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سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و2050
*Energy Scenarios for 2020, 2035 and 2050
ٍ
دراسة استرشافية رائدة ،خلُصت وكالة الطاقة الدمناركية إىل أنه من املمكن
ملخص :يف
نظام وطني
املتجددة ،وأنه من املمكن تقن ًيا بناء
االعتامد بنسبة  100يف املئة عىل الطاقات
ٍ
ّ
املتجددة بحلول عام
الكل عىل مصادر الطاقات
وموثوق به عىل أساس االعتامد
للطاقة آمنٍ
ّ
ٍ
ّ
 .2050ويقارن تقرير سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و 2050بني جدوى االستعاضة
بالطاقة الحيوية عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي يف مختلف السيناريوهات الطاقية الخرضاء
ً
ووصول إىل نظام الكتلة
بدءا من نظام قائم عىل الرياح لتوليد الكهرباء،
وتكلفتها ،لتلك األعوامً ،
الحيوية القائم عىل الوقود الحيوي .ووفقً ا للتقرير ،من شأن جميع السيناريوهات الطاقية
نظام طاقي خالٍ من الوقود األحفوري بحلول
تلبي هدف الدمنارك إلقامة
ٍ
الخرضاء املعروضة أن ّ
عام  ،2050باإلضافة إىل هدفها إرساء نظام للكهرباء والتدفئة خالٍ من الوقود األحفوري بحلول
أن قرا ًرا بشأن شكل مستقبل
عام  .2035ولتحقيق هذين الهدفني الطموحني ًّ
جدا ،يؤكّ د التقرير ّ
الطاقة يف الدمنارك ينبغي اتّخاذه ُبعيد عام  2020مبارشة.
كلامت مفتاحية :سيناريوهات الطاقة ،الوقود األحفوري ،الطاقة الخرضاء
Abstract: In a pioneering study, the Danish Energy Agency concluded that it would be
technically possible to construct a secure and reliable national energy system based
on 100 per cent renewables by 2050. The report, "Energy Scenarios for 2020, 2035 and
2050", compares the feasibility and cost of replacing coal, oil and natural gas with various
sources of green energy, ranging from a wind powered electric production system to a
biomass system. According to the report, all of the scenarios meet the vision of a fossil
fuel independent energy system for Denmark by 2050, as well as the government's
goal of fossil fuel independent electricity and heating by 2035. To meet the 2050 target,
however, the report notes that a decision on the shape of Denmark's energy future would
need to be made shortly after 2020.
Keywords: Energy Scenarios, Fossil Energy, Green Energy

* Danish Energy Agency, Energy Scenarios for 2020, 2035 and 2050, Energy-scenario Report (May 20, 2014), at: http://
goo.gl/OiNvcG
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مق ّدمة
تق ّدم هذه الورقة وص ًفا ألربعة سيناريوهات بشأن مستقبل إمدادات الطاقة يف الدمنارك حتى عام
 .2050وتعترب "السيناريوهات" مناذج متوافقة تكنولوج ًيا مع إمدادات الطاقة يف املستقبل ،مبا فيها
متضمن يف السيناريوهات ،فإنها تصف
النقل ،وهي تل ّبي أهدا ًفا سياسية معينة .ومبا أنّ النظام بكامله
ٌ
أيضً ا العالقة بني القطاعات الفرعية املختلفة لنظام الطاقة .إنّ هذا األمر يضمن االتّساق بني تحليالت
القطاعات املنفردة لجهة استخدام املوارد وتحويل الطاقة.
وتل ّبي جميع السيناريوهات الرؤية الهادفة إىل نظام طاقة يستغني كل ًيا عن الوقود األحفوري بحلول
عام  ،2050وكذلك الهدف الحكومي يف توفري كهرباء وتدفئة مستق ّلة عن الوقود األحفوري بحلول عام
( 2035تُق ّدم الورقة أيضً ا وص ًفا لسيناريو باستخدام الطاقة األحفورية).
ً
مستقبل.
الهدف من هذه السيناريوهات هو وصف املجاالت املتاحة إلمدادات الطاقة يف الدمنارك
وهي تش ّكل خلفي ًة مشرتكة للدراسات التي أطلقت مع اتفاق الطاقة يف  22آذار /مارس  .2012وتس ّلط
السيناريوهات الضوء عىل اإلمكانيات التقنية املتاحة لتصميم النظام املستقبيل للطاقة يف الدمنارك
يف ّ
ظل افرت ٍ
اضات مع ّينة ،وتصف بعض التحديات املتو ّقعة أثناء االنتقال نحو االستغناء عن الوقود
تبي
األحفوري ،مع تسليط الضوء عىل املعايري املهمة .وميكن للسيناريوهات أيضً ا ،وبحدو ٍد مع ّينة ،أن ّ
متى يجب اتّخاذ قرارات مه ّمة .فال ينبغي فهم هذه السيناريوهات بوصفها تن ّب ٍ
ؤات تفصيلية أو أجوبة
ٍ
توصيات
نهائية عن التصميامت الفعلية أو املفضّ لة لنظام الطاقة املستقبيل .وهي ال تتض ّمن أيضً ا ّأي
مح ّددة بشأن األدوات املطلوبة لتحقيق السيناريوهات.
وقد جرى حساب استهالك الطاقة الصايف يف السيناريوهات عىل أساس منوذج استهالك يحايك استهالك
الطاقة يف عامي  2035و ،2050وجرى تحليلها حسب نوعية الطاقة عند ثالثة مستويات مختلفة
من وفورات الطاقة (معتدلة ،وكبرية ،وكبرية ج ًدا) .وتتض ّمن السيناريوهات العنارص التالية :الكهرباء،
املخصصة للنقل (مبا يف ذلك
والتدفئة الحرضية ،وتدفئة العمليات التصنيعية ،والتدفئة الفردية ،والطاقة ّ
املالحة الجوية ،والنقل البحري املحيل) .وجرى استبعاد قطاع استخراج النفط والغاز من التحليالت.
وافتِض املستوى نفسه من خدمات الطاقة ّ
لكل السيناريوهات .ويعني ذلك أنه جرى افرتاض اإلنتاج
ُ
الصناعي نفسه بالنسبة إىل جميع السيناريوهات ،واملساحات املد ّفأة نفسها ،وأداء النقل نفسه ...إلخ.
تتغي من سيناريو إىل آخر هي بدائل متعادلة متا ًما إحداها
ولذلك يفرتض أيضً ا ضمن ًّيا أنّ التقنيات التي ّ
من األخرى .وهكذا فإنّ السيارة الكهربائية ،عىل سبيل املثال ،تُؤ ّمن القيمة االستعاملية نفسها للسيارة
العادية التي تعمل بالوقود.
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وجرى حساب إنتاج الطاقة يف السيناريوهات عىل أساس منوذج محاكاة ُيستخدم لفحص تشغيل النظام
مقياس زمني يصل إىل ساع ٍة واحدة من أجل تحديد القدرات الالزمة واستهالك الوقود السنوي،
عىل
ٍ
باإلضافة إىل تكاليف التشغيل والصيانة .واستخدمت تكاليف االستثامر السنوية لتمثّل تكلفة رأس
املال .وجرى جمع املعلومات التكنولوجية من أحدث "الكتالوجات" التكنولوجية التي تتض ّمن تقييم
أساس متناسب
التط ّورات التكنولوجية املتو ّقعة حتى عام  .2050وجرى افرتاض اتجاه أسعار الوقود عىل ٍ

مع السيناريوهات الثالثة يف تو ّقعات الطاقة العاملية يف عام "( (((2013سيناريو السياسات الحالية"(((،
و"سيناريو السياسات الجديدة"((( ،و"سيناريو .)((("450

وصف السيناريوهات
ö öجرى تصميم سيناريو الرياح الستخدام الطاقة الحيوية التي تقارب اإلمدادات السنوية إىل
ح ٍّد ما للدمنارك نفسها ،أي نحو  250بيتا-جول((( .وال يعني ذلك أنّ الطاقة الحيوية ينبغي
بالرضورة أن تكون دمناركية ،بل يعني أنّ مصدر التزويد قد يكون يف الدمنارك .ويتط ّلب ذلك
توس ًعا
كهرب ًة واسعة النطاق لقطاعات النقل والصناعة والتدفئة الحرضية ،بقدر ما يتط ّلب ّ
كب ًريا يف استخدام توربينات الرياح البحرية .ومن أجل الحفاظ عىل استهالكٍ منخفض للطاقة
يتم إنتاج الهيدروجني واستخدامه للرت ّقي بالكتل الحيوية((( والغاز الحيوي((( لجعلها
الحيويةّ ،
تدوم فرت ًة أطول.

2
3
4
5
6
7

1

OECD/IEA, World Energy Outlook 2013 (London: International Energy Agency, 2013).
يستند "سيناريو السياسات الحالية" إىل تنفيذ السياسات والتدابري الحكومية التي جرى سنّها بحلول منتصف عام ( .2013ا ُملرتجم)
تم تنفيذها ملواجهة
يأخذ "سيناريو السياسات الجديدة" (السيناريو املركزي يف هذا التقرير) يف االعتبار االلتزامات والخطط التي ّ
تم اإلعالن عنها( .ا ُملرتجم)
التحديات املتعلقة بالطاقة ،وكذلك تلك التي ّ
يحدّد "سيناريو ً "450
سبيل طاقي ًة تتّسق مع  50يف املئة من فرص تحقيق هدف الح ّد من الزيادة يف متوسط درجات الحرارة العاملية
ٍ
إىل درجتني مئويتني ،مقارنة مبستويات ما-قبل الثورة الصناعية (تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة عند مستوى  450جزء يف املليون).
(ا ُملرتجم)
"بيتا-جول" ( )Petajouleهي وحدة لقياس الطاقة يف النظام الدويل املعياري للقياس ،وهي تساوي  1015جول( .ا ُملرتجم)
تشري "الكتلة الحيوية" ( )Biomassإىل املواد العضوية من أصل نبايت (مبا يف ذلك الطحالب) أو حيواين أو فطري (الفطريات) التي
ميكن أن تصبح مصد ًرا للطاقة عن طريق االحرتاق (الطاقة الخشبية عىل سبيل املثال) ،وذلك عقب "الهضم الالهوايئ" (Anaerobic
 )digestionأو تح ّو ٍ
الت كيميائية جديدة (الوقود الحيوي)( .ا ُملرتجم)
"الغاز الحيوي" ( )Biogasهو الغاز التي ينتج من تخمري املواد العضوية الحيوانية أو النباتية يف غياب األكسجني .ويحدث هذا
مثل) أو بشكلٍ تلقايئ (يف مدافن النفايات العضوية ً
التخمري بشكلٍ طبيعي (يف املستنقعات ً
مثل) ،ولكن ميكن أيضً ا أن يحدث بشكلٍ
اصطناعي يف "أحواض هضم"( .ا ُملرتجم)
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ö öجرى تصميم سيناريو الكتل الحيوية نسب ًة الستهالكٍ سنوي من الطاقة الحيوية يبلغ نحو 450
بيتا-جول .ويستتبع ذلك استرياد كتلة حيوية صافية يف السنوات العادية (نحو  200بيتا-جول)؛
وال يتض ّمن الهيدروجني.
ö öيستتبع سيناريو الوقود الحيوي نظا ًما قامئًا عىل الوقود مامث ًال ملا لدينا اليوم ،مع استثناء وحيد
هو االستعاضة بالطاقة الحيوية عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي .وسيبلغ استهالك الوقود
نحو  700بيتا-جول ،وال يتض ّمن الهيدروجني.
ö öجرى تصميم سيناريو الهيدروجني ليحايك استهال ًكا متدن ًيا ج ًدا من الطاقة الحيوية (أقل من
 200بيتا-جول) .ويستتبع ذلك استخدا ًما كب ًريا للهيدروجني واستخدا ًما أكرب بكث ٍري لطاقة الرياح
ّ
مم هو عليه الحال يف سيناريو الرياح.
ö öيرسم سيناريو الوقود األحفوري الخطوط العريضة للوضع االفرتايض الذي ُيستخدم فيه الوقود
األحفوري ،ويجري التغايض عن جميع أهداف السياسات .ويوضّ ح هذا السيناريو ً
بديل ير ّكز
بشكلٍ رئيس عىل ّ
"أقل التكاليف املمكنة".
ويوجز الجدول ( )1األرقام الرئيسة انطال ًقا من السيناريوهات األربعة يف عام :2050
الجدول  :1األرقام الرئيسة لحسابات سيناريوهات عام 2050
الهيدروجني

الوقود األحفوري

السيناريو
استهالك الوقود (بيتا-جول)

255

443

710

192

483

درجة االكتفاء الذايت

%104

%79

%58

%116

---

استهالك الطاقة اإلجاميل (بيتا-جول)

575

590

674

562

546

(*)

الرياح الكتل الحيوية الوقود الحيوي

(*)

وف ًقا إلنتاج الدمنارك من الوقود األحفوري يف عام .2050

يبي الجدول ( )2هذه األرقام يف سيناريوهات عام  .2035واستهالك الوقود هو ٌ
شامل أل ّية خسائر
فيام ّ
يف تحويل الكتل الحيوية يف الخارج ونقلها:
الجدول  :2األرقام الرئيسة لحسابات سيناريوهات عام 2035
السيناريو

الرياح الكتل الحيوية الوقود الحيوي الهيدروجني الوقود األحفوري

استهالك الوقود (بيتا-جول)

458

526

631

443

680

درجة االكتفاء الذايت

%74

%68

%57

%77

---

استهالك الطاقة اإلجاميل (بيتا-جول)

594

606

634

590

653

(*)

وف ًقا إلنتاج الدمنارك من الوقود األحفوري يف عام .2035

(*)
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مة من تحليالت السيناريوهات
االستنتاجات الرئيسة امله ّ
من املمكن عىل املستوى التقني تصميم أنظمة طاقة مختلفة تل ّبي جميعها منظور االستغناء عن الوقود
األحفوري .فالتكنولوجيات موجودة مسب ًقا ،عىل الرغم من أنّ بعضها يحتاج تطوي ًرا إضاف ًيا من ناحية
السعر ،والكفاءة ،وقدرة األداء.
بلد صغري ،فإنّ لدينا الخيار بني تأسيس
مورد محدود ،وألنّ الدمنارك ٌ
وعىل اعتبار أنّ الطاقة الحيوية ٌ
نظا ٍم قائم عىل الوقود مع استريا ٍد كبري للكتل الحيوية ،وبني نظا ٍم قائم عىل الكهرباء مع استخدا ٍم
محدود للطاقة الحيوية عند املستوى الذي تستطيع الدمنارك حوله تزويد نفسها به .وإذا كان عام
 2050مستهد ًفا لتحقيق االستغناء عن الوقود األحفوري ،فينبغي عىل الدمنارك عىل األرجح اتخاذ قرا ٍر
بهذا الشأن ُبعيد عام  2020مبارشة ،ألنّ اإلجراءات االنتقالية الكبرية املطلوبة ،مثل الزيادة يف طاقة
الرياح والبنية التحتية ،تتط ّلب زم ًنا مع ّينا .ويعتمد الخيار ،بشكلٍ خاص ،عىل الدرجة املرغوب فيها
ألمان إمدادات الوقود.
وبحدو ٍد معينة ،ميكن لنظا ٍم قائم عىل طاقة الرياح استخدام طاق ٍة حيوية تزيد ّ
عم هو مص ّم ٌم من
أجله ،إذا حصل ً
ٌ
انخفاض يف أسعار الكتل الحيوية يف أحد األعوام .وعالو ًة عىل ذلك ،وبحدو ٍد معينة
مثل
أقل ّ
أيضً ا ،ميكن لنظا ٍم قائم عىل الوقود استخدام كتل حيوية ّ
مم هو مص ّمم من أجله ،إذا حصل مث ًال
ٌ
تغي
ثم ،يوجد
هامش ّ
ٌ
ارتفاع يف أسعار الكتل الحيوية يف أحد األعوام .ومن ّ
معي للمناورة يتفاعل مع ّ
قائم عىل طاقة الرياح
األسعار .ومع ذلك ،ليس من املمكن التح ّول من نظا ٍم قائم عىل الوقود إىل آخر ٍ
(أو العكس) بني عا ٍم وآخر.
وسيو ّفر النظام الكهربايئ القائم ك ّل ًيا عىل طاقة الرياح ضامنًا جي ًدا يف إمدادات الوقود ،ولكنه يواجه
مشاكل يف ضامن إمدا ٍد موثوق بالكهرباء ،يف حني أنّ نظا ًما قامئًا عىل الطاقة الحيوية سيواجه مشاكل يف
ٍ
إمدادات موثوقة بالوقود .وميكن يف نظا ٍم قائم عىل طاقة الرياح ضامن إمداد موثوق بالكهرباء
ضامن
من خالل الجمع بني استثامرات صغرية ،يف محركات غاز أو توربينات غاز رسيعة التنظيم ال تستلزم وق ًتا
ً
طويل للتشغيل ،مع زياد ٍة يف الربط الكهربايئ املتبادل مع بلدان الجوار .وقد جرى تصميم السيناريوهات
لتلبي املتط ّلبات نفسها إلمدا ٍد موثوق بالكهرباء .وميكن ضامن أمان إمدادات الوقود يف نظا ٍم قائم عىل
الوقود الحيوي بإنشاء نظا ٍم ميكنه التح ّول إىل الوقود األحفوري يف حال فشل اإلمداد بالوقود الحيوي ،أو
إذا أصبحت الكتل الحيوية مكلف ًة ج ّدا .وبطبيعة الحال ،ال يح ّقق اختيار مثل هذه اإلسرتاتيجية منظور
نظا ٍم يستغني عن الوقود األحفوري.
وتشري الحسابات إىل أنّ تكاليف الطاقة الخالية من الوقود األحفوري يف عام  2050ستبلغ نحو 159 - 136
مليار كرونة دمناركية (  24-20مليار دوالر أمرييك) ،من دون احتساب الرضائب والرسوم ،و ُيعزى نحو
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نصفها للنقل .ويتض ّمن هذا املبلغ االستثامرات ،وتكاليف التشغيل ،والوقود (مبا يف ذلك التوزيع) ،وغاز
ثاين أكسيد الكربون ،وتكاليف وفورات الطاقة ،وأنظمة دفع جميع وسائل النقل ،ومرافق إنتاج الطاقة
تم حساب تكاليف
يف الكهرباء ،والتدفئة الحرضية ،وتدفئة العمليات التصنيعية ،والتدفئة الفردية .وقد ّ
السيناريو من األسفل إىل األعىل وفق األداء بصفتها مجموع االستثامرات السنوية بسعر فائد ٍة قدره 4
يف املئة ،وتكاليف التشغيل ،وتكاليف الوقود.
وتبلغ تكاليف سيناريو الوقود األحفوري يف عام  2050نحو  6مليارات كرونة دمناركية [ 0.9مليار
دوالر أمرييك] (وهي ّ
أقل نحو  5يف املئة) من أرخص سيناريو خالٍ من الوقود األحفوري ،وأقل بنحو
 29مليار كرونة دمناركية [ 4.3مليار دوالر أمرييك] (نحو  20يف املئة) من أغىل سيناريو خالٍ من الوقود
خصوصا
للطن) .ويعود ذلك
األحفوري (بسعر ثاين أكسيد الكربون قدره  245كرونة [ 36دوال ًرا أمريك ًيا] ّ
ً
إىل االفرتاض أنّ سعر الفحم الحجري هو يف مستوى ّ
أقل بكث ٍري من جميع أنواع الوقود األخرى .وهناك
تكاليف ضخمة مرتبطة ،عىل وجه الخصوص ،بإنتاج الغاز الحيوي وبزيادته يف جميع السيناريوهات
ٌ
مشرتك بني جميع السيناريوهات األربعة
الخالية من الوقود األحفوري .وإنّ القسم األكرب من التكاليف
الخالية من الوقود األحفوري وسيناريو الوقود األحفوري .ويشمل ذلك ً
مثل ،تكاليف الوفورات ،وحرق
النفايات ،وشبكة التدفئة الحرضية ،وشبكات الغاز ،بقدر ما يشمل نسب ًة من تكاليف الشبكة الكهربائية،
ّ
ومحطات الطاقة األخرى.
وأنظمة دفع وسائل النقل ،وطاقة الرياح،
وت ّتصف حسابات التكلفة ك ّلها بدرج ٍة عالية من عدم اليقني ،وذلك نظ ًرا للتق ّلب الشديد ألسعار الوقود
والكهرباء والتكاليف التكنولوجية يف املستقبل ،مبا يف ذلك تكاليف وفورات الطاقة .وتتو ّقع الكتالوجات
التكنولوجية عاد ًة انخفاضً ا يف أسعار تكنولوجيات الطاقة املتج ّددة عىل املدى الطويل ،نسب ًة إىل
تكنولوجيات الوقود األحفوري .ولذلك ُيتو ّقع أن تكون التكاليف اإلضافية ّ
لكل وحد ٍة إلنتاج الطاقة
املتج ّددة أعىل عىل املدى املتوسط ( )2035-2020منها عىل املدى الطويل ( .)2050-2035ومع ذلك،
فإنّ الحجم الكيل للطاقة املتج ّددة سيكون ّ
واملتوسط منه عىل املدى الطويل.
أقل عىل املد َي ْي القصري
ّ
تم حساب التكاليف باألسعار الثابتة لعامي  2012 - 2011من دون احتساب الرضائب والرسوم
وقد ّ
والدعم .وال تق ّدم حسابات السيناريوهات توصيات بخصوص األدوات التي ستكون رضورية لتحقيق
االنتقال نحو االستغناء عن الوقود األحفوري (رضائب أو رسوم ،دعم ،لوائح تنظيمية) .وال تتض ّمن
السيناريوهات ،تب ًعا لذلك ،تكاليف األدوات ،واالختالالت الرضيبية وعوامل الرضيبة الصافية .وهي
كذلك ال تتض ّمن التق ّلبات البنيوية املحتملة يف الطلب عىل الطاقة وما يرتبط بها من تكاليف متع ّلقة
باالنتقال نحو االستغناء عن الوقود األحفوري.
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إنتاج ّ
ويف ّ
لكل كيلو واط يف الساعة
ظل االفرتاضات التكنولوجية املستخدمة ،تكون لطاقة الرياح تكاليف ٍ
أقل نسب ًيا يف األعوام  2035و .2050ومع ذلك ،فإنّ لسيناريو الرياح تكاليف ك ّلية أعىل ً
ّ
قليل من سيناريو
الكتل الحيوية .ويرجع ذلك إىل التكاليف الناجمة عن التوسع الكبري يف استخدام الرياح :تكاليف شبك ٍة
رجح فيها أن يكون سعر
إضافية ،والسعة االحتياطية عند إنتاج منخفض من الرياح ،والظروف التي ُي ّ
تصدير الكهرباء عند اإلنتاج املرتفع من الرياح ّ
أقل من مع ّدل األسعار ،وأن يكون سعر استرياد الكهرباء
عند اإلنتاج املنخفض من الرياح أعىل من املع ّدل .ومع ذلك ،فإنّ الزيادة بنسبة  35يف املئة فقط يف
سيناريوه ْي الكتل الحيوية والرياح متساويني .وباملثل ،فإنّ تخفيضً ا إىل
سعر الكتل الحيوية يجعل
َ
النصف يف تكاليف شبكة الكهرباء سيجعلهام أيضً ا متساويني .والحساسية إزاء أسعار الوقود هي ّ
أقل يف
سيناريوه ْي الكتل الحيوية والوقود الحيوي .وهذا السيناريو
سيناريوه ْي الرياح والهيدروجني ،وأعىل يف
َ
َ
اس عىل نح ٍو خاص إزاء سعر الوقود الحيوي املستورد.
حس ٌ
األخريّ ،
التوسع يف طاقة
ووف ًقا لالفرتاضات التكنولوجية املستخدمة ،ستكون السيارات الكهربائية ،وإىل ح ٍّد ّ
معي ّ
الرياحُ ،مجد َي ْي اقتصاد ًيا .وهذا ما جرى إدراجه بنا ًء عىل ذلك يف السيناريو األحفوري .وسيمثّل حلول
السيارات الكهربائية القادرة عىل أن يكون لها أدا ٌء مشابهٌ ألداء السيارات التقليدية من حيث املسافات
وغريها ،وذلك يف موع ٍد أقصاه عام  2030تقري ًبا ،افرتاضً ا أساس ًيا يف جميع السيناريوهات ،باستثناء
سيناريو الوقود الحيوي .ويع ّد إسقاط السيارات الكهربائية من سيناريو الوقود الحيوي ،باقرتانٍ مع
االفرتاضات املط ّبقة ،هو السبب الرئيس لجعله األعىل تكلفة بني جميع السيناريوهات.
وسوف يتط ّلب قطاع النقل الخايل من الوقود األحفوري ك ّم ٍ
يات هائلة من الطاقة الحيوية يف عام .2050
وبالنظر إىل نقل الركاب ،وجز ٍء من نقل البضائع ،ونقل السكك الحديدية ...إلخ ،ميكن التغ ّلب عىل
ذلك عرب التح ّول إىل استخدام الكهرباء ،وبدرج ٍة ّ
أقل الغاز (الغاز الطبيعي البديل((() .ويقتيض ذلك
ً
وتحول يف أسطول السيارات .وال ميكن لتح ّولٍ كهذا أن يبدأ يف عام  ،2049بل ينبغي
إنشاء بنية تحتية
أن ُي ّ
ستهل قبل عام  ،2035وذلك ملراعاة العمر الفني للس ّيارات ،والتطورات التكنولوجية ،وح ّتى توزيع
االستثامرات ...إلخ .وينطبق األمر ذاته تقري ًبا عىل التح ّول إىل الطاقة املتج ّددة يف تدفئة العمليات
التصنيعية بقدر ما ينطبق عىل النقل .واملسألة ليست هنا ،عىل ّأي حال ،مسألة بني ٍة تحتية ،بقدر ما
هي مسألة إنشاء ّ
محط ٍ
ات قامئة عىل الكتل الحيوية والكهرباء.
وميكن ملعامل إنتاج الوقود الحيوي ّ
اللزم لتشغيل الطائرات والشاحنات وما إىل ذلك ،أن تكون كائن ًة
إنتاج للوقود الحيوي بشكلٍ مكثّف يف الدمنارك ،فمن املحتمل أن
يف الدمنارك أو خارجها .فإذا جرى ٌ
8

"الغاز الطبيعي البديل" ( ،)Substitute natural gasأو "الغاز الطبيعي االصطناعي" ،هو غاز الوقود الذي ميكن إنتاجه من الوقود
األحفوري ،أو من الوقود الحيوي (و ُيس ّمى حينها "الغاز الطبيعي البديل الحيوي") ،أو من الطاقة الكهربائية املتجدّدة( .املرتجم)
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يكون هناك قد ٌر هائل من الفائض الحراري ،والذي ميكن استغالله؛ ولن تكون هذه الفرصة متاحة يف
تقييم للوضع التنافيس إلنتاج الوقود الحيوي يف الدمنارك
حال جرى استرياد الوقود الحيوي .ومل يجر ّأي ٍ
باملقارنة مع استرياده .فباإلضافة إىل فرص بيع التدفئة ،فإنّ هذه املنافسة تعتمد عىل الفروقات بني
منطق ٍة وأخرى يف أسعار الكهرباء وأسعار الكتل الحيوية ،عىل سبيل املثال .أما يف حالة إنتاج الوقود
يتم الرشوع يف إنشاء بني ٍة تحتية ملعامل الوقود الحيوي قبل ٍ
وقت
الحيوي يف الدمنارك ،فينبغي أيضً ا أن ّ
طويل من عام  .2050وسيكون لتوقيت إنشاء هذه املعامل أهمي ًة شديدة بالنسبة إىل تصميم الكهرباء
ونظام التدفئة الحرضية .ومع ذلك ،ليس هناك رضور ٌة التخاذ قرا ٍر بهذا الشأن قبل عام .2020
ومن ّ
اللزم يف سيناريو الرياح وسيناريو الهيدروجني استخدام الكهرباء عىل نطاقٍ واسع يف نظام الطاقة.
ويرتتّب عىل ذلك توسيع شبكة الكهرباء ،سوا ٌء يف جانب العرض أو يف جانب الطلب .ويتمثّل جز ٌء من
ٍ
وحدات لتحقيق استقرار الجهد الكهربايئ والرت ّدد وغريها ،نظ ًرا لكون توليد الكهرباء
التوسع يف
هذا ّ
سيقوم يف املقام األول عىل طاقة الرياح .وينطبق األمر نفسه عىل سيناريو الكتل الحيوية ،وإن كان
موجود لدينا اليوم.
بحدو ٍد أقل ،بينام تشابه شبكة الكهرباء يف سيناريو الوقود الحيوي ما هو
ٌ
وسوف ينبغي توسيع سعة طاقة الرياح يف سيناريو الرياح مبع ّدلٍ يوازي مزرعة رياح بحرية طاقتها 400
ميغا واط ،وذلك سنو ًيا من عام  2020وح ّتى عام  .2050وعالو ًة عىل ذلك ،ينبغي استبدال توربينات
التوسع يف
التوسع مبع ّدلٍ أرسع من ذلك .أما معدل ّ
الرياح املتقادمة .ويف سيناريو الهيدروجني ،ينبغي ّ
رياح طاقتها  400ميغا واط ّ
كل ثالث سنوات.
سيناريو الكتل الحيوية ،فيعادل تقري ًبا مزرعة ٍ
وتقترص كمية الغاز الطبيعي البديل يف عام  2050يف السيناريوهات عىل ما ميكن تأمينه من محطات
الغاز الحيوي ،ورمبا تجري زيادتها بواسطة الهيدروجني .ويعني ذلك رضورة أن يكون استخدام الغاز
ٍ
استخدامات متوافقة مع قيمة استعاملية عظمى :يف النقل ،والصناعة ،ومحطات توليد الكهرباء
مستهد ًفا
ّ
املنظمة برسعة .و ُيفرتض أن تو ّفر شبكة الغاز ومرافق تخزين الغاز املوجودة حال ًيا بني ًة تحتية مالمئة
ٍ
كمنتجات وسيطة يف معامل
لنقل الوقود وضامن أمان اإلمدادات يف عام  .2050وسيتو ّفر غا ٌز إضايف
الرضوري إدخاله يف شبكة الغاز .وميكن استخدام الغاز الطبيعي بوصفه ً
عامل
الوقود ،ولكن ليس من
ّ
للصدمة يف السنوات التي تكون فيها رسعة الرياح منخفضة ،أو يف سنوات الجفاف .ومن شأن
مخ ّف ًفا ّ
للصدمة كهذا أن يكون رضور ًيا لضامن أمان اإلمداد .وميكن رشاء الغاز الطبيعي البديل
عاملٍ مخ ّفف ّ
ً
متداول تجار ًيا آنذاك) ،بيد أنّ سعره يقارب ضعف سعر الغاز الطبيعي.
اإلضايف من األسواق (إذا كان
وميكن تعويض استخدام غاز طبيعي إضايف من خالل زيادة إنتاج الطاقة الخالية من الوقود األحفوري،
من الرياح ً
مثل.

وكالة الطاقة الدمناركية
سيناريوهات الطاقة لألعوام  2020و 2035و2050

291

وتفرتض جميع السيناريوهات وفورات طاقة "كبرية" .ويشري حساب الحساسية إىل أنّ وفورات الطاقة
الكبرية ج ًدا ستؤدي إىل زيادة التكاليف اإلجاملية يف سيناريو الرياح .ومع ذلك ،توجد ٌ
درجة كبرية من
عدم اليقني بشأن تكاليف اال ّدخار .فإذا كانت هذه التكاليف ّ
أقل مبقدار الثلث ،فإنّ التكاليف اإلجاملية
للنظام ستكون هي نفسها يف حال الوفورات الكبرية والوفورات الكبرية ج ًّدا ،عىل التوايل.
وتفرتض جميع السيناريوهات (باستثناء السيناريو األحفوري) تأمني  2000ميغاواط من الوحدات
الكهرو-ضوئية العاملة بالطاقة الشمسية ،بحلول عام  .2050وح ّتى مستوى معني ،توجد فائد ٌة مرتبطة
بالنظام من مزج طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،نظ ًرا الختالف خصائص اإلنتاج .ومع ذلك ،توجد
ٌ
درجة عالية من عدم اليقني بشأن تكاليف الوفورات .و ُيشري حساب الحساسية إىل أنّ زيادة الطاقة
الشمسية ستقود إىل زيادة التكاليف اإلجاملية ،ألنّ تكاليف االستثامر الزائدة املرتبطة بوحدات الطاقة
الشمسية الكهرو-ضوئية ال تع ّوض بالكامل عرب الفائدة املرتبطة بالنظام .ولكن إذا أصبحت وحدات
الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية أرخص بنحو نسبة  30يف املئة مام هو متو ّق ٌع يف عام ( 2050وقد جرى
باألساس افرتاض انخفاض السعر إىل ّ
أقل من نصف أسعار الزمن الحارض) ،فإنّ سعة الطاقة الشمسية
معي من غري ّأي تكلف ٍة إضافية.
ميكن أن تزداد إىل ح ٍّد ّ
وتتض ّمن السيناريوهات عىل نطاقٍ واسع مرافق لتخزين الحرارة؛ إذ تؤدي هذه األخرية دو ًرا ًّ
مهم يف
ً
مشمول ضمن ذلك تخزين الكهرباء يف الدمنارك.
النظام الكهربايئ الذيك المتصاص طاقة الرياح .وليس
والتقدير األويل هو أنّ استخدام سوق الكهرباء (مبا يف ذلك مرافق تخزين الطاقة املائية خارج الحدود)
واملرونة يف استهالكها ميثّالن ً
حلول أرخص.

