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86 elektriciteitscentrales zijn in ontwikkeling
(een geothermie project heeft 5-7 jaar ontwikkeling nodig om operationeel te worden)
en 98 worden op dit moment verkend.

De geïnstalleerde capaciteit in Europa
bedroeg in 2012 1,71 GWe, die 11,38 Terawatturen (TWh) elektriciteit op jaarbasis
produceert.

Number of geothermal power plants in
Europe

300

272

200

62

0



Rekening houdend met de elektriciteitscentrales
in ontwikkeling gaat de geïnstalleerde capaciteit
tot 2016 groeien tot 3 GWe. Geothermische
electriciteitsprojecten die op dit moment verkend
worden zouden een additionele capaciteit van
1 GWe kunnen leveren en leiden tot een capaciteit
van ca. 4 GWe tot 2019.
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Nationale markten

Geothermische elektriciteitsproductie wordt
steeds populairder in Europa. Wereldwijd zijn er
op dit moment 62 geothermische elektriciteitscentrales waarvan, 48 in EU landen. In Italië
staan 35 elektriciteitscentrales.
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Door de vooruitgang op technologische ontwikkelingen (Binary en Enhanced Geothermal Systems)
wordt geothermische elektriciteit niet meer alleen in traditionele geothermielanden als IJsland en
Italië ontwikkeld.

Geothermie staat voor duurzame basislast en flexibele elektriciteit. Omdat geothermie niet
afhankelijk is van weersomstandigheden, opereren geothermische elektriciteitscentrales
normaal 70% van de tijd (tot 95% voor nieuwere centrales). De uitzondering is Oostenrijk met
3 gecombineerde warmte- en elektriciteitscentrales, die alleen in een beperkte periode in het
jaar operationeel zijn.
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3 Types van geothermische elektriciteitscentrales opereren in Europa: Conventionele
(hydrothermisch), Binary and EGS. Op dit moment bestaan er vooral conventionele centrales. Met
de toenemende ontwikkeling van Binary en EGS technologieën en de geografische flexibiliteit van
EGS centrales, zal het aantal Binary en EGS centrales in de toekomst groeien. De verwachting is
dat het aantal EGS centrales groeit van 3 (huidig) naar mogelijk 49 in 2020.
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