מהפכת הרשת החכמה באוסטריה
רשת החשמל החכמה והמקיפה ביותר באירופה הנבנית עתה באוסטריה תאפשר לחברת החשמל Energie AG
לנהל את הביקוש באמצעות מונים חכמים ואולי אף להוזיל תעריפים בחלק משעות היממה .הענקית הגרמנית 'סימנס'
מתבססת בשוק המתעורר ומבטיחה יתרונות לציבור וליצרניות החשמל .האם נוכל להפיק בישראל לקחים מהניסיון
האוסטרי?
האב לאופולד פירסט ,כומר ממושקף וסתור שיער מסנט קונרד ,שבאוסטריה עילית ,פותח דלת ארון בחיוך נבוך ומציג
בפני העיתונאים והצלמים שהתאספו בביתו תיבה אפורה ומלבנית .התיבה היא המונה החכם Automated ) AMIS
 (Metering and Information Systemמתוצרת 'סימנס' ,מהדגמים המתקדמים ביותר בנמצא .הוא לא רק מודד את
הצריכה אלא גם מקושר דרך רשת החשמל לכל שרשרת האספקה ,מתחנת הכוח ועד לצרכן.
המונה של האב לאופולד הוא אחד מ 21,000 -מונים חכמים שהתקינה חברת החשמל ,Energie AG ,שבסיסה
בעיר לינץ ,וזו רק ההתחלה .החברה המעסיקה כ 7,000 -עובדים ,מתכננת להשקיע בעשור הקרוב כ 150 -מיליון יורו
בהקמת תחנות השנאה חדשות ,שדרוג קווי הרשת והתקנת חצי מיליון מונים חכמים .ההשקעה תכוסה בחלקה או
במלואה באמצעות תעריפים גבוהים ,אם אכן יאושרו כאלו.
מהפכה עתידנית
מה שמתרחש באוסטריה עילית הוא מהפכה של ממש ,אומר ורנר שטיינקר ,המנהל הטכני הראשי של החברה .הוא
משוחח עם עיתונאים בקמפוס הסולארי של החברה ,בבניין עתידני עשוי פלדה וזכוכית ומשקיף אל שדה מרובד
בלוחות סולאריים מנצנצים.
התעריף החדש שיוצג יהיה מדורג לפי שעות היממה ,ויאפשר לבעלי מונים חכמים ליהנות מהוזלות בשימוש מחוץ
לשעות העומס בשעות שונות ביממה .צרכנים שיפעילו מכשירים ביתיים בהתאם ישלמו פחות בסופו של דבר.
גישה ישירה למידע שיוזרם לפורטל באינטרנט תקדם את הצלחת התעריף החדש .הצרכנים יוכלו להתחבר אל המונה
החכם באמצעות מחשב או טלפון נייד ,לבדוק את התפלגות הצריכה שלהם בשעות היום השונות ולייעל אותה .האב
לאופולד יכול להיפרד מדוח הצריכה השנתי שלו .המונה החכם מנטר את הצריכה שלו מדי  15דקות.
החברה גילתה שהרשת החכמה מאפשרת לה להסיט את הצריכה משעות העומס ולחסוך בהוצאות הרכישה של
חשמל יקר בשעות אלו .ניתוב הביקוש וההיצע ימנע הפסקות חשמל ויועיל לכל רשת החשמל .כמו כן ,ייחסך הצורך
בכוח אדם לעצירת הזרם או חידושו או לקריאת מונים .ההשקעות במונים יוחזרו בתוך  12שנים ,כולם מרוויחים במצב
הזה ,סבור ורנר שטיינקר.
שיחת צמרת
'סימנס' המספקת את התשתיות לרשתות החכמות ערוכה להרוויח מהמצב .ריצ'רד האוזמן ) ,(50מנהל העסק החדש
ב'סימנס' ,הוא איש עסוק ,אך לפני שהוא ממריא לאבו דאבי הוא משוחח על רשתות חכמות עם קבוצת עיתונאים
קטנה במסעדה יוקרתית ומסוגננת במינכן.
האוזמן היה קודם לכן מנהל 'סימנס' בסין ועשה זאת בהצלחה רבה .גיוסו לתפקיד ביולי  2010מעיד על החשיבות
הרבה שמייחס פיטר לושר ,מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה 'סימנס' ,לשוק הדינמי החדש.
האוזמן סבור כי לנוכח הגידול בצריכת החשמל ,התייצבות האספקה ממקורות מתחדשים והזדקנות התשתיות ,אין
מנוס ממודרניזציה של רשתות החשמל ושדרוגן לרשתות חכמות' .סימנס' שואפת לנתח של  6מיליארד יורו בשוק
הרשתות החכמות עד  .2014ההיקף הכספי של השוק העולמי ,הכולל קווי חשמל חכמים ,חיישנים וטכנולוגיות
השנאה ,מוערך בשנים  2014 - 2010ב 100 -מיליארד יורו ,מהם  30מיליארד יורו תואמים לפעילות החברה.
'סימנס' מעוניינת בנתח של  ,20%כלומר  6מיליארד יורו.

'סימנס' מכרה ב 2010 -רשתות חכמות ב 1.1 -מיליארד יורו ,ב 10% -יותר מהשנה הקודמת .מלבד התקנת מונים
חכמים' ,סימנס' מפתחת גם תשתיות לרשתות מתח גבוה ,תחנות טעינה למכוניות חשמליות ותוכנות לייעול והגמשה
של הצריכה .האוזמן צופה עלייה משמעותית במכירות של התוכנות האלה הנקראות יישומי רשת חכמה.
חברות הזנק
יישומי הרשת החכמה של 'סימנס' מופנים לשווקים בסין ובארה"ב ,ולא באיחוד האירופי .השווקים בסין ובארה"ב
שונים זה מזה .בסין תקדם 'סימנס' מיקרו-רשתות בלתי תלויות ברשת מרכזית המתאימות לקהילות מרוחקות.
בארה"ב ,השוק המתקדם ביותר בעולם ,תתחרה 'סימנס' במגוון יישומי רשת חכמה של חברות כמו 'ג'נרל אלקטריק',
' ,ABBשניידר אלקטריק' ושורה של חברות הזנק הפועלות בשוק .אסטרטגיית ההצלחה של 'סימנס' היא פיתוח
מוצריה ורכישת חברות קטנות ובינוניות.
מיזם הרשת החכמה באוסטריה עילית יעניק לחברות המעורבות ניסיון בשטח והיכרות מעמיקה עם השוק החדש ,אך
יש כמה חששות .היקף ההתקנות של מונים חכמים תלוי בתמריצים ובמימון ממשלתי .כשזרם המידע מהרשת
החכמה יסתום את קווי התקשורת בנתוני צריכה בזמן אמת ,מישהו יצטרך להשקיע כסף רב בעדכון תשתיות הפס
הרחב ,וזו אינה ספקית החשמל ,אומרים ב .Energie AG -חשבון החשמל לצרכן יגדל כי החיסכון בצריכת החשמל
יתקזז בייקור תעריפי התשתית הצפוי בעקבות ההשקעות ,מודים אפילו בחברה.
שפע המידע שיקבלו ספקיות החשמל ממשקי הבית מעורר בקרב ארגונים שונים להגנת הצרכן חשש מפני פגיעה
בפרטיות הצרכנים .ברוב המדינות טרם גובשו מנגנוני פיקוח הולמים לאיסוף נתונים מסוג זה .יש החוששים גם
שרשת חכמה תפגע בחופש הבחירה של הצרכנים ,שייאלצו להיכנע לתכתיבים כמו לכבס בשלוש לפנות בוקר או
להיקנס בתעריף גבוה יותר.
מכוניות חשמליות
בחברה סבורים שאין סיבה לדאגה .מכשירי חשמל כמדיחי כלים ,מכונות כביסה ומייבשים צורכים רק  8.5%מצריכת
החשמל במשק בית אוסטרי טיפוסי .זוללי החשמל הגדולים הם מערכות לחימום והסקה הצורכות  85%מהחשמל.
אפשר להפעיל משאבות חום הנפוצות באוסטריה עילית בהתאם לתעריפים החדשים בלי להבחין בשינוי כלשהו
בטמפרטורה או בזמינות המים החמים.
רשת חכמה ומתפקדת כמו זו שמוקמת באוסטריה עילית תוכל לספק בעתיד הרבה יותר מתעריף גמיש .אפשר יהיה
לייצר חשמל סולארי על גגות הבתים ולמכור אותו ישירות לרשת או לשימוש עצמי כשהמחירים עולים .שילובן של
תחנות טעינה יאפשר לנצל את המכוניות החשמליות ככלי לניהול הזרימה ברשת .אפשר יהיה להתקין מערכות
אוטומטיות לכיבוי והפעלה בהתאם למחירי החשמל .אבל עוד חזון למועד ,ובינתיים תבדוק  .Energie AGאת תגובת
הציבור לתעריף המדורג ולפורטל האינטרנט החדש.
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