מעמדת נ"מ למתקן לאחסון אנרגיה ירוקה
מגדל ששימש כעמדת נ"מ בהמבורג בתקופת במלחמת העולם השנייה מוסב עתה למתקן לאחסון אנרגיה.
במגדל יאוחסן תמהיל של אנרגיה ממקורות מתחדשים ,מביו-גז ועד לאנרגיה סולארית טרמית ,שיספק מים
חמים ל 0,333 -משקי בית .בהמבורג יש עוד  033בונקרים כאלו ,והמגדל צפוי לשמש מודל לחיקוי.
האוויר אפרורי ומאובק ורווי בריח בטון טרי .מסור לחיתוך בטון מנסר בצרימה תקרה בעובי ארבעה מטרים .פה תהיה
הארובה ,לדברי אקסל דטה ,מנהל מיזם הפיתוח 'רה-ג'ה המבורג' שהזמינה עיריית המבורג לשינוי ייעודו של המבנה
הישן .המגדל נמצא במחוז וילהלמסבורג ,והוא למעשה בונקר מסיבי על-קרקעי שנבנה כעמדה נגד מטוסים במלחמת
העולם השנייה.
מיזם הפיתוח 'רה -ג'ה המבורג' מעורב בכמה מיזמי בנייה ציבורית ותשתיות בהמבורג ,כגון הקמת אולם הקונצרטים
בעיר ,אך לדברי דטה ,הבונקר הוא מיזם מרגש במיוחד והזדמנות נדירה.
מגדל הבטון האפור ניצב מאיים מעל וילהלמסבורג ,שהיה בעבר מחוז של מעמד הפועלים ,וכיום הוא אזור רב-
תרבותי המאוכלס בתושבים ממאה מדינות כמעט .חזית המבנה עטופה ביריעות מגן כי העובדים מוסיפים לה שכבת
בטון מותז בעובי שמונה ס"מ .קודם לכן פינו משאיות במשך חודשים מעל  00,222טונות של הריסות מתוך המגדל
שנבנה ב . 3491 -הנאצים השתמשו להקמתו בעובדי כפייה .נדרשו להם תשעה חודשים בלבד להקים את הבונקר
ששטחו  05מ"ר וגובהו  90מ' .על הגג הותקנו ארבעה תותחים נגד מטוסים והבונקר שימש גם מקלט לאלפי תושבים
במהלך הפשיטות האוויריות של בעלות הברית.
ב 3495 -פוצצו הבריטים את המבנה מבפנים לחרדתם של הנאצים .העמודים התומכים קרסו אך מעטפת המבנה
שרדה .המבנה ננטש ונותר בהריסותיו במשך עשרות שנים עד שבסופו של דבר החלו לנשור חלקים מחיפוי המלט
החיצוני והתעורר חשש שהוא יקרוס .עיריית המבורג ,בעלת המבנה ,נאלצה לנקוט פעולה.
ברשויות העיר התלבטו מה לעשות .רעיונות רבים הוצעו נדונו ונדחו ,עד שב ,IBA -החברה לבנייה ירוקה של המבורג
( ) International Building Exhibitionאימצו את הרעיון להפוך את הבונקר למתקן אחסון לאנרגיה מתחדשת.
החברה שמוחזקת בידי עיריית המבורג מנסה "לחצות את האלבה" מאז  .0222אולה פון בויסט ,ראש העירייה
הקודם של המבורג ,קידם את החברה במסגרת מדיניות לפיתוח עירוני שנועדה לשפר את הקשר בין צפון המבורג
לדרומה .החברה לבנייה ירוקה הקצתה לשם כך  42מיליון אירו למימון עד סוף .0231
התחדשות עירונית
לחברה לבנייה ירוקה של המבורג יש יעדים שאפתניים לפיתוח עירוני .היא מתכננת להקים "עיר חדשה" שתעמוד
בתקנים החברתיים והאקולוגיים הגבוהים ביותר .הרעיון הוא להקל על צמיחה פנים-עירונית בלי להחמיר את שינויי
האקלים .בהקשר זה יש לשינוי הייעוד של הבונקר חשיבות רבה כרעיון וגם כסמל .אך בעוד שהמבנה המסיבי יציג
לראווה את האנרגיה המתחדשת בלב לבה של העיר ,מוקמת במורבורג ,במרחק שני קילומטרים משם ,תחנת כוח
פחמית החותרת תחת יעדי החברה לבנייה ירוקה בווילהלמסבורג.
כשעולים במעלית החיצונית לקומה העליונה ומשקיפים על המבורג מבינים היטב את האבסורד בשני המיזמים
המוקמים במקביל .אפשר לראות את העובדים המצוידים במחפרים קטנים ובפטישי אוויר קודחים בקירות הבטון של
הבונקר ,וכשמשקיפים מערבה רואים את העבודות הקדחתניות באתר במורבורג.
מבט מזרחה מגלה מספר טורבינות רוח ניצבות על מה שהיה בעבר אתר לסילוק פסולת רעילה .אחת הטורבינות היא
הדגם החדש 'ריפאואר' בכושר  1.9מגוואט שמפעילה חברת 'המבורג אנרגי' ,שהקימה העירייה ב 0224 -כחברה בת
של 'המבורג ואסר' ,החברה בבעלות העירייה .המצטרפת החדשה והקטנה לזירה מספקת כעת חשמל ל00,222 -
לקוחות וחימום ממקורות מתחדשים ל 33,222 -לקוחות .היעד של 'המבורג אנרגי' לטווח הבינוני הוא לייצר כמחצית
מהחשמל שהיא מוכרת.
מלבד מתקנים סולאריים וטורבינות רוח מתכננת החברה להקים גם תחנת כוח משולבת לייצור חום וחשמל (.)CHP
לעומת זאת החליטה החברה להימנע מחוות רוח ימיות כדי לשמור על ביזור מרבי של ייצור חשמל במחוז.
אקסל דטה ,מנהל המיזם מטעם  IBAמוביל את המבקרים בין הריסות העבר ,פחיות הצבע וחומרי הבנייה לאחת
מבין ארבע עמדות הנ"מ החשופות לשמים .האווירה מוזרה ומדכאת .דטה מצביע אל הפינה הנגדית בקומה מתחת,
שם פרצו העובדים את הקיר ,ואומר ששם ימוקם בית הקפה .בלתי אפשרי כמעט לדמיין שהבונקר ייפתח במרס
 0231כמרכז המבקרים לתערוכת הבנייה השנתית של  .IBAמרכז המבקרים יכלול אולם לתיעוד תולדות המבנה
והפיכתו מבונקר נגד מטוסים לבונקר אנרגיה.

עם זאת ,המטרה העיקרית של הבונקר תהיה אחסון אנרגיה .עיריית המבורג היא הבעלים של הנכס העצום ,אבל
ניהול האנרגיה יופקד בידי 'המבורג אנרגי' .יואל שראגה ,מנהל פרויקטים ב'המבורג אנרגי' ,מתייחס לתוכנית לביזור
מאגרי האנרגיה במרכז העיר ומסביר שמכל לחימום מים בנפח  0,222מ"ק יספק חימום ממקורות מתחדשים ל-
 1,222משקי בית באזור ראירשטיג השכן .מכל החימום הגדול יאחסן באופן זמני אנרגיה ירוקה ולאחר מכן יספק
אותה למשקי בית בשעת הצורך .משמעות הדבר היא שכמות החשמל שתידרש לחימום תצנח מ 33 -ל 2.0 -מגוואט.
בכך יתאפשר גם לכלול מקורות מתחדשים לחימום במחוז באופן יציב מבחינה כלכלית.
הכול בתמהיל
מתקן האחסון יוזן בסוגים שונים של אנרגיה ירוקה .תחנת כוח משולבת בכושר  0,222קילוואט תספק כמחצית
מהאנרגיה .בעתיד תוזן התחנה בכופתיות עץ .דוד חימום גזי יספק  35%נוספים מהביקוש .חומר הזינה העיקרי יהיה
ביו-מתאן ממפעל סמוך לטיהור שפכים שמפעילה 'המבורג ואסר'.
פסולת תעשייתית תספק  30%מהחימום ותירכש מבית זיקוק שכן ,במחיר טוב ,לדברי שראגה .הפסולת תוזרם
לבונקר בצינור שיונח במיוחד לשם כך .בשעות עומס ,כגון בימי חורף קרים במיוחד ,ייעשה שימוש גם בגז טבעי.
שראגה בטוח שבחלקים רבים של המבורג נמצא פוטנציאל דומה לשימוש נבון בפסולת תעשייתית ומסחרית לחימום,
והוא מקווה שהבונקר יהיה מקור השראה למיזמים דומים.
תמהיל האנרגיה של הבונקר יושלם במערכת סולארית תרמית שתוקם על הגג ותספק  1%מסך החימום' .המבורג
אנרגי' מתכננת להתקין על הקיר הדרומי של הבונקר פאנלים פוטוולטאיים כדי שהמבנה יוכל לספק חשמל נקי לרשת
החשמל .המיזם צפוי להפחית את פליטות הפחמן ב 42% -עד  40%בהשוואה לשיטות אחרות לאספקת חימום ,לפי
החברה לבנייה ירוקה.IBA,
הפעלה מחדש של המבנה כמתקן לאחסון אנרגיה ולתחנת כוח היא צעד חשוב לקראת עתיד אנרגטי יציב בהמבורג,
אך היא גם צעד יקר למדי .ההשקעה במיזם נאמדת ב 02.5 -מיליון אירו .ההשקעה בבונקר האנרגיה עצמו ובהקמת
רשת חימום מקומית ל 1,222 -משקי בית באזור נאמדת ב 33.5 -מיליון אירו ,מהם  1.3מיליון אירו מהקרן האירופית
לפיתוח אזורי.
סביר להניח שמגדל הנ"מ בוויליהמסבורג יהיה מודל לחיקוי .בהמבורג יש עוד  522בונקרים מתקופת המלחמה ,כך
שיש אפשרויות בשפע .מיזם אחד לכל הפחות נמצא בשלבי תכנון' .פרויקט אלטונה לתרבות בונקר אנרגיה' או בקיצור
'קיבאפ' שואף לשלב אמנות ואנרגיה במקלט העל-קרקעי להגנה מפני מתקפות אוויריות בשומבורגסטאפי ,במחוז
אלטונה .הרעיון הוא להשתמש בבונקר לשריפת פסולת עץ מתחזוקת הנוף לאספקת חימום ובמקביל לספק לאמנים
מבנה עם אנרגיה נקייה ואולי גם קצת השראה חדשה.
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