השיא האולימפי של בריטניה GW 2 :מאנרגיית רוח בים
לקראת סוף השנה אמורה בריטניה להפוך למדינה הראשונה בעולם המתגאה בכושר ייצור חשמל מותקן של 2
ג'יגה-וואט חשמל המופק בים מאנרגיית רוח .היעד הוא כושר ייצור מותקן של  81ג'יגה-ואט עד  ,2222אולם
הרפורמה בשוק החשמל ומחסור בכוח אדם מיומן עלולים לעכב את השגתו.

זו שנה בלתי נשכחת עבור בריטניה ,שחגגה את יובל השישים למלכה אליזבת השנייה ,את המשחקים האולימפיים
בלונדון ובקרוב גם את הג'יגה-ואט השני שיפיק חשמל מאנרגיית רוח בים .לקראת סוף  2102צפויה לפעול תוספת
של טורבינות חדשות שיהפכו את בריטניה לראשונה בעולם בכושר ייצור של אנרגיית רוח בים.
למרות ההישג יש החוששים שהתרחבות התעשייה עלולה להיעצר ,ושמדינות אחרות ידביקו ואף יעקפו את הממלכה
המאוחדת .גרוע מכך ,הם חוששים שפיתוח שרשרת האספקה ,שנראה כגורם מכריע בתהליך הפיכתה של בריטניה
לשחקנית ראשית בתחום הייצור והשירות של אנרגיית רוח בים ,יעבור לגרמניה ,להולנד ולדנמרק.
החששות נובעים מההצעות לרפורמה בשוק החשמל ( )EMRשל ממשלת בריטניה ,וההחלפה המתוכננת של מנגנון
המימון הידוע כ"התחיבות לאנרגיה מתחדשת" ) )ROבמערכת חדשה" :חוזה על ההפרש" ( .)CfDהחששות
מהאקלים הכלכלי המדכא באירופה שיחסל את ההשקעות בתעשיית הרוח לא התממשו ברובם.
דוח "צבע הצמיחה ,מקסום הפוטנציאל של העסקים הירוקים" ,שהוצא לאור על ידי התאחדות התעשייה הבריטית
בחודש יולי ,מדגיש את חשיבות התעשיות הירוקות לכלכלה הבריטית .לפי הדוח תורמות תעשיות אלו  8%מהתוצר
הלאומי הגולמי הבריטי ,והנתח שלהן בשוק הירוק הגלובלי גדל ב.2.2% -
ההשקעה במגזר הרוח בים מאוימת על ידי אי הוודאות שנובעת מהרפורמות שמציעה הממשלה .סטפן תומאס מ-
 ,RWE Npower Renewablesאמר" :ה CfD -עשוי לעבוד אך התעשייה כולה מסכימה שבמבנה הנוכחי ההצעות
במסגרת חוק האנרגיה הן מעורפלות מדי .אין מספיק ודאות בנוגע להחלטות השקעה שייעשו ויש עבודה רבה שתצטרך
להיעשות עד סוף השנה .בטווח הארוך אנו חייבים מסגרת רגולטורית יציבה שתיצור ודאות וביטחון בהכנסות ,על מנת
למשוך משקיעי צד ג' .ציר הזמן לרפורמה במשק החשמל נמצא על נתיב קריטי להשקעות חדשות בבריטניה".
'ואטנפול' ,חברת האנרגיה השוודית ,השקיעה מאז  2118כ 2 -מיליארד ליש"ט באנרגיית רוח בים בבריטניה ,כולל
הקמת חוות הרוח הימית 'טנאט' ,שפועלות בה  011טורבינות בעלות כושר ייצור כולל של  211מגה-ואט .גם בחברה
מודאגים מאי הוודאות ,ודובר החברה אמר שהמנכ"ל דיבר לאחרונה על שלושה קריטריונים להשקעה באנרגיות
מתחדשות :הראשון ,הוא הצורך בקיום ערוץ לשיווק החשמל באמצעות הרשת ,שווקים סיטונאים ומנגנוני תמיכה; השני,
משאב בעל תנאים מספקים (בו מנשבות די רוחות); והשלישי ,תהליך תכנון חלק ויציב שינפק החלטות חיוביות וצפויות
מראש באופן ובזמן הנכון.
'ואטנפול' מאמינה שבתחום הרוח בים קריטריונים אלה קיימים ,אך יש לעקוב באופן הדוק אחר התפתחות הרפורמה
בשוק החשמל והפיקוח המתוכנן .ככל שתקופת חוסר הוודאות ארוכה יותר ההשפעה על פיתוח אנרגיית הרוח שלילית
יותר.
דרושה יותר הכשרה
נושא אחר שמאיים להאט את ההקמה של טורבינות רוח חדשות בים במספר שיבטיח שבריטניה תעמוד עד 2121
ביעד הממשלתי של ייצור של לפחות  01%מאספקת החשמל ממקורות מתחדשים ,הוא המחסור בעובדים מיומנים.
היעדים השאפתנים של בריטניה בנושא אנרגיית הרוח בים באים לידי ביטוי בתוכנית האנרגיה המתחדשת של
הממשלה ,הקוראת להקמת כושר ייצור חשמל מותקן של  08ג'יגה-ואט עד  .2121משמעות התוכנית היא שהביקוש
לכוח אדם מיומן מאיים לעלות על ההיצע" .פער מיומנות" זה מוכר ע"י התעשייה המתחילה לנקוט באמצעים כדי לפתור
זאת .לפני שנה הוכרז על הקמת רשת הכשרה לאנרגיות מתחדשות ,שזכתה למימון של  011,111ליש"ט מהתעשייה ו-
 081,111ליש"ט מהממשלה .הרשות תתמקד בהסבה ובהשבחה של כוח אדם מיומן ,למשרות הבכירות ביותר בעלות
המיומנות הגבוהה ביותר במגזר שבו המחסור בכוח אדם מיומן הוא חמור במיוחד.
מכללות מקצועיות וחברות פרטיות מעורבות ביצירת תכניות חניכה שיסייעו להבטיח הספקה של כוח אדם מאומן.
למרות הפוטנציאל עלולה אנרגיית רוח בים בבריטניה להיתקל בעתיד בקשיים במידה והבעיות לא ייפתרו או יטופלו.
התעשייה נמצאת בהרבה מובנים במצב טוב .עד סוף השנה שעברה ,כושר הפקת חשמל מרוח בים בבריטניה היווה
יותר ממחצית כושר הייצור הכולל של אירופה ויותר מפי שניים מהמתחרה הקרובה ביותר שלה ,דנמרק ,והפער ממשיך
לגדול במהירות.

מתוך כל טורבינות הרוח שהותקנו ב 2100 -לפי אגוד הרוח האירופי ,נבנו  211על ידי בריטניה ,עם כושר ייצור מותקן
של  102מגה-ואט ,שהיוו  81%אחוז מכושר הייצור שהותקן ברחבי אירופה .השוק מושך חברות אנרגיה כ'אלסטום'
הצרפתית ,שהיא בין החברות המפתחות טורבינת רוח בעלת כושר ייצור של  0מגה-ואט ,הצפויה להביא יתרונות של
גודל לענף הרוח.
'לונדון אריי' :חשמל עוד הקיץ
הנוהל הרגיל במימי בריטניה הוא התקנת יסודות ,קשירת הטורבינות ליסודות באמצעות כבלים וחיבורן לרשת החשמל
הלאומית תוך הבטחה שהחיבורים יהיו במקום ובזמן הנכון .במקרה של 'לונדון אריי' ,המשמעות היא שייצור החשמל
יכול להתחיל בקיץ זה ,הרבה לפני שהאחרונה מבין הטורבינות תיכנס לפעולה.
'לונדון אריי' צפויה ,כאשר תושלם ההקמה ,להיות חוות הרוח הימית הגדולה ביותר בעולם והראשונה בעלת כושר ייצור
של  0ג'יגה-ואט .החווה כלולה במיזמי 'הסבב השני' הנמצאים בשלבי הקמה .היא נבנית בשני שלבים ,והשלב הראשון
הצפוי להסתיים השנה .לפי יוהאן אדון ,מ'לונדון אריי' ,השלב הראשון של  010טורבינות בעלות כושר ייצור של 021
מגה-ואט עומד בלוח הזמנים" :אנחנו בדרך להשלים את ההקמה עד סוף  ,2102וצפויים למסור את הטורבינות
להפעלה ואחזקה באביב הבא".
חוות הרוח מיועדת לשמש כאבטיפוס עבור הסבב השלישי של חוות הרוח ,שיהיו ברוב המקרים בהיקף הרבה יותר גדול
מאשר בסבב  0ו .2 -היא משתרעת על פני שטח של  240קמ"ר בים ,בשפך של נהר התמזה מול חופי קנט ואסקס.
לשם השוואה ,המיזמים של סבב  2עשויים להשתרע על שטח של אלפי קמ"ר וכושר הייצור שלהם ייקבע בג'יגה-וואט
במקום במגה-וואט.
הפיתוח של חוות הרוח בדוגר בנק ,לדוגמה ,צפוי להיות גדול פי  9מ'לונדון אריי' .את הזיכיונות לסבב  2העניקה ב-
' 2101קראון אסטייט' (חברת הנדל"ן המלכותית שמבחינה היסטורית מוחזקת בידי בית המלוכה ,אך בשנים האחרונות
מעבירה את הכנסותיה למשרד האוצר) ,והם נמצאים בהליך טרום יישום הכולל איסוף נתונים ויעוץ.
התוכנית הקרובה ביותר למימוש היא אחת מהמיזמים הקטנים יותר ,חוות הרוח 'רמפיון' של 'אי .און' ,שהיא בעלת
כושר ייצור של  111מגה-ואט ,ומתוכננת עבור תעלת למאנש מול חופי סאסקס' .אי .און' החלה בפברואר בהליכי
התייעצות רשמיים עם הציבור ,ומצפה להגיש בקשה להיתר בנייה בקיץ זה .אם תצלח דרכה ,היא מקווה להשלים את
הקמת חוות הרוח עד סוף .2101
הנמלים מתכוננים
לא ברור איזו חוות רוח תגיע ראשונה לציון הדרך של הג'יגה וואט השני ,אך המיזמים 'גרטר גאברד'' ,לינקס'
'ושרינגהאם שואל' נחשבים למתמודדים העיקריים על התואר .הנמלים מתכוננים אף הם לאנרגיית הרוח בים ,עם
חברות אנרגיה הבונות בסיסים בערי החוף.
'סנטריקה' ,חברת החשמל הגדולה בבריטניה ,בנתה מתקן בגרימסבי שישרת את הפעילויות שלה באזור Greater
 .Washבסיסים אחרים הוקמו על ידי החברות לפי המיקום של חוות הרוח שלהן' .לונדון אריי' ,לדוגמה ,פועלת בשני
נמלים ,ארוויש ורמסטייג ,אך עד כה לא הוכיח אף נמל שהוא ראוי לתבוע זכות על היותו נקודת הסחר ( )hubהמרכזית
לאנרגיה ב בריטניה .למרות זאת ,אין ספק לגבי נחישותם של הנמלים להרוויח מאנרגיית רוח.
ליברפול ,שמבחינה היסטוריות הוא אחד הנמלים החשובים בבריטניה ,הוא בין אלה הנחושים להפוך ל"נמל-על" מרכזי
(סופר-פורט הוא נמל בעל מים עמוקים מספיק על מנת לארח אסדות הפועלות במים עמוקים)" .החזון שלנו עבור העיר
ליברפול הוא להיעשות מרכז עולמי למצוינות עבור תעשיית הרוח בים ",נכתב בעלון הנמל .אנשי התעשייה בטוחים
שמגזר הרוח בים ימשיך בעתיד הנראה לעין במגמת העלייה ,במיוחד אם העלויות יוזלו כפי שצופות התחזיות.
דוחות של כוח המשימה להפחתת עלות הפקת חשמל מאנרגיית רוח בים ושל 'קראון אסטייט' העריכו שעד 2121
צפויה עלות הפקת החשמל לרדת ביותר מ ,21% -מ 041 -ליש"ט למגה-ואט שעה ל 011 -ליש"ט .ניק מדיק ,מנהל
אנרגיית הרוח בים ב ,Renewable UK -סבור שהסיבה העיקרית להצלחת התעשייה בבריטניה היא המסגרת
הרגולטורית המאפשרת שוק ליבראלי המעודד משקיעים ,גורם שאינו צפוי להשתנות על ידי הרפורמה בשוק החשמל
( (EMRועל ידי ה .CfD -מערכת חדשה שתהיה בתוקף לפחות עד אמצע המאה ושתכלול הסדר ארוך טווח שלא
יעמיס יתר על המידה על צרכן החשמל ,תבטיח את השגת היעד השאפתני של בריטניה לקיצוץ בפליטות פחמן עד
.2101
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