לאן נושבת הרוח בוויומינג?
הרוח במדינת ויומינג אידיאלית להפקת חשמל ,אך מסתבר שאין די בהשקעות בהקמת טורבינות ובתשלום
תמריצים ,היעדר קווי הולכה הקפיא את פיתוח התעשייה .הולכת החשמל מהטורבינות ללקוחות היא סוגיה
פוליטית וכלכלית ,שמחייבת צעידה במבוך סבוך של היתרים ותקנות.
איכות הרוח בוויומינג היא הטובה ביותר באמריקה .הרוח המערבית קוצרת שבחים על איכותה ,עוצמתה ועקביותה
היוצאת מן הכלל ,אך מעוררת גם סערה ציבורית במדינה שעתודות הפחם והגז הטבעי שלה שומרים את המסים
נמוכים ואת האורות דולקים .המחלוקות הן על עתידה של אנרגיית הרוח ,על הדרכים לפיתוחה והכנסתה לשוק.
לצד מאבקים על מדיניות ,על מיסוי חוות רוח ועל זכויות משפטיות של חברות שרוצות להקים את קווי החשמל
לאורגון ,לנבדה ולקליפורניה ,יש גם מחלוקות על סוגיות שאינן ניתנות לכימות ,כגון איך לשמר את נוף ההרים
המרהיב ,ואם מקור אנרגיה שעדיין תלוי בהטבות שווה את כל הטרחה.
היעד של ממשל אובמה ,כמו של קודמו ,הוא להגדיל את נתח החשמל המופק מרוח ל 20% -עד  ,2030לעומת 2%
כעת .ארה"ב מייצרת חשמל מרוח ביבשה ובים אבל אין לה תשתיות .העקבות של ייצור חשמל מרוח והולכתו
מתחילים להתברר במלואם ומציתים מאבקים בוויסקונסין ,במיין ובמקומות אחרים.
איכות הרוח של ויומינג עולה על מקומות אחרים בארה"ב בזכות מאה ק"מ בדרום המדינה ,בקצה קו פרשת המים של
יבשת אמריקה .המישורים הפתוחים מאפשרים לרוח המערבית לנשוב בחוזקה ובאופן עקבי .הרוח בוויומינג נושבת
יותר מ 40% -מהזמן.
טורבינות רוח שצמחו לאורך הכבישים המהירים באזור שיין וקספר מייצרות כ 1,400 -מגה-וואט חשמל ,כעשירית
בלבד מפוטנציאל הרוח של המדינה .התעשייה קפאה על שמריה בשנה האחרונה בגלל מכשולים פוליטיים ,אבל
הבעיה העיקרית היא שאזלו לוויומינג קווי חשמל שיחברו אותה לשאר המדינות.
ברשות התשתיות של ויומינג סבורים שלא איכות הרוח אלא ההולכה היא הקובעת ואין בכוונתם להתקין כושר ייצור
בלי כושר הולכה .חלק מחברות האנרגיה הגדולות מנסות לקדם מיזמי הולכה ולקבל היתרים מהרשויות השונות.
ביניהן נמנות 'רוקי מאונטן פאואר' של חברת האחזקות 'ברקשייר האתווי'' ,טרנס קנדה' ו'אל-סי פאואר' .החברה
המתקדמת ביותר מנוהלת על ידי תאגיד 'אנשוץ' שבראשו עומד המיליארדר פיליפ אנשוץ.
חוות "אוברלנד טרייל" של אנשוץ משתרעת על פני כ 500 -קמ"ר של נוף מרהיב ,ממזרח לקו פרשת המים במחוז
קרבון עתיר הפחם .אנשוץ רכש את החווה ב 1997 -לגידול בקר ,אך ב 2007 -החליט להיכנס לעסקי האנרגיה
המתחדשת וזיהה את פוטנציאל הרוח של המקום' .פאואר ויומינג' המסונפת לתאגיד 'אנשוץ' מפתחת כעת חוות רוח
של  1,000טורבינות בכושר  2,500מגה-וואט .חברה נוספת' ,טרנס וסט' ,מעוניינת להקים קווי חשמל בהשקעה של
 3מיליארד דולר להולכת החשמל לדרום נבדה ולקליפורניה.
הולכת החשמל מוויומינג
הולכת חשמל אפשרית בשתי דרכים .הראשונה היא הדרך שבה מיוצר החשמל ,באמצעות זרם חילופין המאפשר
גישה נוחה לחשמל במקומות רבים לאורך התוואי .הדרך השנייה היא באמצעות זרם ישר הדומה יותר לכביש.
החשמל זורם בצורה יעילה יותר ,אבל תחנות ההמרה ,שתפקידן לווסת את הזרם ,דורשות השקעה של מאות מיליוני
דולרים כדי להימנע מריבוי נקודות חיבור .השימוש בזרם ישר להולכת חשמל דרך המדבר במערב הוא ההגיוני ביותר
גם אם ההשקעה הראשונית בו גדולה יותר.
'טרנס וסט' ,המעדיפה שימוש בזרם ישר ,מעוניינת למצוא שותף שיחלוק איתה את הנטל .מינהל החשמל המערבי
הפדרלי ,האחראי לחלוקת החשמל המופק מסכר הובר ומקומות אחרים ל 15 -המדינות במערב ארה"ב ,שוקל
להצטרף למיזם .שותפות כזו תאפשר לאנשוץ ליהנות מסמכות הממשל להשתמש בהפקעה לצורכי ציבור ,כלי רב
עוצמה במשא ומתן עם בעלי קרקעות עיקשים.
הקמת קווי הולכה בין המדינות בארה"ב היא משימה מרתיעה בגלל סבך התקנות של הממשל ושל המדינה ובגלל
יחס העלות-תועלת' .רוקי מאונטן' ,של חברת האחזקות 'ברקשייר האתאווי' נמצאת בשלב ההיתרים למיזם הולכה
מוויומינג לאיידהו ולאורגון .בניגוד לחברה של אנשוץ' ,רוקי מאונטן' היא חברת חשמל ציבורית ,דבר המקנה לה בסיס
לקוחות מובנה לחשמל מרוח ,אך גם מאלץ אותה להקים רשת הולכה גדולה מהנחוץ ללקוחותיה .מיזם הולכה אחר
שלה לכיוון דרום-מערב צומצם בהיקפו בהיעדר שותף להשקעה בהקמת רשת גדולה מספיק ויעילה ,וגם הקמת קווי
חשמל במזרח ויומינג ובמערבה נתקלת בהתנגדות.

'רוקי מאונטן' חתמה על הסכם לרכישת חשמל משתי חוות רוח שמתוכננות להיבנות בין הפסגות של רכס לארמי.
הטורבינות בכושר  1,000מגה-וואט שיבלטו לעין התושבים בעיירה גלנרוק ,ממזרח לקספר ,מעוררות התנגדות
תקיפה בקרב בעלי בתים וחוות באזור לפגיעה בנופים' .רוקי מאונטן' מסיטה את התוואי במידת האפשר כדי להימנע
מעימות עם מתנגדים ,אבל היא כפופה לתקנות מדינה שמחיבות אותה למצוא את התוואי היקר פחות ולתקנות
הבטיחות של הממשל הפדרלי.
רשת הולכה  -עדיפות לאומית
מבחינה טכנית ,הקמת קווי חשמל פשוטה כמו הנחת צינורות גז טבעי .לא כן מבחינה רגולטורית .בניגוד להולכת
החשמל ,הולכת הגז הטבעי הסתמכה תמיד על צד שלישי שיעביר את הגז משדות הגז ,דבר שהצריך לעתים קרובות
מעבר בין מדינות .להבדלים אלה ולעובדה שצינורות הם תת-קרקעיים וסמויים מן העין יש השלכות אדירות על היתרי
הבנייה .היתרים לצינורות ניתנים כמעט אך ורק ברמה הפדרלית על ידי נציבות האנרגיה ) ,(FERCהנשענת על
היסטוריה ארוכה של תקדימים משפטיים שמאפשרים לתהליך לזרום .מיזם 'רקס' להנחת צינור באורך  1,700ק"מ
להולכת גז טבעי מוויומינג למערב התיכון החל ונגמר בתוך ארבע שנים.
לעומת זאת ,עדיין לא נוסחו הכללים להקמת קווי חשמל מסחריים ברחבי המערב ואין שום סוכנות פדרלית האחראית
לנושא' .רוקי מאונטן' הגישה את התוכניות ב 2007 -ועדיין נמצאת בשלב ההיתרים מול מינהל המקרקעין ורשויות
אחרות .יחלפו לפחות עוד שנתיים של ניירת לפני שאפשר יהיה להתחיל בעבודות .עם קצת מזל ,החשמל יתחיל
לזרום אל הלקוחות ב.2015 -
המודל הישן של חלוקת החשמל מתבסס על הסדרת השירות בתוך מדינה אחת .במשוואה כזו ,הולכת החשמל
ללקוח היא הוצאה בלבד .ההולכה המסחרית שונה .זו אינה הוצאה ,זהו העסק .החברות בעסק הזה אינן חברות
חשמל ציבוריות .אין להן אחריות כזו ,כמובן ,אבל הן גם לא מקבלות את אותן הזכויות כמפעילות של קווי החשמל.
נוסיף לכך את תקנות הבנייה המקומית ,שמורות האינדיאנים ,חקר העופות הדורסים וועדות אזורי התעשייה ,ונראה
את היקף הקשיים הכרוכים בהולכת החשמל מנקודת הייצור אל המתג.
הקונגרס בדק לפני שנתיים את הסוגיות הקשורות להולכת חשמל בין מדינות ואת ההצעה לקבוע קווים מנחים
ולהרחיב את סמכותה של נציבות האנרגיה ,אבל זה לא הוביל לשום מקום ,בין השאר בגלל חשש של גורמים
בתעשייה מפני הרחבת סמכותה של נציבות האנרגיה וגם כי רובנו סבורים שרשת החשמל פועלת בסדר גמור כפי
שהיא וחוששים שהתרופה עשויה להיות גרועה מהמחלה.
מדינת ויומינג העצמאית
אוכלוסיית ויומינג מונה  564,000והיא המדינה הקטנה ביותר בארה"ב ,אך שטחה כפול משטח מדינת פנסילבניה.
יש במדינה אוניברסיטה אחת ובית ספר אחד למשפטים ,הנקשר למעמד הפוליטי .כאן טמון המרכיב המרכזי ביחס
לסוגיית האנרגיה מתחדשת :החוואים העצמאים והגאים קובעים את התודעה ,אבל כורי הפחם משלמים את
החשבונות.
תמלוגים ומסים מפחם נפט וגז כיסו אשתקד כשליש מהוצאות המדינה 1.6 ,מיליארדי דולרים .צרכני חשמל ברחבי
ארה"ב משלמים למעשה לוויומינג ,המפעילה תחנות כוח גזיות חדשות ,תחנות פחמיות דלות בגופרית וממגרת זיהום
בנהרות .ויומינג אחראית לכמעט  40%מתפוקת הפחם בארצות הברית והגישה כלפי שינוי האקלים נוטה לספקנות.
יש הסבורים שוויומינג אינה זקוקה לאנרגיה מתחדשת כדי לשגשג ,אך יש כאלה שסבורים כי חוות רוח יובילו לפתיחת
מרכזי מחקר ואיסוף נתונים במדינה ואולי יסייעו לפתור את בעיית ההולכה.
ההתקדמות האטית של המיזמים משאירה זמן למחוקק למצוא את האיזון בין ייצור להולכה ולסייע לתעשיית הרוח
להתקדם הלאה .בינתיים נכשלה תעשיית הרוח בניסיון להחליף את המס על המכירות בהעלאת המס על הייצור .וכמו
כדי להחמיר את המצב ,המחוקק הרחיב גם את האיסור על הפקעת קרקעות לצורכי ציבור בתוואי של כמה קווי
חשמל.
בחוות 'אוברלנד טרייל' סחופת הרוחות נרשמו בינואר השנה משבי רוח ב 80% -מהזמן.
ייתכן שרתימת הרוח ,כמו רתימת המים במפלי הניאגרה שוודאי נדמו בזמנו לחזון מופרך ,תהיה שווה את המאמץ.
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