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Vatn - Grundvatn, Feskvatn og sjógvur

Vatn & Vatnveiting í søguligum høpi

Hvussu fáa vit og onnur fatur á vatni

Praktiskar og vísindaligar kanningar í Føroyum

Kvalitetur og prísur

Hvat verður vatn brúkt til og hava vit nokk av vatni

Hitapumpur og jarðhiti



Heimsmálini

Tryggja, at vatn 
og reinføris-
viðurskifti eru í 
lagi og umsitin á 
burðardyggan
hátt

Tryggja, at øll 
fáa álítandi, 
burðardygga og 
tíðarhóskandi 
orku, sum øll 
hava ráð til



Hvussu nógv vatn er á ”Bláu Planetini”?



Vatnrenslið

Í Føroyum regnar millum 800 og 3900 mm/m2 um árið

Tað mesta fer í áir/vøtn og so á sjógv. 

Men nakað seyrar niður í mold, sand, eyr, rivur, sprungur, 

fláir o.a. 



Avfall o.a. Hvalvík - Tórshavn



Avfall í Føroyum



Vatngjald - Drekkivatn og Brúksvatn

Í Tórshavnar kommunu er dagliga 
nýtslan av vatni ca. 11.500 tons sum er 
góð ½ tons pr. Íbúgva. Hetta er meira 
enn dupult so nógv sum í okkara 
grannalondum.



Hvat verður vatn brúk til

Heima við hús og á stovnum  

- drekkivatn, vask, útskoling, 

svimjihallir

Virkir - Fiskavirking, 

bryggjaríir, aling 

(smoltstøðir),mjólkavirkir

Vatnorka til el-framleiðslu

Fyrsta vatnorkuverk í Sørvági



Mátingar av avfalli

Tað regnar meira uppi í hæddunum enn 

niðri við sjóvarmálan. Heita luftin við 

nógvum fukti verður niðurkøld og guvan 

verður til regndropar.

Fleiri sprungur og rivur eru í teimum ovaru 

fláunum tí trýsti frá í erva er minni. Tí er 

líkindini fyri at finna vatn størri.

Jarðfeingi er farið undir neyvari kortlegging 

av rivuskipanum í Føroyum.



Avfall í Norður Eysturoy



Hava vit altíð nokk av vatni ?

• Hesar seinastu dagarnar hevur regnað illa og vit hava onga 

vatnneyð

• Í summar hava kommunur fleiri ferðir heitt á fólk um at spara vatn

• Vatnið er ikki nóg reint og fólk verða biðin um at kóka vatnið

• Tangabilar hava koyrt í pendulfart við vatni til smoltstøðirnar

• Smoltstøðir brúka nógva el-orku til at køla niður vatnið



Kelstrup - vitjaði í 1979



Undir Grashajalla í Klaksvík



Ber til at fáa fatur á meira vatni

Seinastu 10 árini eru boraði 900 hol til jarðhita

Minni enn 5% er turr og vatn rennur úr 5-10% av holunum  

(artesisk hol)

Til ber at koyra eina el-rikna vatnpumpu niður í holið

Seta holið undir trýst við pumpu/ Fracking eins og í 

kolvetnisvinnuni

Koyra spreingievni í botnin á holinum

Jarðfeingi skrásetir rivuskipanir



Hitapumpur

Fleiri 1000 hitapumpur í Føroyum

Luft til luft (bíligar)

Luft til vatn

Jarðhiti (dýrari enn hinar)

Sjóhiti og ventilatiónsluft

Virka sum eitt kuldaskáp ella frystiboks

Innleiðandi royndir við jarðhita í 2008

Boraðu nøkur royndarhol

Serfrøðingar úr Svøríki

Frágreiðingar liggja á netinum 

www.jf.fo

Føroyska veðurlagið er vælegnað

Gagnnýta (yvirskots) vindorku

http://www.jf.fo/


Hitapumpur - Jarðhiti



Varmaleiðing

Varmi (orka) kann flytast uppá 3 mátar

Ledning             Stråling        

Leiðing Stráling Konvektión



Sólin er tann ultimativa orkukeldan

Sólin er “orkukeldan” og 

upprunin til flest allar aðrar:

• Kol, olja, gass

• Vind

• Vatn

• o.s.fr.

Hitin innan úr jørðini

Atdráttarmegin frá mánanum



Temperaturin í jarðlagnum



Varmaleiðningsevni, λ (lambda)

10,5 °C                                                                 9,5 °C        

λ-virði i W/m °C                                       

1 m³

λ-virði (thermal conductivity) sigur okkum, hvussu væl tilfari leiðir varma



Varmaleiðingsvirði hjá ymiskum tilfari

W/m °C
• Timbur 0,12 
• Bjálvingarull 0,039
• Aluminium 170
• Luft still 0,024
• kavi, turrur/vátur 0,05/0,23
• Vatn 0,58
• Basalt 1,8
• Betong 1,7

Tess lægri λ-virði - tess betri er isoleringin (verri varmaleiðing)



Undirgrundin kann vera ymiskt



Heita vatnið í Kollafirði

• 2 fólk frá GEUS og GEO

• Bilur við mátiútgerð

• Oktober-november 2015

• Gamma, sonic, resitivitet, flow, 
konduktivitet,kaliper og Televiewer

• Úrslitið vísur, at mesta vatnið kemur 
inn í holið á 152 m dýpi

• Hitin í botninum er tann sami



Jens Chr. Svabo í 1782




