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Sensommerudflugt 

Mandag den 3. september 2012, kl. 18.00 på Fynsværket i Havnegade, Odense. 
 
Siden 1953 har Fynsværket leveret energi til Odense og resten af Fyn. Der er 2 aktive 
kraftværksblokke, samt 3 affaldslinjer på Fynsværket. Anlæggene producerer elektricitet til det 
nordiske elnet og fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn. 
Blok 7, der er fra 1991, anvender kul og olie som brændsel. Effekten er på max. 405 MW el og 570 
MJ/s varme. Det årlige kulforbrug er ca. 750.000 tons. Siden 2010 har det været muligt at tilføre ca. 
1 % af den indfyrede effekt i form af gas fra den nærliggende losseplads Stige Ø. Derudover 
arbejder vi med et testanlæg til afbrænding af diverse biobrændsler sammen med kul. 
Fynsværket er udstyret med en fjernvarmeakkumulator på 75.000 kubikmeter. Tanken fungerer som 
en kæmpe termoflaske og bruges til at oplagre varmt vand, mens værket er i drift. I de perioder, 
hvor værket ikke producerer, kan det opsamlede varme vand benyttes i fjernvarmenettet. 
 
En repræsentant fra Vattenfall - Fynsværket vil fortælle om driften og herefter lede os rundt 
på det store kraftværk. Efter rundvisningen er værket vært ved en forfriskning – en vand. 
Deltagerbetalingen for dette spændende arrangement er kun kr. 50,- pr. person, incl. 2 stk.  
sandwich og en vand, som vi kan nyde i Fynsværkets kantine efter rundvisningen.  
 
Fynsværket har følgende krav til de besøgende på området: 
Der må ikke nydes alkohol nogen steder på kraftværket. Damerne må ikke være påklædt med 
skørter eller gå i sandaler, idet vi flere steder går på gennemsigtige riste. 
Alle gæster skal bære sikkerhedshjelm og navneskilt. 
 

      
 

Tilmelding til sommerturen, gerne på mail, inden den 27. august 2012 til: 
Christian Bjerregaard – tlf. 66150023, eller på e-mail: helen-christian@kabelmail.dk 
 
Antal deltagere er begrænset til max 40 personer. Her gælder princippet, først til mølle. 
 
NB. Det næste arrangement i Jydsk Forening, er mandag den 26. november 2012 på restaurant 
Næsbyhoved Skov. Glæd jer igen i år til restaurantens store traditionelle og overdådige julefrokost  
samt det store bankospil og lotteri. HUSK alle må gerne medbringe gevinster. 
 
Indbydelse herom senere. Læs mere på: www.jydskforening.dk 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


