Het bevorderen van Geothermische
stadsverwarming systemen in Europa

Over Geothermische stadsverwarming
Er zijn meer 5.000 systemen voor stadsverwarming in Europa,
geothermische stadsverwarmingsystemen (Geothermal District
waar GEODH systemen geïnstalleerd werden, waren die gebieden
potentieel, echter door nieuwe technologieën en systemen zijn een
systemen aan het ontwikkelen. Het kan hierbij gaan om kleine
grotere systemen met een capaciteit van 50 MWth. Enkele nieuwe
ondiepe geothermische bronnen gebruiken maken daarnaast ook

waaronder
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dan
240
Heating: GEODH). De eerste regio’s
met het beste hydrothermale
toenemend aantal regio’s GEODH
systemen (van 0,5 tot 2 MWTH) en
Stadsverwarming programma’s die
gebruik van grote warmtepompen.

Veel GEODH systemen zijn gebaseerd op gunstige geothermische
enthalpie bronnen/grondstoffen en op het doublet??? concept van

omstandigheden
met
hoge
warmtewinning/warmteafvoer.

Moderne doublet ontwerpen bestaan uit twee geboorde putten,
??? (engels pad): een productie en een injectie bron. De productie
wordt meestal ondersteund door een productiepomp.

afwijkend van een enkel geboord
van geothermische vloeistoffen

Het installeren van
systemen in gebieden
stadsdichtheid kan de
economie verbeteren,
middelen als vraag
geografisch evenaren.
uitdaging in de huidige
crisis
betreft
het
ontwikkelen
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warmtenet
infrastructuren.
Het
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systemen
stadsverwarming is een
voor het ontwikkelen
markt.

GEODH
met een hoge
project
wanneer zowel
elkaar
Een
grote
economische
financieren en
nieuwe
aanpassen van
voor
alternatief
van de GEODH

De belangrijkste voordelen van geothermische verwarming en koeling zijn de bepaling van de lokale, basislast en
flexibele duurzame energie, diversificatie van de energiemix en bescherming tegen de vergankelijkheid en de
stijgende prijzen van fossiele brandstoffen.
Het gebruik van geothermische bronnen kan voor landen mogelijkheden ontwikkelen op het gebied van belastingen,
royalties, technologie, export en werkgelegenheid.
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De GEODH markt
De cruciale uitdaging is om geothermische stadsverwarming in
penetratie op de markt te vergemakkelijken. De meer dan 240
stadsverwarming in Europa hebben een totale geïnstalleerde
en een productie van ongeveer 12.900 GWh.

Europa te bevorderen en de
geothermische
centrales
voor
capaciteit van meer dan 4,3 GWth

De Europese GEODH markt kan in drie segmenten worden

opgedeeld:

De volgroeide markt. Verschillende Europese landen hebben een
ambitieuze doelstellingen voor 2020 (Duitsland, Frankrijk, Hongarije
bereiken, is de vereenvoudiging van procedures en meer

lange traditie in GEODH en
en Italië). Om deze doelstellingen te
financiering nodig.

De transitie markt. Er zijn diverse Oost- en Midden-Europese
Roemenië met geïnstalleerde geothermische DH-systemen Echter,

landen, zoals Polen, Slowakije en
er is een veel groter potentieel.

2016-2018
Number of GeoDH
De jonge markt. Een
systems in Europe
2014-2015
derde groep van EUlanden
omvat
die
lidstaten die momenteel
aan de ontwikkeling van
hun
eerste
geothermische
DHsystemen werken, zoals
Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en
Denemarken. Er is nog
geen traditie van GeoDH dus de marktomstandigheden voor de ontwikkeling ervan moeten worden vastgesteld. In
andere Oost- en Midden-Europese landen, waaronder Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië, moeten
beleidsmakers overtuigd worden om de juiste kaders voor regelgeving vast te stellen, maar ook voorwaarden te
scheppen voor de ontwikkeling van een GEODH markt.

Groei mogelijk maken
De potentie van diepe geothermie is enorm, echter GEODH technologie is op dit moment slecht ontwikkeld.. Drie
wezenlijke gebieden zijn geïdentificeerd als belangrijk om de situatie te verbeteren:
 Het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en het vereenvoudigen van procedures voor de
exploitanten en beleidsmakers.
 Het ontwikkelen van innovatieve financiële modellen voor GEODH projecten, die kapitaal intensief zijn.
 Het opleiden van technici en beslissende partijen van regionale en locale overheden, om zo de Technische
achtergrond die nodig is voor goedkeuring en ondersteuning van projecten, te creëren.
Daarnaast is het van belang dat er een gelijk speelveld ontstaat door de liberalisering van de gasprijs en het
adequaat belasten van de uitstoot van broeikasgassen in de warmte sector.

2

Het GeoDH project (2011-2014) werkt aan deze kwesties, waarbij
betrokken worden:





Beleidsmensen en beslissers van de nationale autoriteiten
mogelijkheden van deze technologie
Beslissers van gemeentelijke en locale overheden en
energie, om zodoende een betere regelgeving te krijgen
te vereenvoudigen.
Banken, potentiële investeerders and andere spelers op
investeren in deze sector.

de

volgende

stakeholders

bewust maken van de potentiële
autoriteiten op het gebied van
en om procedures op lokaal niveau
de

markt

stimuleren

om

te

Regelgeving
In samenwerking met de locale overheden en particuliere
stadsverwarming, heeft het GEODH project enkele belangrijke
reguleren van geothermische stadsverwarming in Europa.













instanties die betrokken zijn bij
aanbevelingen gedaan voor het

Nationale en lokale regels moet een definitie van
geothermische energiebronnen en verwante termen, in
overeenstemming met Richtlijn 2009/28 / EG bevatten.
Het eigendomsrecht moet worden gewaarborgd.
Administratieve procedures voor geothermische licentie
moeten passen bij het doel.
De regels met betrekking tot het verlenen van vergunningen en
vergunningsprocedures moeten evenredig en vereenvoudigd
overgedragen kunnen worden op een regionaal of administratief
niveau.
De
administratieve
procedure moet
worden
vereenvoudigd.
Regels
voor
stadsverwarmin
g (DH) moet zo
gedecentralisee
rd mogelijk zijn
zodat
ze
aanpasbaar zijn in de locale context,
en moeten een
voorwaarde stellen voor een
verplicht
minimumniveau van energie uit
hernieuwbare bronnen, in lijn met artikel 13, § 3, van Richtlijn 2009/28 / EC
Er moet een unieke geothermische vergunning verlenende instantie worden opgericht
Informatie over geothermische bronnen, geschikt voor GEODH systemen, moet niet alleen beschikbaar zijn
maar ook makkelijk toegankelijk.
GeoDH moeten worden opgenomen in de nationale, regionale en lokale energie-plannen en strategieën.
Beleidsmakers en ambtenaren moeten goed worden geïnformeerd over aardwarmte.

3






Technici en energieleveranciers moeten getraind worden in
Wil er draagvlak komen in de maatschappij voor
projectontwikkeling, dan moet het publiek goed
worden.
Geothermische energie moet prioriteiten krijgen in de
toeppassingen voor onconventionele fossiele brandstoffen,

geothermische technologieeen
geothermische
DH
geïnformeerd en geraadpleegd
wetgeving ten opzichte van andere
zoals CCS en kernafval depositos ?

Financiering
Een GEODH project is gebaseerd op de geschatte aardwarmte die
reservoir en een analyse van de warmtevraag. De schatting van de
voor elk individueel project.

kan worden gegenereerd uit het
kosten en inkomsten zijn specifiek

In een Geothermische Stadsverwarming project, zijn zowel de
geconcentreerd in de vroege fasen van een project; de
geothermische bron kan alleen worden aangetoond nadat de
het project vordert, zullen zowel de risico en investerings curve
lange termijn risico van de bron resource termijn afbreken blijft in

risico’s als de investeringen
aanwezigheid en kwaliteit van de
eerste boring is voltooid. Naarmate
oppervlakkiger worden, hoewel het
de tijd.

Het specifieke risicoprofiel en geconcentreerde behoefte aan
algemeen gebrek aan bewustzijn en begrip, zijn de uitdagingen voor
De schattingen van de kosten en middelen zullen verbeteren
ontwikkeld, maar projecten zullen altijd een aantal risico’s met zich

kapitaal, gecombineerd met een
de financiering GeoDH projecten.
naarmate GEODH zich meer
meebrengen.

Hiervoor zijn specifieke financiële instrumenten vereist..

Verzekering
Uit aanvangsrendementen kunnen we belangrijke
informatie halen met betrekking tot aardwarmte
potentieel vóór het boren. Echter, een 'geologisch
risico' bestaat nog steeds en kan de financierbaarheid
van een project bedreigen. De geologisch risico kan
zijn dat er onvoldoende middelen zijn gevonden
(korte termijn) of dat de bron van nature daalt in de
tijd (op lange termijn). Het geologische risico is een
veel voorkomend probleem in heel Europa, maar
alleen bepaalde landen (Frankrijk, Duitsland, IJsland,
Nederland en Zwitserland) hebben daarvoor
verzekerings regelingen. Solide projectplanning en
risicomanagement zijn essentiële elementen van een zich ontwikkelend project, en moeten in een zo vroeg stadium
worden
uitgevoerd.
Risicomanagement impliceert niet noodzakelijkerwijs de eliminatie van risico's, maar veeleer hun systematisch
beheer en mitigatie. Sommige risico's kunnen worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld via een verzekering
(openbaar of privé) of subsidies (terugbetaalbaar).
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Investering
Geothermische ruimte en stadsverwarming systemen zijn kapitaal
kosten worden gegenereerd door de initiële investeringskosten
neerwaartse en oppervlakte aanvoerpompen, leidingen en
controle-apparatuur,
peaking
stations
en
opslagtanks.
kosten (OPEX), veel lager dan bij conventionele systemen,
onderhoud van het systeem, de werking en de controle.

(CAPEX) intensief. De belangrijkste
voor productie en injectie putten,
distributienetten, monitoring en
Desalniettemin zijn de operationele
bestaande uit pompvermogen,

De financiële prestatie van het systeem is afhankelijk van de
de warmtevraag per oppervlakte-eenheid. Economische voordelen
combinatie van verwarming en koeling, omdat de resulterende
alleen verwarmen, en de eenheid van energie kosten lager.
verkoopprijzen zijn meestal rond de 60 € / MWh thermische,
MWh warmte. Dit is afhankelijk van de lokale geothermische
stromen, ondiep / diepgewortelde bronnen), sociaal-economische
(kWht of m3 warm water).

thermische belasting dichtheid of
worden
bereikt
door
een
bezettingsgraad hoger is dan voor
Het genereren van kosten en
binnen een bereik van 20 tot 80 € /
instellingen (hoog / laag warmte
omstandigheden en prijsbeleid

Potentieel
Meer dan 25% van de EU-bevolking woont in gebieden die direct geschikt voor Geothermische stadsverwarming. Er
is een groot potentieel, met 22 GeoDH systemen in gebruik in Europese landen. De geothermische generatie heeft
zijn wortels in Europa.
Het geothermische potentieel wordt herkend door sommige EU-lidstaten in hun nationale actieplannen voor
hernieuwbare energie. Echter, het werkelijke potentieel is significant groter. Om de bewustwording te vergroten,
heeft men binnen GEODH het project voor de eerste keer geëvalueerd en gepresenteerd en het geothermische
potentieel in Europa gevisualiseerd op een interactieve kaart.
Uit deze kaart kunnen we opmaken dat:
 GeoDH overal kan worden ontwikkeld;
 Aardwarmte kan worden geïnstalleerd met bestaande DH systemen tijdens uitbreiding of verbouwing, ter
vervanging van fossiele brandstoffen;
 Nieuwe GEODH systemen kunnen worden gebouwd in vele regio’s in Europa, tegen concurrerende kosten.

 Het Pannonische bekken is van bijzonder belang als we kijken naar potentiële ontwikkeling in Centraal- en
Oost-Europa.
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Volgens Eurostat, is ongeveer een derde van de totale ruwe olie van de EU (34,5%) en aardgas (31,5%) invoer in 2010
afkomstig uit Rusland. Hiervan wordt 75% van het gas gebruikt voor verwarming (2/3 voor Huishoudens en 1/3 voor
de industrie). GEODH heeft het potentieel om een belangrijk deel van deze brandstof te vervangen.

Voor meer informatie, ga naar:

www.geodh.eu

Partners
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