בדרך אל האוסקר הירוק
הערפיח הצהבהב הסמיך והמוכר שאפף את לוס אנג'לס התפוגג ואיננו עוד ,למרות התנועה היומיומית הערה
בכבישים הצפופים .השיפור באיכות האוויר מיוחס בעיקר למדיניות האנרגיה השאפתנית של קליפורניה20% .
מהחשמל המסופק עתה לעיר הוא ממקורות מתחדשים
הנוף הנשקף ממצפה גריפית עוצר נשימה .במזרח זוהרות הפסגות המושלגות מעל גורדי השחקים הנוצצים של מרכז
העיר לוס אנג'לס ,ובמערב ,מעבר לעוד ועוד גינות בשלל צבעים ובריכות שחייה נמצא האוקיינוס השקט האינסופי .זה
לא היה המראה לפני  20שנה ,לדברי קריסטין אברהרד ,מהמועצה לשימור משאבים לאומיים.
מעטה ערפיח סמיך ריחף פעם בין גורדי השחקים ,מעל גינות הפרברים היפות והרחק אל לב ים .קריסטין אברהרד
שגדלה בלוס אנג'לס זוכרת שבילדותה צרבו ריאותיה לאחת התרוצצות קצרה בחוץ עם בני דודיה ,אך לדבריה המצב
השתנה וכעת איכות האוויר טובה בהרבה.
השינויים החלו בסוף שנות ה 70 -עם מדיניות האנרגיה החדשה שהציגה ממשלת קליפורניה במקום מושבה בבירה
סקרמנטו .לנוכח זיהום אוויר חמור בסן פרנסיסקו ,בלוס אנג'לס ובאזורים חקלאיים בפנים המדינה ,החליטה
קליפורניה לנקוט מדיניות נפרדת מזו של הממשל המרכזי בוושינגטון .בתמיכת האוכלוסייה המקומית קבעה סקרמנטו
את המגבלות המחמירות ביותר בארה"ב על פליטות מזהמים מתחבורה ומתחנות כוח ,ותקנים לצריכת אנרגיה יעילה
במבנים חדשים ובמכשירי חשמל.
המושל ,ארנולד שוורצנגר ,וראש עיריית לוס אנג'לס ,אנטוניו ויארגוסה ,המשיכו את המסורת הירוקה במאה ה.21 -
בשנת  2006חתם שוורצנגר על חוק "הפתרון של קליפורניה להתחממות הגלובלית" המחייב את המדינה להפחית
את פליטות גזי החממה לרמתן ב 1990 -עד שנת .2020
ויארגוסה הבטיח זמן קצר לאחר בחירתו בשנת  2005להגדיל את נתח האנרגיה המתחדשת בתמהיל האנרגיה של
העיר בתוך חמש שנים מ 5% -ל ,20% -ועד ל 35% -ב.2020 -
ניצחון קטן
ביום בהיר בינואר אשתקד הכריז אנטוניו ויארגוסה מחוץ לבניין העירייה שהיעד הושג ,ושמחלקת המים והחשמל של
לוס אנג'לס היא מובילה לאומית באחריות סביבתית ובאספקה אמינה וחסכונית של אנרגיה.
העיר הקטינה את שיעור השימוש בפחם לייצור חשמל מ 50% -ל .40% -צריכת החשמל המיוצר מפחם בקליפורניה
סופקה במשך עשרות שנים משתי תחנות כוח ביוטה ובאריזונה.
מחלקת המים והחשמל של לוס אנג'לס מייצרת את מרבית האנרגיה המתחדשת שלה מאנרגיית רוח ,כולל  120מגה
וואט שמגיעים בשלוש השנים האחרונות מחוות הרוח 'פיין טרי' בבעלות המדינה ,הממוקמת בהרים מצפון-מזרח
ללוס אנג'לס.
עבודות ההקמה של תחנת הכוח הסולארית 'אדלאנטו' מקדימות את לוח הזמנים והחל מהקיץ היא אמורה לספק
לעיר  20,000מגה-וואט/שעה מדי שנה .מיזם דומה מתוכן לצד חוות הרוח 'פיין טרי'.
אספקת  20%מהחשמל לעיר ממקורות מתחדשים היא נקודת ציון משמעותית ללוס אנג'לס ,מציינת פרופ' אן קרלסון,
מומחית למשפט סביבתי באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס ,אך היא מרוצה פחות מכך שחלק ניכר מאותה
אספקה מגיע מהסכמי אספקה קצרי טווח עם חוות רוח מחוץ לקליפורניה .הסכמים אלה ל 18 -חודשים עומדים
להסתיים בקרוב ואין אפשרות להאריך את תוקפם כי כבר נחתמו הסכמי אספקה עם קונים אחרים.
פירושו של דבר שנתח האנרגיה המתחדשת באספקת החשמל ללוס אנג'לס יצטמצם במהירות ל ,14% -וככל הנראה
אין בנמצא מקורות חלופיים זמינים .הסכמים לאספקת אנרגיה מתחדשת נחתמים בדרך כלל זמן רב מראש ,עוד לפני
הקמת המתקן.
בנוסף להתרחבות האטית הנובעת מהיעדר זיכויי מס לייצור חשמל מתחדש ,יש בעיות לוגיסטיות .השמש והרוח
המדבריים עשויים אמנם לספק לתושבי לוס אנג'לס הרבה חשמל ,אך המדבר נמצא במרחק  150ק"מ מהעיר והולכת
החשמל בקווים עיליים היא אתגר גדול.

בעיה נוספת שמציינת פרופ' קרלסון היא ההתנגדות הגוברת להקמת חוות רוח ותחנות כוח סולאריות גדולות ממדים.
אנשים רבים מתנגדים למתקנים כאלה בסביבתם ,והמתקנים זקוקים למים ,שהם בעיה תמידית בקליפורניה.
המתקנים עשויים לפגוע במינים בסכנת הכחדה ,ויש בעיות כגון ציפורים שנפגעות מטורבינות הרוח .העיר ניצבת בפני
אתגרים רבים בדרך להשגת יעדי האנרגיה שלה ,אך בינתיים הגביה ראש העיר ויארגוסה את הרף ,ועם בחירתו
מחדש בינואר  2009הבטיח לא רק כי  35%מצריכת החשמל של העיר בת ארבעה מיליון התושבים תגיע ממקורות
מתחדשים עד שנת  ,2020אלא גם שעד למועד זה תהפוך לוס אנג'לס לעיר נטולת פחם.
יעדי האנרגיה המרכזיים של לוס אנג'לס
עד סוף  2012הפחתת פליטות גזי חממה ב 80,000 -טונות
החלפת  140,000פנסי רחוב לתאורה בנורות לד
עד 2014
מיחזור  70%פסולת מוצקה
עד 2015
 35%מהחשמל ממקורות מתחדשים
עד 2020
ללא אנרגיה מפחם
 10%אנרגיה סולארית
מיחזור  90%ומעלה פסולת במטמנות
עד 2025
כושר ייצור של  14,500טונות ביום אנרגיה מפסולת
הפחתת פליטות גזי חממה ב 35% -מתחת לרמתן ב1990 -
עד 2030
מדיניות אנרגיה לדוגמה
לוס אנג'לס משקיעה באנרגיית הרוח ובאנרגיה סולארית כדי להשיג את יעדי הפליטות ,ובמקביל מנסה מחלקת
המים והחשמל לבטל את הסכמי אספקת החשמל מתחנת הכוח הפחמית ביוטה שתוקפם עד ל .2027 -ספק אם
ראש העירייה יוכל להשיג את היעד של חיסול השימוש בפחם לייצור חשמל עד  ,2020ולהגדיל את נתח המקורות
המתחדשים בתמהיל האנרגיה ל.20% -
פרופ' אן קרלסון מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס סבורה שאי אפשר לעשות זאת בן לילה .אין פתרון חד וחלק
להבטחת האספקה במהלך  40או  50השנים הבאות .לשם כך צריך רצון ציבורי נחוש ,תכנון מעמיק והכרעות קשות
לגבי מיקום המתקנים וקווי ההולכה והדרך לממנם.
אם תצליח לוס אנג'לס להשיג את יעדי האנרגיה השאפתניים שלה ובמקביל להפוך את רשת התחבורה הציבורית
לחלופה מעשית לכבישים המהירים ,תוכל העיר שהייתה ידועה לשמצה בגלל הערפיח הרעיל שאפף אותה להיות
דוגמה ומופת לערים מוכות זיהום אוויר אחרות בארה"ב .תושבי העיר ומנהיגיה יצטרכו להתגבר על מכשולים שונים
אם הם רוצים לשמר את הנוף המרהיב ממצפה גריפית למען הדורות הבאים.
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