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Reduserte energikostnader og bedre vannkvalitet

Er det mulig?

www.searas.no / Eldar Lien

Searas Reactor - OptiRAS

http://www.searas.no/


Kostnader 
Capex; Store investeringer med lang og kostbar byggetid, 
Opex; tilgang og kostnad på energi for å forflytte og behandle vann, 

Utfordringer ved lukkede anlegg

Ref. Fiskehelserapporten 2021, Kap. 8.5

Vannkvalitet (fiskehelse, tilvekst)
Mye pumping gir høyt gasstrykk i vannet (TGP)
Mangel på kapasitet på degassing, skimming og kjøling
Kompleks vannbehandling
Manglende kompetanse og system for sanntids overvåking og styring av vannkvalitet

EUs taxonomi
Høyt miljøavtrykk i form av stort energiforbruk
Minimal gjenbruksverdi



Energi forbruk – tradisjonelt RAS anlegg

3,2 %; Trommelfilter

39,7 %; RAS- pumper

9,7 %; Biofilter
9,5 %; UV avdeling

9,3 %; 
Sirkulasjonspumpe

varmeveksler + avløp

19,9 %; Oksygenering

8,7 %; Andre

HVA GÅR ENERGIEN TIL
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kWh

ENERGIFORBRUK PER KILO LAKS

*Tall fra Masteroppgave fra NTNU - Komponenter og energiforbruk 
i RAS- anlegg
Oda Ildahl Svendsen - 2019



Energi  - Varme / Kjøle

Trommelfilter

Fish tank

Biofilter

Degasser

O2

Kjøling fra fordamping/ekspanderende gass

Spedevann

Vannflow

1. Regnfall
2. Diffusor

Komplekse energibetraktninger

Spedevann vil ha stor betydning
• Kaldt vann i Norge
• Varmt vann i “Syden”
• Super intensive 30l/kg fôr
• Intensiv 600l/kg fôr

Varme fra heterotrof aktivitet
Varme fra Pumper og kompressorer



Tradisjonell RAS.  Forfaktor 1,0 

Spede vann
Brukes til å kjøle ned RAS der det er 
mulig
- 600L eller 30L/kg fôr? Stor 
påvirkning
-Temp på avløp ca 12 ℃.
-0,7kW/kg for å kjøle ned fra 13-12
℃ ved 600L/kg fôr. 

CO2 lufting diffusor
Kompresjon av luft gir varme

Fordamping av vann gir kjøling
2470 kJ/kg vann som fordampes

- Fordamping av 26 kg vann/h kan gi 
en kjøling på 18kW avhengig av 
luftfuktighet

Ekspansjon av gass gir kjøling
- Total kjøling på 70% av kompressor 

effekt. 

Metabolisme
Fra fisk ca.0,8kW/kg
Annen hetrotrof akt. ~0,2kW/kg

Varme fra pumper etc
Eks ved prod.volum på 1400M3
Løftehøyde 6 m
Flow 3000M3/h 
Forbruk 120kW/h
Totalt 1,8 kW / kg ved max
biomasse

Estimert energiforbruk
Energi / kg produsert fisk

1,0kW/kg 

1,8kW/kg 

Kompressor varme

Kjøling ved dekompresjon 
og fordamping

Brukes ofte til kjøling
Kan gi store utfordringer
Potensielt kan temp komme 
ut av kontroll.

Resultat +/- 0
O2 tilsats
Vann og O2 kjegler krever høye trykk

1 kW/kg 

~6 
kW/kg 

fisk
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– en ny RAS løsning

Energi effektiv 
Løsning

Reduserer energiforbruk 
pr. Kg produsert fisk med 

60%
(<3kW/kg produsert fisk)

Skalerbar og bærekraftig
Leveranse modell

Levert ferdig testet fra verft 
Redusert oppstartstid

Redusert Capex

Design med Optimale 
Vekstforhold gir god 

Fiskevelferd
Bedre vannkvalitet, 

fiskehelse og tilvekst.

EU Taxonomi
Lavt miljøavtrykk 

Stor Restverdi
Enhetene kan flyttes og 

gjenbrukes

Samarbeid

• Integrert Biofilter

• Vannbehandling i 
AquaDucter 
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SeaRAS ReActor™

Synergien i multifunksjonen til Aquadukten gir god vannkvalitet til lav energikostnad

Hoved vannstrøm gjennom AquaDuct™
Vannutskifting 3x/time
• Degasser (lufter CO2, H2S)
• Skimmer (høster de minste partiklene)
• Reduserer totalt gass trykk (TGP)
• Kjøler vannet (fordamping og eksp. gass)

Vannstrøm til Mekanisk filter. Kun den mengde
vann som holder bunn fri for sedimenter (store 
partikler)
Vannutskiftning  0,5 - 0,25 karvolum/time

Optimalisert Partikkelfjerning ved delt vannstrøm
• Gjennom trommelfilter 20%
• Gjennom Aquaducter 80%
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Vakuum vifte

Syklon

<2µm                2-5µm                 5-10µm               10-40µm

Vann inn Vann til avløp 

AquaDuct™. Prinsipp – degassing i undertrykk

Skimming reint sjøvann

Sirkulasjon



Kjøling ved degassing

Ekspansjon av 
stigende luft

+
Fordamping

Varme 
til vann

Degassing AquaDuct™
i Undertrykk

Degassing 
Vanlig diffusor

Temp økning 

1000 
mbar

1100 
mbar

Kompressor
Varmetap 85%

Ved komprimering luft

Varmeveksling 
AquaDuct™

800 
mbar

Temp økning 

Vacuum 
vifte



CO2 lufting Aquaduct
Varme fra kompressor går ikke 
inn i vann. Kan varmeveksles
Kjøling; 
• 2470 kJ/kg vann som fordamper
• Ekspansjon av luft fra kompressor 

gir kjøling
Total ca 0,8-1 kW kjøling

Varme fra pumper etc
Eks ved prod.volum 1400M3
Løftehøyde 0,3 m
Flow 7000 M3/h 
Forbruk 7,6 kW/h
Totalt 0,15  kW / kg fisk ved max
biomasse

Estimert energiforbruk
Energi / kg produsert fisk

0,8kW/kg

0,15kW/kg 

Energi i vifte  0,8 kW/kg  
Kjøling ved dekompresjon og 
fordamping   0,8 – 1.0 kW/kg 

Brukes ofte til kjøling
Kan gi store utfordringer
Potensielt kan temp 
komme ut av kontroll.

O2 tilsats
Høy vanngjennomstrømning betyr 
lavere oksygen metning. Lavt TGP 
ut av AquaDucten gir god innløsing

0,1 kW/kg 

1,0 
kW/kg 

fisk

Forfaktor 1,0 

Metabolisme
Fra fisk ca.0,8kW/kg
Annen hetrotrof akt. ~0,2kW/kg

Estimert energiforbruk
Energi / kg produsert fisk Spede vann

Brukes til å kjøle ned RAS der det er 
mulig
• 600L eller 30L/kg fôr? Stor påvirkning
• Temp på avløp ca 12 ℃.
• 0,7kW/kg for å kjøle ned fra 13-12 ℃

ved 600L/kg fôr. 
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Oppsummering

- RAS  -
Reduserte energikostnader og bedre vannkvalitet

Er det mulig? JA

I tillegg:

• Lavere investeringskost
• Kortere byggetid og tid for første leveranse av fisk
• Lavere driftskostnader
• Like god eller bedre vannkvalitet -> fiskevelferd og tilvekst
• Stor restverdi og fleksibilitet i videre utbygging
• Åpner for nye finansieringsmuligheter – leasing av anlegg

Takk for oppmerksomheten
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