
 

Nyt ”OUH”, Danmarks største 

barmarksprojekt 
 

Energiforum Danmark på Fyn inviterer medlemmer og andre 

interesserede til temaeftermiddag om sygehusbyggeriet i Odense. 
 

Tid: Tirsdag d. 13. marts kl. 14:00-17:00 

Sted: OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S 

Når et projekt som det nye OUH sygehus skal bygges, er der mange bolde i 

luften, og det er ikke kun størrelsen på byggeriet, der er imponerende. 

Logistikken, de mange forskellige tekniske installationer og selve 

koordineringen af byggeriet, er respektindgydende. 

Energiforum Danmark Fyn har fået en unik lejlighed til at besøge projektet 

og se ”work-in-progress”. Arrangementet byder på en generel introduktion 

til projektet, udsyn til byggepladsen via udsigtsplatform. Derudover dykker 

vi ned i særlige emner som, planer for styring og automatik, energiramme 

og energi og vandforbrug. 

Deltag d. 13. marts og hør om: 

● Sygehusbyggeriet i Odense – en generel projektintroduktion 
● Energirammer og styring af energi- og vandforbrug 

● Planer for styring og automatik 

 
 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 14.00 

 
Velkomst og introduktion til eftermiddagen 
v/ Max Jørgensen, Energiforum Danmark  
  

Kl. 14.10 Fra barmark til sygehus - Introduktion til OUH-projektet 
- Herunder udstyrsbestykning, aptering og logistik 

v/ Lars Pilekjær, Nyt OUH 
 

Kl. 15.00 Besigtigelse af byggeplads 
- Set fra udsigtsplatform 

v/ Lars Pilekjær, Nyt OUH 
 

Kl. 15.30 Pause med forfriskninger 
 

Kl. 16.00 Planer for styring og automatik 
v/ Mohamad Mansour 
 

Kl. 16.20 
 

Energirammer, energi- og vandforbrug 
v/ Mohamad Mansour 
 

Kl. 16.45 
 

Afslutning – farvel og tak 

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 07. marts 2018 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 

 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 300 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end xx. marts det fulde beløb. 
Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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