostninger 1,05 kr/kWh
460 IKR/m2 (Incl. 24,5% moms)

43 NOK/m2

5,2 EUR/m2
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Opvarmning af huse i Island  med 
geotermiskt vand ved 0°C udetemperatur

35°C80°C
35 W/m2

Opvarmning



Opvarmning af huse i Island ved 0°C 
udetemperatur  med geotermiskt vand 

samt snesmeltning med returvand

15°C80°C
35 W/m2 80 W/m235°C

Opvarmning X m2 Snesmeltning 0,2 X m2

Flow: 3,3 l/h pr.m2



Opvarmning af huse i Island ved 0°C 
udetemperatur  med geotermiskt vand 

samt snesmeltning med retur + fremløb

25°C80°C
35 W/m2 190 W/m257,5°C

Opvarmning X m2

Snesmeltning 0,27 X m2

35°C

Flow: 5,0 l/h pr.m2

m l/s

m l/s



Projektet startede året 1989

Renovering af alle gader og fortov i Centrum

Renovering af alle vandledninger

Samling af returvand til snesmeltning

Snesmeltningsanlæg i alle gader og fortover

Endelig udførelse 65.000m2 (2004- 50.000m2)



Centrum 150.000 m2

Opvarmning 225.000 m2

Oprindeligt snesmeltningssystem 50.000 m2

Installationsværdi af returvandssystem 1500 kr/m2

Betaling for returvand 120 kr/m2 pr år

Betaling for fremløbsvand 160 kr/m2 pr.år

Total 280 kr/m2 pr år

1/3 af energi fra fremløb 2/3 af energi fra retur



Det har vist sig at der er mest brug for 
fremløbsvand til snesmeltning i Reykjavik når 
udetemperatur er fra 5 til  1°C
Der kan vælges mellem forskellige prissystemer:

At betale årligt et lavt fast beløb + 80 kr/m3 vand
At betale årligt et højt fast beløb +

40 kr/m3 ved udetemperatur højere end 5°C
120 kr/m3 ved udetemperatur lavere end 5°C

Resultat for Reykjavik Centrum: 200 kr/m2 pr. år
0,47 kr/kWh
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Grafarholt, 120 ha 60-100 metre over havet
Stort antal lange stejle bakker
1-2°C koldere end i Reykjavik centrum
Dobbelt fjernvarme distributionssystem skal 
installeres (ikke på grund af snesmeltning)
60 l/s af 25°C returvand er til rådighed ved 
udetemperatur på 0°C og kan afkøles til 15°C i 
snesmeltningsanlæg som grundvarme - nok til 
36.000 m2 (70 W/m2)



1,7 km



Geotermiske felter i  Reykjavik er 80 130°C.  
Returvand 25-35°C, bruges for blanding til 80°C.
Mulighed for spidseffekt tæt på forbrugerne.
Mulighed for at tilknytte andre varmemidler.
Miljø.  Returvand dumpes normalt i:

Kloak.  Der indgår geotermiskt vand i rensningsanlæg 
og skal pumpes langt ud mod havet.
Regnvandsystem, hvor geotermiskt vand dumpes ud i 
elver.  I Reykjavik findes der to store elver med lax.
Specielle vandledninger fra pumpestationer ud til havet.



Nesjavellir
1650 l/s - 80°C

80°C

80°C

25°C til snesmeltning

80°C

Dobbelt distribution
system (Grafarholt)

Hovedledning 30 km

Enkelt distribution
system



Nesjavellir
1650 l/s - 100°C

80°C

100°C

20°C

80°C

Dobbelt distribution
system

Hovedledning 30 km

Enkelt distribution
system

Snesmeltning



Imens Reykjavik Energy ikke har brug for 
returvandet kan det bruges til snesmeltning for 30 
kr/m2.  Prisen forhøjes når RE har brug for retur.
I Grafarholt  betaler man c.a. 1,0 M.Ikr pr. år for 
returvand og det dækker c.a omkostninger ved 
tilknytning til distributionsnettet.
For 80°C varmt vand betales:

40 kr/m3 ved udetemperatur højere end 5°C
120 kr/m3 ved udetemperatur lavere end 5°C

Resultatet for Grafarholt : 150 kr/m2 pr. år







I Reykjavik er der planer om at installere 15.000 m2

snesmeltningssystem pr. år i offentlige gader/fortov.
En kontrolstation tjener 5 15.000 m2.
Der er installeret temperaturføler ved overfladen samt 
fugtføler til sikring af optimal drift.
Vandmængdemåler fra Reykjavik Energy er tilknyttet 
til et salgcentral med en GSM mobiltelefon 
forbindelse.  
Styresystemet for snesmeltningsanlægget bruger on/off 
signal fra vandmængdemålerens styreenhed der skifter 
operation mellem normaldrift og sparedrift.
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