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Windforce 12
A blueprint to achieve 12% of the world’s electricity from wind power by 2020

EXECUTIVE SUMMARY

Methodologie
Deze studie werd opgezet om na te gaan of het haalbaar is om met windenergie tegen 2020 een
penetratiegraad te bereiken van 12% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Hierbij moesten een reeks
elementen van technische, economische en geografische aard in acht genomen worden.

De voornaamste gegevens die bijdroegen tot deze studie waren:

- Een studie van de wereldwijde mogelijkheden inzake windenergie en hun geografische spreiding.

- De hoeveelheid elektriciteit die nodig is en of deze aan het net gekoppeld kan worden.

- De huidige status van de windenergiemarkt en haar potentiële groei.

- Een analyse van de windenergie-technologie en de kosten ervan.

- Een vergelijking met andere opkomende technologieën op basis van de ‘leercurve-theorie’.

Dit is een update van een vorige studie die in 1999 werd gepubliceerd. Net als de vorige studie is dit

geen voorspelling, maar een haalbaarheidsstudie. De implementatie ervan zal afhangen van de

beslissingen die regeringen overal in de wereld zullen nemen.

De globale status van windenergie

Sinds de publicatie van het oorspronkelijke ‘Windforce 10’- rapport, heeft windenergie haar status van

snelst groeiende energiebron ter wereld behouden. De geïnstalleerde capaciteit is verder gegroeid tegen

een tempo van meer dan 30% per jaar. In 2002 alleen werd om en bij de 6.800 MW nieuwe capaciteit

aangesloten op het elektriciteitsnet.

Bij het begin van 2002 zorgden wereldwijde windenergie-installaties samen voor 25.000 MW. Dit is

genoeg om te voorzien in de behoeften van ongeveer 14 miljoen huishoudens, of meer dan 35 miljoen

mensen. Europa neemt 70% van deze capaciteit voor zijn rekening, maar ook andere regio’s vestigen

zich als belangrijke markten. Meer dan 45 landen in de wereld dragen nu bij tot het wereldtotaal,

terwijl op dit ogenblik de windindustrie ongeveer 70.000 mensen tewerkstelt.

De drijfkracht achter de expansie van windenergie is steeds meer de dringende noodzaak om de

wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. De meeste landen aanvaarden nu dat

broeikasgasemissies drastisch moeten ingeperkt worden om een milieuramp tegen te gaan.

Windenergie heeft het voordeel dat ze helemaal geen CO², het voornaamste broeikasgas, uitstoot; maar

ook produceert ze geen andere vervuilende stoffen, zoals fossiele brandstoffen of kernenergie dat wel

doen. Windenergie kan op industriële schaal elektriciteit leveren aan het net.

Sinds de totstandkoming van het Kyotoprotocol in 1997 werden broeikasgas-

emissiereductiedoelstellingen opgesteld voor landen en regio’s. Deze werden vaak vertaald in

doelstellingen om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen, waaronder wind.
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Om deze doelstellingen te behalen, hebben landen van Europa en elders in de wereld ondersteunende

maatregelen bedacht om de windmarkt te ondersteunen. Deze reiken van vergoedingen per eenheid

geproduceerde energie tot meer complexe mechanismen gebaseerd op een verplichting voor

energieleveranciers om een stijgend percentage van hun productie op te wekken uit hernieuwbare

energie.

Aangezien de markt gegroeid is, kende windenergie een enorme prijsdaling. De productiekost van één

kilowattuur windenergie bedraagt nog slechts een vijfde van wat ze twintig jaar geleden was. Wind is

nu reeds competitief met nieuwe koolcentrales en kan op sommige plaatsen met gas concurreren.

Individuele windturbines zijn toegenomen in capaciteit: de grootste commerciële machines hebben op

dit moment een vermogen van 2.500 kW.

De groeiende windenergie business krijgt serieuze aandacht van de bank- en investeringswereld, met

nieuwe spelers als oliemaatschappijen die de markt betreden.

Belangrijke succesverhalen voor windenergie zijn te vinden in de ervaringen van Duitsland, Spanje en

Denemarken in Europa, de Verenigde Staten en Indië. Er is een opkomende markt voor offshore-

windenergie, waarbij in de zeeën rond Noord-Europa de bouw van windparken van meer dan 20.000

MW wordt voorgesteld.

Het windaanbod en de vraag naar elektriciteit in de wereld

Enkele studies bevestigen dat de mogelijkheden voor wind in de wereld erg groot zijn en goed verdeeld

zijn over bijna alle regio’s en landen. Het totaal beschikbare aanbod dat technisch haalbaar is, wordt

geschat op 53.000 TWh per jaar. Dit is meer dan twee keer zo veel als de vooropgestelde

elektriciteitsvraag van de wereld in 2020. Een gebrek aan aanbod is daarom onwaarschijnlijk als

beperkende factor in het gebruik van windenergie voor de aanmaak van elektriciteit.

Meer gedetailleerde studies naar de mogelijkheden voor windenergie in een bepaald land, komen

meestal uit op een veel hoger potentieel voor wind dan wat algemene studies aangeven. In Duitsland

bijvoorbeeld heeft een studie van het Ministerie van Economische Zaken aangetoond dat het potentieel

vijf keer hoger ligt dan een studie van geïndustrialiseerde (OESO-) landen van 1993 weergeeft. In

Europa is er meer dan voldoende potentieel om te voldoen aan minstens 20% van de elektriciteitsvraag

tegen 2020, vooral wanneer ook de nieuwe offshore-markt in rekening wordt gebracht.

De toekomstige elektricititeitsvraag wordt regelmatig becijferd door het International Energy Agency

(IEA). De World Energy Outlook van de IEA voor 2000 toont aan dat tegen 2020, bij een ‘business as

usual’-scenario, de wereldvraag 25.800 TWh zal bedragen. Om dan 12% van de wereldwijde

consumptie te laten voorzien door wind, zal wind ongeveer 3000 TWh per jaar moeten produceren

tegen het jaar 2020.
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Er zijn geen substantiële obstakels die de integratie van deze grotere hoeveelheden windenergie in het

elektriciteitsnet zouden belemmeren. In Denemarken werden reeds topproductieniveaus van 50%

verwerkt, gedurende erg winderige periodes in het westen van het land. Men zou, voorzichtiger,

kunnen stellen dat een 20% penetratielimiet gemakkelijk te behalen is.

12% van de elektriciteit in de wereld uit windenergie

Op basis van recente trends, is het realistisch te verwachten dat windenergie zal groeien tegen een

gemiddeld tempo voor nieuwe jaarlijkse installaties van 25% per jaar gedurende de periode 2002-2007.

Dit is de grootste groei gedurende de periode van de studie, die zal eindigen met een totaal van 120.600

MW tegen het einde van 2007.

Van 2008 tot 2012 zal de groei tot 20% per jaar dalen, resulterend in 352.241 MW geïnstalleerde

capaciteit tegen 2012. Hierna zal de jaarlijkse groei dalen tot 15%, en daarna tot 10% in 2016, hoewel

tegen die tijd het aantal windinstallaties per jaar hoog zal zijn.

Van 2020 af zal het aantal installaties per jaar zich stabiliseren op 150.000 per jaar. Dit betekent dat

tegen 2030-2040 het wereldtotaal aan windenergie ongeveer 3000 GW zal hebben bereikt, wat tegen

die tijd 20% van de consumptie in de wereld zal vertegenwoordigen.

Het 12%-scenario zal verdeeld worden over de regio’s in de wereld. Men verwacht dat de

geïndustrialiseerde landen waarschijnlijk de leiding zullen nemen, vooral Europa en Noord-Amerika,

maar ook  andere regio’s zoals China zullen ook een belangrijke bijdrage leveren.

De keuze van parameters en voorspellingen die aan de basis van dit scenario liggen, zijn gebaseerd op

historische ervaring van zowel de windindustrie als van andere energietechnologieën. De belangrijkste

uitgangspunten zijn:

JAARLIJKSE GROEI:  een groei van 20-25% is hoog voor een industrie die zwaar materiaal maakt,

maar de windindustrie heeft een veel snellere groei gekend tijdens de eerste fase van industrialisatie.

Over de laatste jaren heen begaven de gemiddelde jaarlijkse groeicurves van geïnstalleerde turbines

zich nabij de 40%. Na 2013 zal de groei dalen tot 15% en dan tot 10% in 2016. In Europa zal het

opengaan van de offshore-windmarkt een belangrijke factor zijn. Voor de ontwikkelingslanden is er

een duidelijke boodschap van de industrie die zegt dat ze graag een stabiel politiek kader ziet tot stand

komen in opkomende markten als men deze expansie wil waarmaken.

GROEIRATIO: Industriële leercurve-modellen suggereren dat kosten met zo’n 20% dalen telkens het

aantal geproduceerde eenheden verdubbelt. De groeiratio die in deze studie wordt aangenomen begint

vanaf 0,85 tot 2010. Nadien daalt deze verhouding tot 0.90 en daarna tot 1,0 in 2026.
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GROOTTE VAN DE WINDTURBINE: Men verwacht dat de gemiddelde grootte van een nieuw

geïnstalleerde turbine tijdens het volgende decennium zal toenemen van de huidige 1.000 kW (1 MW)

tot 1,3 MW in 2007 en 1,5 MW in 2012. Grotere turbines reduceren het aantal nodige turbines.

VERGELIJKING MET ANDERE TECHNOLOGIEEN: Zowel kernenergie als grote

waterkrachtcentrales hebben hoge penetratieniveaus kunnen bereiken in een relatief korte tijdspanne.

Kernenergie heeft op wereldvlak een penetratiegraad van 16% bereikt en waterkracht 19%.

Windenergie is vandaag een commerciële industrie die in staat is om een mainstream energieproducent

te worden. Het 12%-scenario komt overeen met de historische ontwikkeling van deze twee

technologieën.

12% windenergie tegen 2020 – investeringen, kosten en werkgelegenheid

De jaarlijkse investering die nodig is om windenergie uit te bouwen zoals hierboven beschreven, begint

bij 5,2 miljard dollar in 2001 en stijgt tot een piek van 67 miljard dollar tegen 2020. De totale

investering die nodig is om een niveau van 1.200 GW te bereiken tegen 2020 wordt geschat op 628,6

miljard dollar over de gehele periode. Dit is een heel hoog cijfer, maar het is vergelijkbaar met de

jaarlijkse investering in de energiesector van 170-200 miljard dollar in de jaren ’90. De toekomstige

investering die wereldwijd nodig is, wordt verdeeld over verschillende regio’s.

De kost per eenheid elektriciteit opgewekt door wind is reeds spectaculair gedaald doordat fabricage-

en andere kosten verkleinden. Deze studie gaat ervan uit dat voor een gemiddelde windturbine in 2001

onder de meest optimale condities de investeringskost 765 dollar bedraagt per geïnstalleerde kW en de

eenheidsproductieprijs 3,61 UScents per kWh.

Uitgaande van de groeivoorspellingen die hierboven werden beschreven, en rekening houdend met de

groei van de gemiddelde turbines en met hun toename in capaciteit, wordt geschat dat de kost per

kilowatt-uur geïnstalleerd vermogen zal dalen tot 2,62 UScents per kWh tegen 2010, bij een

investering per geïnstalleerde kilowatt van 555 dollar. Tegen 2020 wordt verwacht dat deze zal dalen

tot 2,11 UScents/kWh, met een installatiekost van 447/kW tegen 2020 – een substantiële reductie van

41% vergeleken met vandaag.

Men verwacht ook dat de kostprijs van windenergie alsmaar aantrekkelijker zal worden in vergelijking

met andere soorten energieproductie.

De mogelijkheden voor tewerkstelling van het 12% windenergie-scenario zijn een verdere cruciale

factor, naast de dalende kostprijs van windenergie en andere voordelen. De mogelijkheid bestaat om

wereldwijd tegen 2020 1,5 miljoen jobs te creëren in de fabricage, installatie en ander werk voor de

windindustrie. Ook het totaal hiervan wordt verdeeld over verschillende regio’s ter wereld in vijf

jaarlijkse intervallen.
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12% windenergie tegen 2020 – de milieuvoordelen

Een reductie van de CO²-emissies in de atmosfeer is het belangrijkste milieuvoordeel van energie-

opwekking met wind. CO² is het gas dat het meest verantwoordelijk is voor de toename van het

broeikasprobleem, dat rampzalige klimaatveranderingen kan veroorzaken.

Uitgaande van de veronderstelling dat gemiddeld 600 ton CO² vermeden wordt per geproduceerde

GWh windenergie, kan jaarlijks, tot 2020, 1.856 miljoen ton CO²-uitstoot bespaard worden en  4.800

miljoen ton tegen 2040. De cumulatieve besparingen zouden in 2020 reeds 1.856 miljoen bedragen,

86.469 miljoen tegen 2040.

Indien de externe kosten, waaronder milieuschade, veroorzaakt door verschillende brandstoffen die

gebruikt worden om elektriciteit te maken, een geldwaarde zouden krijgen, dan zou windenergie

voordeel halen uit de prijsdaling die dan zou ontstaan, ofwel zou de kostprijs van andere brandstoffen

aanzienlijk stijgen.


