חוות הרוח בים סוער
הערכות חסר של המחיר והסיכונים בהקמה ובתפעול של חוות רוח בים הן תוצאה של הניסיון המועט שנצבר.
אומדני המחירים והעלויות היו מוטים כלפי מטה והתחזיות טעו מדי פעם .נראה שהעלויות תלויות ביכולת
ההיערכות של היזמים והמפעילים .עקומת הלמידה יכולה רק לעלות
מה למדנו מחוות הרוח הימית הניסיונית הראשונה של גרמניה 'אלפא ונטוס'? שספינות קטנות מדי ,יסודות עקומים
ותיבות תמסורת בלתי אמינות גורמים לעיכובים שעשויים להימשך חודשים .לפי פרנק מסטיו ,ראש מחלקת אקלים
ואנרגיה מתחדשת ב ,Eon -הטעויות אינן אירועים מקריים חד-פעמיים ,אלא הכלל.
הוא מציין כי כל תיבות התמסורת ב'אלפא ונטוס' הוחלפו פעם אחת לכל הפחות .תיקון התקלות במיזם 'סקרובי
סאנדס' מול חופי בריטניה דרש  12אלף הפלגות .שימוש בספינות קטנות מדי במיזם 'רובין ריג' אפשר להוביל רכיבים
של טורבינה אחת בחודש בלבד ,ואם מונים גם את צורכי ההתקנה והתיקונים שהו באתר  52ספינות בכל פעם.
הלקח היה יקר .למדנו קודם כול שחוות רוח בים אינן דומות לחוות רוח ביבשה עם מעט מים סביב ,ושהן אינן תחליף
פשוט לנפט .להפך ,הטכנולוגיה החדשה רצופה מלכודות וסיכונים שאפשר לדון בהם במשך שעות.
אחד הלקחים שהופקו הוא שאומדני המחיר והסיכונים לקו בהערכות חסר .התחזית של חברת הייעוץ  BTMמ1997 -
אמדה את מחיר ההקמה של חוות רוח ימיות גדולות בדנמרק כ'הורן רב' וב'רודסאנד' בלא יותר מ 1.7 -מיליון דולר
למגה-וואט .הדוח הראשון של  ,KPMGחברת הייעוץ וראיית חשבון על חוות רוח ימיות ,שנכתב ב ,2007 -אמד את
ההשקעה ב 2.5 -מיליון יורו למגה-וואט ,ואילו כעת נאמדת ההשקעה הדרושה ב 3.8 - 3.3 -מיליון למגה-וואט.
האומדנים הגבוהים הם תוצאה של הניסיון המצטבר והלקחים שהופקו במיזם הראשון ,ובמילים אחרות ,ההערכה
הראשונית של העלויות היתה רחוקה מהמציאות.
תחזיות טועות מפעם לפעם .אוניברסיטת מרילנד פרסמה באחרונה מחקר על האפשרויות להוזלת המחיר של יסודות
צפים .עדיין מוקדם לקבוע אם הטכנולוגיה החדשה תוזיל את המחיר בהשוואה ליסודות קונבנציונאליים ,אבל
התרחישים שמציג המחקר מעוררים עניין ומזכירים את התחזית של חברת הייעוץ  BTMמלפני  13שנים 1.7 :מיליון
דולר למגה-וואט.
האומדנים לגבי חוות הרוח ימיות בגרמניה הם בטווח של  1.5 – 1.3מיליון יורו למגה-וואט .החוקרים באוניברסיטת
מרילנד יוכלו לעדכן את חישוביהם על פי נתונים שיתקבלו מחוות הרוח הימית הראשונה שתוקם בארה"ב .אישור
הקמה כבר ניתן למיזם 'קייפ וינד' מול חופי קייפ קוד במסצ'וסטס ,אך טרם נמצא לו מימון מלא.
יצרני הטורבינות ומתכנני המיזמים אינם חושפים את העלויות הממשיות ומציינים כי העלויות משתנות מאוד מאתר
לאתר ולכן אי אפשר להכליל .לפי מחקר של הארגון הבריטי 'קרבון טראסט' על אפשרויות ההוזלה של עלויות ההקמה
של חוות הרוח הימיות ,הגורמים העיקריים שתורמים להוצאות הגבוהות הם עלויות הייצור ,ההובלה והקמת היסודות.
הבנת כל הגורמים שצריך להביא בחשבון לכל הרכיבים ושלבי ההתקנה שמורה למומחים בלבד .אפשר לעשות
טעויות רבות גם כשמדובר ביסודות פשוטים לכאורה ובצינורות פלדה .אכים ברג ,ראש חטיבת החוות הימיות בAG ' -
 'WPDמספר כי בתחילה סברו שיהיה יקר להתקין סוגים שונים של נציבים יחידים כיסודות למגדלים בחוות הרוח
'באלטיק .'1
על סמך התרחיש הגרוע ביותר במרבית האתרים הבעייתיים היה מקובל להתקין לכל הטורבינות נציבים זהיםAG ' .
 'WPDהתקשתה לממן התקנת יסודות זהים והתקינה ל 21 -הטורבינות של 'סימנס' ב'באלטיק  '1נציבים בגדלים
שונים בהתאם להרכב הקרקעית .הפתרון הזה היה הזול ביותר אבל ברג מציין כי המצב שונה במיזמים גדולים בגלל
הייצור ההמוני שמוזיל את העלויות .אם כן ,האפשרות הפחות יקרה תלויה בגורמים מספר החל במחיר הפלדה וכלה
במבנה הקרקע.
לניסיון המועט של תעשיית הרוח בלב ים יש מחיר .ברג מציין לדוגמה שמחירי הטורבינות גבוהים בצורה מלאכותית
בגלל היעדר תחרות ממשית ,האופיינית לשוק ספקים מבוסס כמו מחירי המוצרים בתעשיית המנועים .היעדר
התחרות במגזר חוות הרוח הימיות מניב ל'סימנס' ,המובילה בשוק ,רווח נאה ,כי ייצור המוני מקטין את העלויות,
ו'סימנס' היא היחידה המייצרת טורבינות ימיות בהיקף גדול. .
היתרון לגודל משתלם גם מבחינה לוגיסטית .ראובן קרוגר ,מנהל מיזם ב'וסטאס' ,המבורג ,אומר שהיצרנים מרוויחים
גם מיכולתם לחסוך בהוצאות ההובלה ולספק בהפלגה אחת משלוחים לשני מיזמים בזה אחר זה .אפשר לחסוך
בהוצאות הלוגיסטיות בדרכים נוספות .ברג מסביר כי עיכובים בשרשרת האספקה משביתים את העבודות מפני שלוח
הזמנים של הספינות מחייב אותן להמשיך ליעד הבא ,והזמנת משלוח חדש מייקרת את ההוצאות.

שאלה מכריעה נוספת היא ביטוח הסיכונים .חברות הביטוח מעוניינות שהסיכונים יהיו קטנים ככל האפשר ,ולכן הן
מתארגנות בקונסורציום כשמדובר בהשקעה של יותר מ 1 -מיליארד יורו .הקונסורציום גם מבטח את עצמו בביטוחי
משנה .ורנר היז מ'אליאנז' אומר שמיזמי רוח ימיים כרוכים בסיכונים גדולים' .אליאנז' הייתה בין הראשונות שנכנסו
לשוק חוות הרוח הימיות בגרמניה ,ונזהרה מאוד בניסוח הסכמי הביטוח.
בנוסף לקונסורציום ביטוח זקוקות חוות רוח ימיות גם לקבוצת בנקים לשם מימון .הבנקים מקפידים להעסיק במיזמים
מומחים מטעמם כדי לעקוב מקרוב אחר איכות העבודה .התעשייה הצעירה העושה את צעדיה הראשונים צריכה
להודות גם לפוליטיקאים שקידמו אותה מלכתחילה .קאי שלגלמילך ,ממחלקת הרוח במשרד לאיכות הסביבה של
גרמניה ,סבור כי 'אלפא ונטוס' מאפשר לתעשייה ללמוד כיצד פועלות הטורבינות הימיות .הוא משבח את החלטת
ממשלת גרמניה להעניק  30מיליון יורו להקמת החווה הימית הניסיונית ,ועוד  50מיליון יורו למיזם המחקר 'רייב'.
ממשלת גרמניה אישרה באחרונה בנוסף גם הלוואה של  5מיליארד יורו ,כמימון חלקי ל 10 -חוות הרוח הימיות
שיוקמו בשנים הבאות .המטרה היא צבירת ניסיון נוסף ומתן אפשרות לבנקים לערוך את חישוביהם ולהתגייס למימון
המיזמים .הוא מקווה שמשיכת השקעות לחוות רוח ימיות תפתח את השוק ,ובעיקר את התשתיות הדרושות
לתעשייה.
במגזר הרוח מרוצים מתוכנית ההלוואות של הממשלה אך טוענים כי אין בה די .לפני שלוש שנים הועלו תעריפי
ההזנה של החוות הימיות מ 9.3 -סנט ל 13 -סנט לקוט"ש ,במטרה לדרבן את השוק .בנוסף נקבע תמריץ נוסף של 2
סנט לקוט"ש שיקבלו הזריזים שיקימו את חוות הרוח הראשונות עד .2015
התעשייה מעוניינת עתה לבצע שלושה שינויים במדיניות הנבחנת עתה .התאחדות אנרגיית הרוח של גרמניה
) (BWEמציעה להסיר את מגבלת הזמן לקבלת התמריץ הנוסף ,לדחות את הורדת תעריפי ההזנה ל2018 -
ולהפעיל מודל מצמצם ,לפיו במקום תעריפי הזנה ל 20 -שנה ,יקבלו היצרנים תעריפים גבוהים יותר בפרק זמן קצר
יותר.
ממשלת גרמניה מאותתת בחיוב להצעה השלישית בהנחה כי 'העלות הניטראלית' תקל על משיכת משקיעים ,כפי
שעולה מהמלצות  ,KPMGלפיהן תעריפי ההזנה הנוכחיים לא יעניקו תשואה נאותה למשקיעים בחוות רוח ימיות
בגרמניה .שיעור התשואה לאחר ניכוי מס נאמד ב 7.1% -מההשקעה במימון מלא .תשואה זו אינה אטרקטיבית
בהשוואה ,למשל ,למגזר הפוטו-וולטאי ,בו התשואה גבוהה יותר והסיכון אינו גבוה.
לכן ממליצה  KPMGעל פיצוי גבוה לתקופה של  10 – 8שנים ,שהיא התקופה האופטימאלית להחזרת ההלוואות
ולסיוע בגיוס הלוואות חדשות .כך יוכלו המפעילים לזכות בתשואה של .12%
ההצעה מוצאת חן בעיניי המשרד לאיכות הסביבה של גרמניה .כך ניתן יהיה לצמצם מאוד את מסגרת הזמן של
תעריפי ההזנה הגבוהים ,התקפים כעת ל 12 -שנים והנקבעים על פי המרחק מהחוף ועומק המים .במקום זאת
יישמר הפיצוי הבסיסי של  3.5סנט לקוט"ש .צמצום תחולת תעריפי ההזנה תקדם בסופו של דבר את כושרו של השוק
להתנהל בכוחות עצמו .המשרד לאיכות הסביבה יציג את המודל הזה במסגרת הדיונים לבדיקת חוק האנרגיה
המתחדשת שהממשלה צפויה לאמץ במאי .2011
רבים מברכים על ההצעה שאינה מגדילה אוטומטית את התשלומים ,אך מתעלמים מכך שלאחר שיפוג תוקפם של
תעריפי ההזנה יוכלו המפעילים לשווק את החשמל ישירות לצרכנים וירוויחו הרבה יותר מ 3.5 -סנט לקוט"ש.
היעד של חוק האנרגיה המתחדשת מ 2000 -היה  25אלף מגה-וואט עד  ,2025מזכיר הרמן אלברס ,נשיא ,BWE
אולם התחזית הזו התבססה על מחיר של  5.5סנט לחשמל מחוות ימיות החל ב .2011 -הדרך להוזלת מחירי
החשמל מהים לעומת מחירי החשמל מהיבשה עדיין ארוכה.
יעדי הצמיחה נשמרו למרות הגדלת הפיצוי מ 9.1 -סנט ל 15 -סנט ,כולל התמריץ הנוסף וכיסוי ההוצאות על הרשת,
מציין אלברס ,הסבור שמודל הצמצום יגביר את כושר התחרות של גרמניה מול בריטניה .גרמניה אכן חששה שיצרנים
ויזמים של חוות ימיות ינהרו לבריטניה שהציעה יותר מ 18 -סנט לקוט"ש.
השאלה היא עד כמה ניתן להקטין את העלויות של חוות רוח ימיות .ההוצאות בחוות יבשתיות צומצמו בחצי ותעשיית
החוות הימיות מפיקה לקחים מעקומת הלמידה ביבשה .התעשייה מנסחת רעיונות לצמצום ההוצאות בשיתוף עם
הארגון הבריטי 'קרבון טראסט' .ב'קרבון טראסט' סבורים שניתן לצמצם ב 30% -את ההוצאות על הקמת היסודות
לטורבינות המהוות  45%מההוצאות.
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