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DAMVARMELAGRE UDNYTTER
BILLIGE ENERGIKILDER OG
SPARER SPIDSLAST
VARMEN, SOM PRODUCERES OM SOMMEREN, KAN LAGRES
TIL EFTERÅRET OG VINTEREN I ET SÆSONVARMELAGER.
Et traditionelt solvarmeanlæg
dækker varmebehovet med 15-20%
Med et damvarmelager kan solvarme dække 50-65 % af varmebehovet. I de større fjernvarmesystemer
kan lagret fremme udnyttelsen af
de billigste energikilder og spare
spidslast. Det betyder, at varmeprisen reduceres.

Hvad er et damvarmelager
Et damvarmelager er populært
sagt en kæmpemæssig nedgravet
termokande, som kan udnytte
varme fra forskellige energikilder
som sol, vind, kraftvarme og
restvarme fra industrivirksomheder.
Teknologien kombinerer tre kendte
teknologier; deponeringsanlæg,
varmtvandstanke og off-shore
teknologi for stål. Eneste nye
komponent er et isoleret flydelag.

Verdensrekorder i Vojens
Rambøll har som rådgiver for
Vojens Fjernvarme projekteret
et 200.000 m3 varmelager i en
gammel grusgrav. Projektet blev
drevet af en udvidelse af det eksisterende solvarmeanlæg fra 17.500
m2 til 70.000 m2. Begge dele slår
verdensrekorden med en faktor 2.

Det gamle solvarmeanlæg havde
et 3.000 m3 varmelager, men det
var nødvendigt med meget mere
lagerkapacitet for at udnytte det
nye anlæg.

Principdiagram for et storskala damvarmelager/sæsonvarmelager.

Rambøll forventer, at denne nye
metode til langtidslagring af
sommeropvarmet vand til den
kolde årstid vil boome fremover.

VOJENS STORSKALAANLÆG –
SOLVARME OG
DAMVARMELAGER

Elkedel

Rambølls erfaringer

Nye projekter på vej
Udover Vojens damvarmelager
på 200.000 m3 er der samtidigt
etableret et lager i Gram på 125.000
m3. Nye lagre er på vej i Toftlund
på 70.000 m3 og i Løgumkloster på
150.000 m3. Rambøll er rådgiver på
alle disse projekter.

Rambøll er en af de mest erfarne
rådgivere inden for fjernvarme og
vedvarende energi. I kraft af bl.a.
vores planlægning og projektering
af damvarmelagrene i Gram og
Vojens kan vi tilbyde vores kunder
en unik indsigt i effektiv lagring og
udnyttelse af energikilderne.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a,
2013-2015
Solvarmeanlæg

Gaskedel

Verdens hidtil største
damvarmelager og solfangeranlæg ligger i Vojens i Jylland.
Om sommeren opvarmer
varmen fra 70.000 kvadratmeter
solfangere 203.000 kubikmeter
vand i damvarmelageret. Om
vinteren bliver solvarmen leveret
ind i fjernvarmenettet og ud
til fjernvarmeselskabets 2.000
varmekunder.

Damvarmelager
Korttidsvarmelager

Fremtidige perspektiver
Det er en udfordring at producere
el til et marked, præget af stærkt
svingende behov for el, hvor vind
og nu også sol leverer med meget
svingende effekt.

Varmepumpe

Det er planen, at 45-50 procent
af fjernvarmeforbruget skal
dækkes af anlægget. Man regner
med, at investeringen kan spare
varmekunderne for 10-15 procent
af deres årlige varmeudgift.

Varmekunder

01. UDGRAVNING
Vojens damvarmelager er indrettet i en
gammel grusgrav, hvilket gør lageret
meget lidt iøjnefaldende i landskabet.

Med damvarmelageret kan man
producere mere el på kraftvarmeværker i timer med høje priser og
bruge mere el fra elkedler og
varmepumper i timer med lave
elpriser. Ind imellem kan hele
varmeproduktionen dækkes med
varmen fra lagret. Også varme fra
affaldsforbrænding er relevant, da
der ofte bortkøles varme fra disse
anlæg i sommerperioden.

02. RØRLÆGNING
Plastmembraner, klar til at blive lagt ud.

Selve opbevaringen sker i
en udgravning i en gammel
grusgrav tæt ved varmeværket
og solvarmeanlægget.

03. FORING
Udgravningen fores med en højteknologisk plastmembran, som kan modstå
høje temperaturer.

Kraftvarmeværk

04. LÅG PÅ
Et isoleret låg – et lag leca mellem to
plastmembraner – holder på varmen og
leder regnvand bort.
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De 200.000 m3 vand er
adskilt fra fjernvarmevandet
af en varmeveksler. En enorm
“plasticpose” sikrer, at vandet
forbliver rent og ikke forsvinder
ned i sandet. Posen er lavet
af en højteknologisk HDPE
membran. Denne har en
særlig evne til at modstå høje
temperaturer og er en væsentlig
faktor for lagrets effektivitet.
Endelig er overfladen af vandet
dækket af et isoleret låg, der
dræner systemet for at fjerne
regnvand.
Rambøll har projekteret lageret,
ledet byggeriet og rådgivet
Vojens Fjernvarme i hele
processen med særlig vægt på
at sikre både en økonomisk og
en teknisk optimal løsning.

