Fréttatilkynning

Heimsókn og námskeið á Íslandi í verkefninu
Uppbyggingar- og þjálfunarverkefni í jarðhita á milli Íslands og Póllands
27.- 29. september 2022

11.11.2022
Þann 27.-29. september 2022, var
skipulögð heimsókn frá Póllandi
sem hluti af Uppbyggingar- og
þjálfunarverkefni í jarðhita á milli
Íslands og Póllands. Verkefnið er
meðal þriggja fyrirfram skilgreindra
verkefna sem fjármögnuð eru af
Uppbyggingarsjóði EES innan
orku-, umhverfis-, og loftslagsáætlunar Póllands 2014-2021. Það
er framkvæmt af Mineral and
Energy
Economy
Research
Institute
í
pólsku
vísindaakademíunni (MEERI PAS) og
Frá fundi vinnustofunnar 27. september. Mynd: T. Kastala
Orkustofnun . Verkefnið stendur yfir
frá október 2020 til apríl 2024 www.keygeothermal.pl.

Hópur þátttakenda frá Póllandi og Íslandi á vinnustofunni 27. september. Mynd: T. Kastala

Markmiðið er að efla uppbyggingu jarðhita í Póllandi með því að auka færni og þekkingu aðila í Póllandi
í nýtingu jarðhita, sem eykur ávinning á sviði efnahags-, umhverfis- og loftslagsmála og stuðlar að auknu
orkuöryggi. Verkefnið miðar að því að þróa jarðhitanotkun í Póllandi m.a. með því að efla og styðja við
aðgerðir sem auka umfang og nýtingu jarðhita og efla enn frekar jarðhitaverkefni sem aukist hafa m.a.
vegna aukins stuðnings stjórnvalda á undanförnum árum.

Áherslur verkefnisins miða einnig að aukinni notkun á endurnýjanlegri orku til að auka orkuöryggi,
orkunýtni og draga úr mengun og losun koltvísýrings, sem er mikilvægt í baráttunni gegn hlýnun jarðar.
Verkefnið nær til ýmissa aðila, þar á meðal til fulltrúa frá mismunandi stjórnsýslustigum, sveitarstjórnum,
rekstraraðilum, hitaveitum, fjárfestum, stofnunum á sviði jarðfræði, rannsóknarstofnunum,
þjónustuaðilum, ráðgjum og öðrum aðilum sem tengjast jarðhita og endurnýjanlegri orku.

Frá vinstri: Halla H. Logadóttir, orkumálstjóri, Orkustofnun; Guðlaugur Þ. Þórðarson, umhverfis-, orku- og
loftslagsráðherra; Ragnar G. Kristjánsson skrifstofustjóri , viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins ; og Gerard
Pokruszyński, sendiherra Póllands á Íslandi. Mynd: T. Kastala

Frá vinstri: Dawid Kamionka, yfirsérfræðingur, jarðfræði- og jarðfræðideild, loftslags- og umhverfisráðuneyti
Póllands; Beata Kępinska, verkefnastjóri, MEERI PAS, Póllandi; Baldur Pétursson, verkefnisstjóri, Orkustofnun;
og Marta Rós Karlsdóttir, framkvæmdastjóri Sjálfbærrar nýtingar náttúruauðlinda, Orkustofnun. Mynd: T.
Kastala

Tilgangur heimsóknarinnar í september 2022 var að kynnast góðum starfsháttum hjá hitaveitum með
jarðhita, atriðum sem tengjast hlutverki ríkisins, stjórnun, rekstri og orkunýtni á Íslandi. Heimsóknin átti
sér stað í kjölfar námskeiðs sem haldið var í Póllandi 18. til 20. maí 2022 (meiri upplýsingar má sjá á
www.keygeothermal.pl).
Heimsóknin var unnin af
teymi Orkustofnunar í
samvinnu við MEERI
PAS í Póllandi. 29
þátttakendur komu frá
Póllandi sem tóku þátt í
námsferðinni til Íslands.
Frá vinstri: Laufey Gunnþórsdóttir, RARIK; Vilhjálmur Kristjánsson, Selfossveitna;
Þátttakendur voru frá
og Hera Grímsdóttir, OR. Mynd: T. Borgar
sveitarstjórnum
og
hitaveitufyrirtækja og aðilum sem vinna að aukinni jarðhitanotkun í Póllandi; fyrirtækjum, orkufyrirtækjum
sem vilja auka hlut jarðhita, jarðfræðistofnunum, rannsóknarstofnunum og fulltrúum frá loftslags- og
umhverfisráðuneytinu.

Frá vinstri: Sławomir Lorek, Konin Municipal District Heating Company; Dorota Wolańska,
Hagfræðiháskólanum, Kraká; Slawomir Furca, sveitarfélaginu Szaflary Podhale; Simona Niekrewicz, Szczecin
Thermal Energetics; og Piotr Płuciennik, Szczecin Thermal Energetics Region Ltd. Mynd: T. Kastala

Heimsóknin hófst 27. september, með vinnustofu þar sem lögð var áhersla nýtingu jarðhita til hitaveitna
og hitunar húsa, og sóttu tæplega 80 þátttakendur fundinn. Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri
opnaði námskeiðið og undirstrikaði mikilvægi samstarfs Íslands og Póllands í verkefni sem þessu, innan
EES-samningsins, þegar lönd glíma við miklar áskoranir bæði í orku- og loftslagsmálum.
Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, lagði áherslu á verkefni sem þetta, til
að auka orkuöryggi og draga úr koltvísýringi. Nefndi hann sem dæmi að heildarávinningur af áætlun
Uppbyggingarsjóðs EES í Póllandi á sviði orku-, loftslags- og umhverfismála, myndi lækka koltvísýring
um 600.000 tonn árlega. Hann undirstrikaði einnig mikilvægi tækifæra á sviði tvíhliða verkefna og aukið
samstarf á milli Póllands og Íslands eins og í þessu verkefni. Ráðherrann þakkaði fyrir vinnustofuna og
þátttöku fundargesta og einnig þeim aðilum sem stýra verkefninu, þeim MEERI PAAS frá Póllandi og
Orkustofnun. Hann þakkaði einnig loftslags- og umhverfisráðuneyti Póllands fyrir uppbyggilegt og gott
samstarf á þessu sviði á undanförnum árum.

Frá vinstri: Adam Hrehorowicz, sveitarfélagið Trzebnica; Izabela Strzelecka, Chochołowkie Termy Ltd.; Piotr
Staśkiewicz, fjarhitunarfyrirtækið Gniezno; Maciej Miecznik, MEERI PAS; og Jakub Senderak, Jelenia Góra
sveitarfélag. Mynd: T. Kastala

Ragnar G. Kristjánsson, skrifstofustjóri á viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, var fulltrúi Þórdísar
Kolbrúnar R. Gylfadóttur, utanríkisráðherra Íslands. Hann benti á hversu EES-verkefnin væru mikilvæg
í tvíhliða samskiptum milli Póllands og Íslands og fundurinn væri gott dæmi um það. Verkefnið stuðli að
uppbyggingu og þróun tengslaneta og samvinnu íslenskra og pólskra sérfræðinga og fyrirtækja, auki
tækifæri fyrir fyrirtæki, skapi aukna atvinnu, auki orkuöryggi og dragi úr loftslagsbreytingum með notkun
endurnýjanlegrar orku.

Frá vinstri: Małgorzata Kruła, pólska olíu- og gasfyrirtækið; Termika Dreifð orka ehf.; Alicja W. Stokłosa,

GEORG, Jarðhitarannsóknarþyrping; Magnús Ásbjörnsson Reykjavík Geothermal;

Juliet A. Newson,
Orkudeild Háskólans í Reykjavík; og Sigurður Atli Jónsson, Arctic Green Energy. Mynd: T. Kastala

Frá vinstri: Marcin Janas, LOTOS S.A./Orlen Group; Tomasz Gągulski, Jarðfræðistofnun Póllands
Rannsóknastofnun ríkisins, Paweł Łuczak, ECO Kutno fjarhitun; Marek Guzowski, Polish Energy Group Thermal
Energy Inc.; og Mariusz Jędrzejczyk, PPF Hasco-Lek Inc. Pharmaceutical Production Company. Mynd: T.
Kastala

Gerard Pokruszyński, sendiherra Póllands á Íslandi, flutti ávarp þar sem hann nefndi, m.a. þær
fordæmalausu hnattrænu aðstæður sem hernaðarárás Rússlands hafði á Úkraínu og þann margþætta
vanda sem af henni leiddu, þar á meðal orkukreppuna.

Frá vinstri til hægri: Ingvar Garðarsson, Varmaorka / Climeon Geothermal Power; María K. Gylfadóttir, Norður
ráðgjöf, Ragnar K. Ásmundsson, Orkusjóður; Óskar P. Einarsson, Verkís, Friðfinnur K. Daníelsson, Alvarr. Mynd:
T. Borgar.

Gerard Pokruszyński, sendiherra, flutti einnig yfirlýsing frá Adam Guibourgé-Czetwertyński
aðstoðarráðherra í loftslags- og umhverfisráðuneyti Pollands, þar sem hann lagði áherslu á mikilvægi
þess að efla og nýta jarðhitaauðlindir í Póllandi eins og hann hefur lagt áherslu á í mörg ár. Hann hefur
einnig eflt aðstoð og stuðning við verkefni til að auka samstarf á milli aðila í Póllandi og á Íslandi á þessu
sviði.
Bæði Beata Kępinska, verkefnisstjóri verkefnisins fyrir hönd MEERI PAAS, og Baldur Pétursson,
verkefnisstjóri verkefnisins fyrir hönd, Orkustofnunar, lögðu áherslu á verkfræðilegan, efnahagslegan og
umhverfislegan ávinning verkefnisins, sem stuðlaði að meira orkuöryggi og ynni gegn
loftslagsbreytingum. Verkefnið stuðlaði einnig að myndun tengslaneta og aukinni samvinnu Póllands
og Íslands. Marta Rós Karlsdóttir, framkvæmdastjóri Sjálfbærrar auðlindanýtingar Orkustofnunar,
undirstrikaði hröð orkuskipti í húshitun frá olíu til jarðhita á Íslandi á árunum 1970-1980, þar sem olíuhitun
húsa lækkaði úr 50% í 10% á aðeins 12 árum. Ávinningurinn leiddi til lækkunar á koltvísýringi í Reykjavík
úr 180.000 tonnum á ári í 20.000 tonn og árlegur meðalávinningur af hitaveitu í stað olíunotkunar er nú
árlega 2,4% af landsframleiðslu. Laufey Gunnþórsdóttir, RARIK; Vilhjálmur Kristjánsson, Hitaveitu
Selfoss; og Hera Grímsdóttir frá OR kynntu lykilþætti hitaveitu fyrirtækja þeirra,borgar og sveitarfélaga
og útskýrðu þróunina sem og framtíðarstefnu og verkefni.
Fjölmargar kynningar voru frá fyrirtækjum, stofnunum, borgum og sveitarfélögum í Póllandi, með áherslu
á helstu áskoranir sem og áherslur í verkefnum til uppbyggingar hitaveitna á viðkomandi stöðum í náinni
framtíð. Einnig voru fluttar margar kynningar frá íslenskum fyrirtækjum, stofnunum og háskólum þar sem
lögð var áhersla á meginstarfsemi og sérfræðiþekkingu á sviði hitaveitu, auk tengdrar nýsköpunar,
endurnýjanlegrar orku og orkuskipta, sem gætu hentað aðilum í Póllandi í hugsanlegum
samstarfsverkefnum.
Á dagskrá vinnustofunnar var yfirlit yfir stöðu jarðhitanotkunar á Íslandi og í Póllandi með sérstakri
áherslu á lausnir á sviði hitaveitu, stefnu og áætlanir beggja landanna. Ræðumenn töluðu um nauðsyn
þess að hámarka nýtingu staðbundinna orkuauðlinda, t.d. jarðhita. Þeir lögðu áherslu á samvinnu
Íslands og Póllands sem og hlutverk aukinnar alþjóðlegrar samvinnu á þessu sviði.

Frá vinstri til hægri: Þröstur Helgason, Mannvit; Birta K. Helgadóttir, Efla; Sveinn Óli Pálmarsson, Vatnaskil;
Helga Tulinius, ISOR; and Nótt Thorberg, Green by Iceland. Mynd: T. Urban.

Í lok vinnustofu var tengslafundur með það að markmiði að mynda tengsl milli íslenskra og pólskra aðila
sem stuðlaði að mögulegu samstarfi í framtíðinni. Mikill áhugi og þátttaka var í tengslafundinum og tóku
um 30 aðilar frá sitt hvoru landinu þátt. Þar var fjallað um möguleg samstarfsverkefni á milli Íslands og
Póllands en uppbygging tengsla á milli aðila skiptir miklu máli, þar sem verkefni á sviði jarðhita er
tæknilega flókin hvað varðar verkfræðilega, lagalega og fjármálalega þætti og því skipta góð, tengsl,
samskipti og traust miklu máli við að undirbúa verkefni.

Eftir vinnustofunar
fóru tveir dagar í
kynnisferðir
og
heimsóknir
til
valinna
jarðhitavirkjana,
þar
á
Frá vinstri til hægri: Gyða Einarsdóttir, Rannís orkurannsóknaráætlunum; Málfríður
meðal hitaveitna í
Ómarsdóttir, Jarðhitaskólinn; Ómar Sigurbjörnsson, Endurvinnsla kolefnis; og Óttar F.
Reykjavík, Selfossi
Gíslason, Samband íslenskra sveitarfélaga. Mynd: T. Kastala
og Reykjanesi, sem í
sumum tilvikum svipar til aðstæðna á mörgum pólskum stöðum. Þátttakendur kynntu sér rekstur, hagnýt
atriði og margvísleg tækniatriði varðandi orkunotkun.
Kynntar voru mismunandi aðferðir við nýtingu jarðhita, gufu og orkunotkunar á Hellisheiði og Svartsengi
á Reykjanesi, þar á meðal nokkrar nýstárlegar aðferðir, verkefni og fyrirtæki sem til hafa orðið í tengslum
við Auðlindagarðana á Reykjanesi og á Hellisheiði.
Þátttakendur kynntu sér árangursríkar rannsóknir og verk, t.d. um niðurdælingu koltvísýrings og geymslu
í bergmassa (geymd varanlega í föstu formi) og um framleiðslu umhverfisvæns óhefðbundins eldsneytis,
sem unnin frá endurnýjanlegri orku. Mörg þessara verkafna og reynslau af orkuklasa er hægt að innleiða
í Póllandi. Þátttakendur fengu einnig upplýsingar og fræðsluefni um jarðhita á Íslandi.

Eftir málstofuna voru haldnir tengslafundir milli fyrirtækja og stofnana frá Póllandi og Íslandi, þar sem mögulegt
samstarf var rætt út frá mögulegum endurnýjanlegum orkugjöfum og hitaveituverkefnum í Póllandi. Mynd: T.
Kastala

Í ferðinni voru jarðhitasvæði skoðuð, einnig voru heimsóttir staðir er tengjast náttúru og sögu á Íslandi.
Gestir skoðuð Geysi, Gullfoss, Þingvelli og tækifæri gafst að skoða Reykjavík sem er nyrsta höfuðborg
Ljósmynd
Thomas
Urbansú hreinasta, þar sem hún er nær alfarið hituð með jarðhita, þar sem fyrstu
í heimi og
jafnframt
hitaveitulagnirnar voru byggðar upp um 1930. Einnig var hópurinn svo heppinn að sjá norðurljósin, sem
margir höfðu beðið spenntir eftir.

Þátttakendur frá Póllandi voru afar ánægðir með skipulag og upplýsingar á námskeiðinu, sem og í
skoðunarferðum sem farnar voru. Námskeiðið og samstarfsfundir heppnuðust vel, þökk sé
skipuleggjendum og virkni þátttakenda. Mikill áhugi var á öllum málefnum sem rædd voru á námskeiðinu
og í heimsóknum til jarðhitavirkjana, þar sem umræður og samtöl byggðust á þægilegu og vinaleg
andrúmslofti. Það var niðurstaða pólsku sendinefndarinnar að vinnustofan og heimsóknin hefði verið ein
sú best skipulagða og heppnasta sem þeir hafa tekið þátt í, og nýttist vel þörfum þátttakenda.
Fagmennska tveggja túlka stuðlaði að fullum skilningi á innihaldi og þægindum þátttakenda.

Heimsókn í Svartsengi jarðvarmavirkjun og auðlindagarð og HS Veitur,
Mynd: A. Kasztelewicz

Við Strokkur Geysir Mynd:
B. Kepinska

Heimsóknin uppfyllti sett markmið og hún mun án efa skila sér í fleiri og betri verkefnum fyrir marga
þátttakendur, fyrirtæki þeirra og stofnanir. Það var mat pólskra aðila (svipað og á fyrra námskeið í
Póllandi í maí 2022) að kynningarstarf sem þetta sé afar mikilvæg fyrir aðila frá Póllandi, til að auka
sérþekkingu á hitaveitum og öðrum aðferðum við jarðhitanýtingu, sérstaklega þar sem sú þekking kemur
frá alþjóðlega leiðandi aðilum eins og á Íslandi á þessu sviði.
Jarðhiti er ekki bara á Íslandi, heldur er hitastigið jarðhita á Íslandi á ákveðnum svæðum svipað og er
að finna í Pólland, þar sem jarðhiti er nýttur til hitunar húsa. Þátttakendur sáu hagnýt atriði og aðferðir
sem einnig ættu að ganga í Póllandi, sérstaklega miðað við núverandi áskoranir í orku- og
loftslagsmálum sem Pólland stendur frammi fyrir.

Hópurinn fylgdist með jarðhita- og orkuyfirliti Íslands. Mynd: B. P.

Í heimsókninni gafst tækifæri til að miðla reynslu og upplýsingum milli pólskra og íslenskra
hagsmunaaðila um jarðhita, auka samstarf og tengsl, sem er eitt helsta markmið Uppbyggingasjóðs
EES, sem KeyGeothermal verkefnið er unnið samkvæmt. Önnur heimsóknin til Íslands er áætluð árið
2023. Á undan henni verður einnig annað þjálfunarnámskeið í Póllandi um mitt ár 2023.

Forsvarsmenn verkefnisins vilja þakka öllum aðilum fyrir þátttöku í skipulagningu heimsóknarinnar,
þróun dagskrár og miðlun upplýsinga og þakka þátttakendum fyrir jákvætt viðmót og viðbrögð.
Árangursrík framkvæmd heimsóknarinnarn stafar af góðu samstarfi og þátttöku margra og skapar um
leið tækifæri til aukins tvíhliða samstarfs Póllands og Íslands á sviði jarðhita og endurnýjanlegrar orku,
minni losun koltvísýrings og meira orkuöryggias.
Uppbyggingar- og þjálfunarverkefnið í jarðhita á milli Íslands og Póllands, er fjármagnað af
Uppbyggingasjóði EES, er á vegum orku-, loftslags- og umhverfisáætlunarinnar í Póllandi, fyrir tímabilið
2014-2021.
Myndir sem teknar voru á meðan á viðburðinum stóð eru sýndar undir textanum.
Tomasz Urban, NEA
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz (MEERI PAS, Póllandi), Baldur Pétursson, Sólveig
Skaftadóttir (Orkustofnun, Íslandi)
Nánari upplýsingar varðandi verkefnið má nálgast frá:
Beata Kępińska, verkefnastjóri, MEERI PAS, netfang: bkepinska@interia.pl
Baldur Pétursson, verkefnastjóri, OS hlið, netfang: baldur.petursson@os.is
Allar kynningar og tenglar á viðeigandi kynningaraðila má sjá á https://keygeothermal.pl/en/

