Fréttatilkynning
Úthlutun úr RONDINE
4. júlí 2014

Orkuáætlunin RONDINE styrkir fjögur verkefni á sviði vatnsafls og jarðvarma.
Heildarumfang verkefna er um 6 milljarðar króna og þar af eru verkefni með þátttöku
fimm íslenskra fyrirtækja að upphæð um 4 ma. kr. Nýting jarðvarma til húshitunar í
Rúmeníu mun aukast um 30%.
Inngangur
Að beiðni utanríkisráðuneytisins frá árinu 2010 hefur
Orkustofnun undanfarin fjögur ár tekið þátt í mótun og nú
framkvæmd orkuáætlana á vegum Uppbyggingarsjóðs
EES. Orkustofnun hóf beint samstarf við rúmenska ríkið
árið 2012 með systurstofnun Orkustofnunar í Noregi
(NVE) og þá sérstaklega við umhverfis- og orkusjóð
Rúmeníu (AFM) sem saman mynda stýrihóp RONDINE
orkuáætlunarinnar.
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín
Árnadóttir, setti áætlunina í Búkarest í desember 2013
þar sem íslensk fyrirtæki í boði sjóðsins höfðu tök á að
kynna starfsemi sína og eiga fundi með rúmenskum
aðilum ásamt norskum.

Mynd 1. F.v. Jónas Ketilsson, Orkustofnun,
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og
viðskiptaráðherra og Adrian Gearap, forseti AFM við
setningu RONDINE áætlunarinnar.

Í mars 2014 var opnað fyrir umsóknir um styrki í RONDINE áætlunina sem lauk 20. maí 2014.
Fjárveitingin skiptist jafnt milli vatnsafls og hitaveitna. Í Rúmeníu eru yfir 100 fjarvarmaveitur sem nýta
jarðefnaeldsneyti og þar af er stór hluti sem nýtir innflutt gas auk þess sem mikið er af ónýttu vatnsafli.
RONDINE skipulagði í framhaldinu heimsóknir til bæði Noregs og Íslands. Fulltrúum rúmenska ríkisins,
sveitarfélögum og einkafyrirtækjum var boðið til Íslands á vegum sjóðsins og samtals komu 16 manns
til landsins. Sendinefndinni var sýndur árangur Íslands á sviði orkumála auk þess sem svigrúm var veitt
til fundarhalda milli hugsanlegra samstarfsaðila.

Mynd 2. Skoðunarferð við Reykjanesvirkjun.
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Mynd 3. Staðsetning verkefnanna í Rúmeníu.

Samtals bárust 10 verkefni til RONDINE og hefur stýrihópur RONDINE ákveðið að styrkja fimm þeirra
sem hæfust voru skv. þeim reglum og kröfum sem gilda að undangengnu mati alþjóðlegs
ráðgjafafyrirtækis. Af þessum fimm voru þrjú verkefni í samstarfi við fimm íslensk fyrirtæki og eitt í
samstarfi við norskt fyrirtæki.
Heildarumfang verkefnanna sem fengu styrki eru um 6 milljarðar króna, þar af er umfang verkefna með
íslenskri þátttöku um 4 milljarðar króna, en þar af er styrkur EES sjóðsins og opinberra aðila í Rúmeníu
um 50%.
Fimm íslensk fyrirtæki munu taka þátt í uppbyggingu þessara þriggja orkuverkefna á þremur svæðum í
Rúmeníu, en þau eru: Mannvit, Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR), Iceland Geothermal Engineering,
Landsvirkjun Power og Verkís. Gert er ráð fyrir að verkefnin á sviði jarðvarma með þátttöku íslensku
fyrirtækjanna muni auka nýtingu jarðvarma til húshitunar í Rúmeníu um allt að 30% sem telja verður
mikla aukningu. Verkefnin eru eftirfarandi:
Verkefni á sviði jarðvarma
Jarðhitaverkefni í borginni Timisoara, þar sem bora á vinnsluholu og niðurdælingarholu til að nýta
jarðhitavatn fyrir fjarvarmaveitu í borginni. Þátttakendur í verkefninu eru, Mannvit, SIFEE TERRA HEAT
frá Rúmeníu í samstarfi við Timisoaraborg og Colterm orkuveitu borgarinnar. Einnig kemur ÍSOR að
verkefninu.
Jarðhitaverkefni í borginni Oradea þar sem setja á upp dælubúnað í borholu sem fyrir er auk þess að
bora niðurdælingarholu og nýta heitt vatn til upphitunar í borginni. Þátttakendur í verkefninu eru
Icelandic Geothermal Engineering Ltd. (IGE, Íslensk Jarðhitatækni ehf), Transgex og
Oradeaborg.
Verkefni á sviði vatnsafls
Uppbygging á tveimur litlum vatnsaflsvirkjunum í Mara ánni á svæðinu Somes-Tisa í norður Rúmeníu.
Þátttakendurnir í verkefninu eru Landsvirkjun Power og Verkfræðistofan Verkís.
Uppbygging á tveimur litlum vatnsaflsvirkjunum á svæðinu Tarcau í norðaustur Rúmeníu.
Þátttakendurnir í verkefninu eru fyrirtækin S.C. CORPAD S.R.L. og Sweco Norge AS.
Lítil vatnsaflsvirkjun í Timis ánni í vestur Rúmeníu. Framkvæmdaaðili er SSM PREST S.R.L.
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Hitaveituverkefni í Timişoara

Mynd 4. Timisoara (heimild: http://en.redona.ro/timisoara).

Timişoara er þriðja fjölmennasta borg Rúmeníu, með um 320.000 íbúa. Hún er miðja menningar og viðskipta í
vesturhluta landsins og á rætur að rekja allt aftur til 13. aldar, en hún var meðal annars fyrsta borgin á meginlandi
Evrópu sem var lýst upp með rafmagnsgötuljósum. Veðurfarið er fremur milt, en meðalhitastig í júlí er um 20°C en í
janúar er það -1°C.
Helstu upplýsingar um verkefnið:
Uppsett afl

6,58 MW th

Framleiðsla á ári

40,8 GWh

Sparnaður í gaslosun CO2 á ári

13000 tonn

Heildarkostnaður verkefnis

1800 milljónir króna

Styrkur úr Uppbyggingarsjóði EES

600 milljónir króna

Verkefnið snýst um að bora vinnsluholu og niðurdælingarholu til að nýta jarðhitavatn fyrir fjarvarmaveitu
Timişoaraborgar. Borgin á tvö orkuver, en það sem þetta verkefni beinist að er í dag kynt með kolum og
jarðgasi og er meðalnýting yfir veturinn 174‒227 MW th.
Timişoara stendur á ungversku sléttunni (Pannonian basin) en það svæði er ríkt af jarðhita og er ætlunin
í þessu verkefni að bora niður á 1000‒1200 m dýpi og dæla þar upp 50‒65°C heitu vatni. Sökum þess
hvað vatnslagið þar er þunnt reynist nauðsynlegt að dæla niður vatni til að viðhalda kerfinu. Með því að
setja upp dælu er búist við því að hægt verði að ná 30‒40 l/s rennsli úr holunni. Holurnar verða boraðar
innan borgarmarkanna sem lækkar kostnað.
Reiknað er með að framkvæmdir muni hefjast í september 2014, borholur verði kláraðar sumarið 2015
og nýting muni hefjast í apríl 2016.
Þátttakendur í verkefninu, eru fyrirtækin Mannvit og SIFEE TERRA HEAT frá Rúmeníu í samstarfi við
Timisoaraborg og Colterm orkuveitu borgarinnar. Einnig kemur ÍSOR að verkefninu.
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Hitaveituverkefni í Oradea

Mynd 5. Oradea (heimild: http://oradea.travel/en/).

Oradea er ein af stærstu borgum vestur Rúmeníu, með um 200.000 íbúa. Háskólinn í Oradea er einn
stærsti háskólinn í Rúmeníu með um 20.000 nemendur. Veðurfarið er milt, meðalhitastig í júlí er um
21°C og í janúar er það um 1,4°C.
Helstu upplýsingar um verkefnið:
Uppsett afl

2,7 MW th

Framleiðsla á ári

3,7 GWh

Minnkun í losun CO2 á ári

1130 tonn

Heildarkostnaður verkefnis

600 milljónir króna

Styrkur úr Uppbyggingarsjóði EES

400 milljónir króna

Oradea stendur á ungversku sléttunni (Pannonian basin) þar sem jarðhita er að finna og eru nú þegar
13 vinnsluholur nýttar í borginni með uppsett afl um 40 MW th, þar af fimm virkjaðar með djúpdælum frá
IGE. Nokkuð djúpt er á heita vatnið og eru holurnar 2500‒3000 m djúpar.
Háskólinn í Oradea nýtir vatn úr borholu fyrir húsnæði sitt og er markmiðið með þessu verkefni að koma
fyrir djúpdælubúnað í holunni auk þess að bora niðurdælingarholu. Aukin framleiðslugeta verður nýtt
fyrir dreifikerfi fjarvarmaveitu Oradea, sem nær til um 70% íbúa borgarinnar og er kolakynt. Miðað er við
að framkvæmdir hefjist í september 2014 og ljúki í júní 2016.
Þátttakendur í verkefninu er sveitarfélagið Oradea ásamt Icelandic Geothermal Engineering (IGE),
og Transgex.

Icelandic Geoth. Eng. Ltd.
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Vatnsaflsvirkjun í Somes-Tisa

Mynd 6. Mynd frá Maramuressýslu (heimild: http://www.autentici.ro/).

Verkefnið snýst um að byggja tvær smávirkjanir í tveim ám í Maramuressýslu í norður Rúmeníu. Áætlað
er að framkvæmdir hefjist í nóvember 2014 og að þeim ljúki í janúar 2016. Þörf er á að auka
rafmagnsframleiðslu í landinu vegna meiri eftirspurnar notenda, en einnig vegna minni áherslu á
kjarnorku og vilja til að nýta endurýjanlega orku.
Helstu upplýsingar um verkefnið:
Uppsett afl

3 MW e

Framleiðsla á ári

11,1 GWh

Áætluð minnkun í losun CO2 á ári

4600 tonn

Heildarkostnaður verkefnis

1800 milljónir króna

Styrkur úr Uppbyggingarsjóði EES

300 milljónir króna

Þátttakendurnir í verkefninu eru Landsvirkjun Power, Verkfræðistofan Verkís og S.C. MHC Green
Investments S.R.L.

S.C MHC Green
Investments
S.R.L.
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Vatnsaflsvirkjun í Tarcau

Mynd 7. Tarcau áin (heimild: http://en.infoturism-moldova.ro/location/tarcaului-valley)

Verkefnið snýst um að byggja tvær litlar vatnsaflsvirkjanir í Tarcău ánni í norðaustur Rúmeníu. Um 48%
af mögulegu vatnsafli í Rúmeníu er nýtt, samtals um 6.444 MW, en flestar virkjanirnar eru um 30‒40 ára
gamlar og þarfnast endurnýjunar.
Helstu upplýsingar um verkefnið:
Uppsett afl

2,5 MW e

Framleiðsla á ári

10,8 GWh

Áætluð minnkun í losun CO2 á ári

4500 tonn

Heildarkostnaður verkefnis

1500 milljónir króna

Styrkur úr Uppbyggingarsjóði EES

500 milljónir króna

Þátttakendurnir í verkefninu eru fyrirtækin S.C. CORPAD S.R.L. og Sweco Norge AS

S.C. CORPAD S.R.L.
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Vatnsaflsvirkjun í Timis

Mynd 8. Timis áin (Mynd: http://www.traveljournals.net/)

Verkefnið snýst um að byggja litla vatnsaflsvirkjun í ánni Timis í vestur Rúmeníu.
Helstu upplýsingar um verkefnið:
Uppsett afl

0,94 MW e

Framleiðsla á ári

5,3 GWh

Áætluð minnkun í losun CO2 á ári

2200 tonn

Heildarkostnaður verkefnis

500 milljónir króna

Styrkur úr Uppbyggingarsjóði EES

200 milljónir króna

Þátttakendurnir í verkefninu eru fyrirtækin S.C. SSM PREST S.R.L.
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Markmið Uppbyggingarsjóðs EES
Markmið Uppbyggingarsjóðsins er tvíþætt, annars vegar að efla tvíhliðasamstarf og hins vegar að draga
úr samfélags- og efnahagslegum ójöfnuði. Hvort tveggja er hægt að ná fram með uppbyggingu
vatnsaflsvirkjana og hitaveitna til að bæta orkuöryggi, orkusjálfstæði og ekki síst til að draga úr losun
gróðurhúslofttegunda, til að bæta loftgæði og lækka kostnað neytenda við húshitun. Meira en 50% af
heildarorkuþörf Rúmeníu er framleitt með kolum, gasi og olíu og 20% til viðbótar er framleitt með
kjarnorku.
Framlag til orkustefnu Rúmeníu
Stuðningur sjóðsins við verkefni á sviði vatnsafls og jarðvarma mun aðstoða Rúmeníu við að auka hlut
endurnýjanlegrar orku sem nú er u.þ.b. 27%, en Rúmenía stefnir á að auka hlut endurnýjanlegrar orku
í 38% fyrir árið 2020. Verkefnin munu nýtast opinberum aðilum, fyrirtækjum, stofnunum og
einstaklingum. Þessi verkefni munu minnka losun koltvísýrings um rúm 23 þúsund tonn og
jarðhitaverkefnin munu auka nýtingu á jarðvarma til húshitunar í Rúmeníu um 30%.
Orkustofnun mun áfram sitja í stýrihóp RONDINE næstu árin og aðstoða íslenska aðila við að taka þátt
í undirbúningi umsókna, m.a með sérfræðiráðgjöf og með skipulagningu heimsókna fulltrúa fyrirtækja
og sérfræðinga til Rúmeníu, og heimsóknum fulltrúa stjórnsýslu og fyrirtækja frá Rúmeníu til Íslands til
að kynna sér uppbyggingu á vatnsafli og hitaveitum hér á landi.
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