Promocija geotermalnih sistemov
daljinskega ogrevanja v Evropi

Geotermalno daljinsko ogrevanje
V Evropi je več kot 5000 sistemov daljinskega ogrevanja, med temi pa več kot 240 sistemov, ki kot vir toplote izrabljajo
geotermalno energijo. Sistemi daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo (GeoDH) so se najprej pričeli razvijati na
območjih z velikim potencialom hidrotermalne energije, z novimi tehnologijami ter novimi sistemi pa se je število
območij s sistemi daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo močno povečalo. Sistemi so lahko majhni (od 0,5 do 2
MWth), ali veliki, s kapaciteto 50 MWth. Sistemi, ki za ogrevanje izrabljajo geotermalno toploto manjših globin, za dvig
temperaturnega nivoja uporabljajo visoko-temperaturne toplotne črpalke.
Sistemi GeoDH temeljijo na ugodnih geotermalnih pogojih, z visoko entalpijo vira ter dvojnem konceptu pridobivanja
toplote. Sodobni modeli vključujejo dve vrtini, produkcijsko in injekcijsko. Za črpanje geotermalne vode se uporabljajo
črpalke.
Namestitev sistemov GeoDH na območju z gostejšo poselitvijo izboljša ekonomiko projekta, ker so tako vir kot tudi
porabniki na istem geografskem območju. Velik izziv v današnji gospodarski krizi predstavlja financiranje in razvoj novih
omrežnih infrastruktur za distribucijo toplote. Naknadno opremljanje že obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja
predstavlja alternativo za razvoj trga GeoDH.
Glavne prednosti ogrevanja in hlajenja z geotermalno energijo so: zagotavljanje lokalne, prilagodljive ter obnovljive
energije, razpršenost energetskih virov ter zaščita pred naraščajočimi cenami fosilnih goriv. Uporaba geotermalnih
virov lahko zagotavlja priložnosti za gospodarski razvoj države in sicer v obliki davkov in prispevkov, licenčnin, izvoza
tehnologij ter novih delovnih mest.
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Proizvodna vrtina
Proizvodna potopna črpalka
Injekcijska črpalka
Injekcijska vrtina
Prenosnik toplote
Rezervoar za pokrivanje potreb
v času konice
Ogrevalna mreža
Razdelilna postaja
Geotermalni rezervoar
Območje ohlajene tekočine

Trg daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo
Promoviranje sistemov daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo v Evropi predstavlja velik izziv, saj na ta način
pospešujemo uveljavljanje tovrstnih sistemov na trgu. Več kot 240 sistemov daljinskega ogrevanja z geotermalno
energijo, nameščenih v Evropi, ima skupno kapaciteto več kot 4,3 GWth ter letno proizvede 12900 GWh toplote.
Evropski trg GeoDH lahko razdelimo v tri segmente:
Zreli trg. Nekatere evropske države imajo dolgo tradicijo na področju daljinskega ogrevanja z geotermalnimi sistemi in
so si do leta 2020 postavile ambiciozne cilje na področju sistemov GeoDH. Te države so: Nemčija, Francija, Madžarska
in Italija. Za dosego teh ciljev je potrebna poenostavitev postopkov in boljše financiranje.
Prehodni trgi. Nekatere države Vzhodne in Centralne Evrope, kot so Poljska, Slovaška in Romunija, že imajo
nameščene sisteme daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo, vendar pa je potencial v teh državah še mnogo večji.
Mlajši trgi. V tretjo skupino trgov EU spadajo tiste države, v katerih se prvi sistemi daljinskega ogrevanja z geotermalno
energijo šele razvijajo. Te države so: Nizozemska, Velika Britanija, Irska in Danska. V teh državah sistemi GeoDH niso
tradicionalni, zato je tržne razmere
za njihov razvoj še potrebno
Število sistemov
vzpostaviti. V nekaterih državah
GeoDH v Evropi
Vzhodne in Srednje Evrope, kot so
Bolgarija, Češka in Slovenija, je
potrebno nosilce odločanja najprej
prepričati v uspešnost projekta,
nato
pa
sprejeti
ustrezne
zakonodajne okvire ter vzpostaviti
tržne pogoje za razvoj trga GeoDH.

Omogočanje rasti
Potencial geotermalne vode, črpane iz velikih globin, je pomemben, vendar pa je trenutno tehnologija sistemov
daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo slabo razvita. Za izboljšanje tega položaja so ključni trije dejavniki.
 Odstranitev zakonodajnih ovir ter poenostavitev postopkov za izvajalce dejavnosti ter snovalce strategij.
 Razvoj inovativnih finančnih modelov za kapitalsko intenzivne projekte GeoDH.
 Usposabljanje tehničnih strokovnjakov ter lokalnih nosilcev odločanja, z namenom zagotavljanja potrebne
tehnične podpore pri pripravi dokumentacije in izvajanju projekta.
Pomembno je, da so v »toplotnem« sektorju, z ustrezno liberalizacijo cen plina ter obdavčitvijo emisij toplogrednih
plinov, zagotovljeni konkurenčni pogoji.
Projekt GeoDH (2011-2014) deluje na različnih področjih, kjer vključuje naslednje interesne skupine:




snovalce strategij in nosilce odločanja na nacionalni ravni, ki jih je potrebno seznaniti s potencialom,
nosilce odločanja na lokalnih ravneh ter energetske strokovnjake, ki jim je potrebno predlagati boljše
zakonodajne okvire ter poenostavitev postopkov na lokalni ravni,
banke, potencialne investitorje ter druge udeležence na trgu, ki jih je potrebno spodbujati k naložbam v
sektor.
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Zakonodaja
V sodelovanju z lokalnimi oblastmi in zasebnimi organi, ki delujejo na področju daljinskega ogrevanja, smo v sklopu
projekta GeoDH pripravili nekaj ključnih priporočil za zakonsko ureditev sistemov daljinskega ogrevanja z
geotermalno energijo v Evropi.
















Nacionalni in lokalni predpisi morajo vključevati definicijo geotermalne energije in povezanih pojmov, v skladu
z Direktivo 2009/28/EC.
Lastniške pravice morajo biti zagotovljene;
Administrativni postopki dodeljevanja licenc za izrabo geotermalne energije morajo biti ustrezni –
poenostavljeni, kjer je to mogoče; v stroških investitorja se morajo odražati zahtevnost, cena in potencialni
učinki razvoja geotermalnega sistema;
Pravila v zvezi s postopki za izdajo dovoljenj morajo biti poenostavljena in prenesena na nacionalno (oz.
lokalno, v kolikor je to ustrezno) upravno raven. Število upravnih postopkov je potrebno zmanjšati.
Gospodarjenje z daljinskimi sistemi naj bo kolikor je mogoče decentralizirano, da se bodo lahko prilagodili
lokalnim potrebam, prav tako je treba zagotoviti najmanjši dovoljen delež rabe obnovljivih virov energije, v
skladu s členom 13 §3 Direktive 2009/28/EC;
Vzpostaviti je treba poseben organ za izdajanje dovoljenj za rabo geotermalne energije;
Informacije o geotermalnih virih, primernih za sisteme daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo, morajo
biti enostavno dostopne;
Sistemi daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo morajo biti
vključeni v energetsko politiko in strategije razvoja na nacionalni
in lokalni ravni;
Odločevalci in javni uslužbenci morajo biti dobro seznanjeni z
geotermalno energijo
Strokovnjaki in dobavitelji energije morajo poznati tehnologije za
rabo geotermalne energije;
Javnost mora biti seznanjena in vključena v razvoj sistemov za
ogrevanje z geotermalno energijo;
Zakonodaja mora ščititi okolje in vzpostaviti prioritete pri rabi
zemeljskih virov: geotermalna energija mora imeti prednost pred
drugimi viri, kot so na primer (ne)konvencionalna fosilna goriva,
zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS) ali odlaganje jedrskih
odpadkov.
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Financiranje
Projekt daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo temelji na oceni geotermalne toplote, ki jo lahko pridobimo iz
vrtine, ter na analizi potreb po toploti. Ocene stroškov ter prihodkov se razlikujejo od projekta do projekta.
Pri projektu daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo sta tako tveganje kot tudi investicijski stroški zgoščena v
zgodnjih fazah projekta; obstoj geotermalne energije je mogoče dokazati šele po začetnem vrtanju. Z napredovanjem
projekta se naklon krivulje tveganja ter investicije manjša, tveganje zaradi osiromašenja vira pa ostaja.
Specifičen profil tveganja ter koncentrirana potreba po kapitalu, ki ju otežuje še splošno pomanjkanje ozaveščenosti
ter razumevanja, predstavljata izziv za financiranje projektov GeoDH. Ocene stroškov in virov se bodo s hitrejšim
razvojem sistemov GeoDH izboljšale, vendar pa bodo projekti kljub temu vedno predstavljali določena tveganja, zato
so potrebna določena finančna orodja.

Zavarovanje
Začetni doprinosi raziskovanja geotermalnega potenciala pred vrtanjem so pomembni, vendar pa geološko tveganje
pri vrtanju vrtin vedno obstaja in lahko ogrozi primernost projekta za vlagatelje. Geološko tveganje pomeni, da vir ni
najden (kratkoročno) ali sčasoma začne upadati (dolgoročno). Geološko tveganje se pojavlja v vseh evropskih državah,
vendar pa imajo samo v nekaterih državah (Francija,
Nemčija, Islandija, Nizozemska in Švica) zagotovljene
zavarovalne sheme.
Projektno načrtovanje ter ukrepi za zmanjševanje
tveganj so bistveni pri razvoju projekta in se morajo
izvajati že v najzgodnejši fazi.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj niso nujno odpravljanje
tveganj, temveč njihovo sistematično upravljanje in
ublažitev. Nekatera tveganja je mogoče preložiti na
tretjo osebo, npr. preko zavarovanja (javno ali zasebno)
ali donacij.

Investicije
Sistemi daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo so kapitalsko intenzivni (CAPEX). Glavnino stroškov predstavljajo
investicijski stroški proizvodnje, injekcijskih vrtin, črpalk, cevovodov in distribucijskega omrežja, nadzorne opreme ter
hranilnikov toplote. Stroški obratovanja (OPEX) so nižji kot pri klasičnih sistemih, vključujejo pa vzdrževanje sistema,
delovanje in nadzor.
Finančna upravičenost sistema je odvisna od gostote poselitve ter potreb po toploti. Večjo ekonomsko korist se doseže
z združevanjem ogrevanja in hlajenja, saj večja obremenitev pomeni nižje stroške energije.
Proizvodni stroški in prodajne cene so nekje okrog 60 €/MWh, oziroma med 20 in 80 €/MWh. Odvisni so od lokalnih
geotermalnih razmer (visoko-/nizko-temperaturni vir, plitek/globok vir), socialno-ekonomskih pogojev ter cenovne
politike (kWh ali m3 vroče vode).
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Potencial
Več kot 25% evropske populacije živi na območjih, ki so neposredno primerna za ogrevanje z geotermalno energijo.
Geotermalni potencial ima kar 22 držav v Evropi.
Nekatere države članice EU upoštevajo geotermalni potencial v svojih Nacionalnih akcijskih načrtih za obnovljive vire
energije. Dejanski potencial je še veliko večji. Za povečanje ozaveščenosti smo v sklopu projekta GeoDH prvič prikazali
geotermalni potencial v Evropi na interaktivnem zemljevidu geotermalnega potenciala.
Z zemljevida so razvidne naslednje stvari:
 GeoDH je mogoče razviti povsod;
 Geotermalni sistemi so lahko priključeni k že obstoječim sistemom daljinskega ogrevanja med njihovim
širjenjem in obnovo ter nadomestijo fosilna goriva;
 Nove sisteme GeoDH je mogoče po konkurenčnih cenah zgraditi na številnih območjih v Evropi;
 Panonska nižina je pomembna s stališča potencialnega razvoja v Srednji in Vzhodni Evropi.
Po podatkih Eurostata približno
tretjina surove nafte (34,5%) in
zemeljskega
plina
(31,5%),
uvoženih v EU v letu 2010, izvira iz
Rusije. Od tega se 75%
zemeljskega plina uporablja za
ogrevanje (2/3 v gospodinjstvih in
1/3 v industriji). Geotermalna
energija
ima
potencial
za
nadomestitev velikega deleža teh
goriv.

Za več informacij obiščite

www.geodh.eu

Partners

The sole responsibility for the content of this publication etc. lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of
the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the
information contained therein.
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