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“Biogas skal bidrage til at gøre Danmark uafhængigt af
fossile brændstoffer inden år 2050. Derfor skal vi have
udviklet arkitektur, der kan bringe kommende store
anlæg i harmoni med det omgivende landskab.”
Miljøminister Ida Auken
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Videbæk Biogas er det første af disse pilotprojekter og vil
blive Danmarks hidtil største biogasanlæg med en kapacitet
på 16 mio. m3 gas/år udvundet fra 500.000-800.000 ton
biomasse. Et anlæg på den størrelse er et kraftværk
placeret i det åbne land og stiller derfor særlige krav om
en velovervejet indpasning i det omkringliggende terræn.
Rådgivere på projektet er Gottlieb Paludan Arkitekter,
landskabsarkitekt Ph.D. Nee Rentz-Petersen og Steen
Høyer, Professor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

VIDEBÆK BIOGAS

For at belyse de landskabelige og arkitektoniske potentialer
og udfordringer, har Naturstyrelsen og Realdania indledt
et samarbejde omkring syv udvalgte pilotprojekter, der
repræsenterer biogasanlæg i meget forskellige størrelser
og i varierede landskabelige omgivelser. Projektets formål
er at udvikle og formidle viden om og værktøjer til sikring
af arkitektur og landskab ved planlægning, placering
og projektering af biogasanlæg. Projektets overordnede
rådgivergruppe består af COWI A/S, Gottlieb Paludan
Arkitekter A/S, By & Bygning Arkitekter og Naturstyrelsens
Biogassekretariat. Projektet kan følges på Naturstyrelsens
hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/biogas
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BIOGASANLÆG, ARKITEKTUR OG LANDSKAB
Som et led i at gøre den danske energiforsyning uafhængig
af fossile brændstoffer, vil biogas fra landbruget blive et
vigtigt bidrag fremover. I de kommende år skal der etableres
adskillige nye biogasanlæg i det åbne land og det er derfor
vigtigt at undersøge, hvordan disse nye tekniske byggerier
vil påvirke det danske kulturlandskab.
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Ankomsten til anlægget
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TANKE I TAKT

LANDSKABELIG UDFORDRING
Landskabet syd for Videbæk karakteriseres
særligt af det meget kuperede terræn og den
markante ådal. Landskabstypen kaldes ’bakkeø’,
et morænelandskab skabt under næstsidste istid,
hvor store bakkedrag med jævne mellemrum
gennemskæres af ådale. Landskabsrummene
er store, og der er lang sigtbarhed fra områdets
højtliggende punkter. Der er mange skovpartier,
plantager og læhegn i området, men terrænet opleves
som det mest dominerende landskabselement.

Morænelandskab
fra næstsidste istid,
overvejende lerbund
Morænelandskab fra
næstsidste istid,
overvejende sandbund

Der ligger allerede to større produktionsanlæg
i området: Danmark Protein, et par kilometer
sydøst for det nye biogasanlæg, samt Arinco i
periferien af Videbæk nord for det nye anlæg.
Begge tilhører Arla Foods. Det nye biogasanlæg
kommer til at ligge cirka midt mellem disse
og i fællesskab vil de tre industribyggerier
opleves som tydelige vartegn i regionen.

Hedeslette
Klitlandskab
Marsk afsat
af tidevand

Landskabets dannelse omkring Videbæk, hvor landskabstypen bakkeø
dominerer. Fra den helt flade hedeslette omkring Skjern Å, rejser de
store bakkeprofiler sig. Flere steder gennemskæres bakkedragene
af ådale, som f.eks. Vorgod Å umiddelbart øst for byggefeltet.
Efter Per Smed’s Landskabskort over Danmark.

Det nye biogasanlæg placeres højt i landskabet, og vil
blive synligt fra store afstande. Omkring byggefeltet
er landskabet meget åbent, med godt udsyn over
ådalen. Terrænet falder jævnt mod øst ned mod Vorgod
Å med en niveauforskel på cirka 10 meter mellem
matriklens højeste og laveste punkt. Matrikelgrænsen
er placeret parallelt med markveje og læhegn, men
uden samspil med terrænets dominerende kurver.
Udfordringen er at placere det 4 ha. store anlæg,

ET STORT ANLÆG I ET BØLGET LANDSKAB
Anlæggets store udstrækning og ønsket om at
anlægge et fladt byggefelt med minimal bearbejdning
af terrænet fastlægger anlæggets placering. Bygning
og tanke er derfor ikke placeret langs ankomstvejen
eller i forhold til markskel. Byggefeltet er udlagt
langs med højdekurverne, idet man her kan udnytte
et naturligt plateau i terrænet. Hermed opnås den
bedste jordbalance, og byggefeltet fremstår som et
klart defineret plateau i naturligt samspil med stedets
mest dominerende landskabselement - terrænet.
Anlæggets højeste og mest karakteristiske
elementer er de seks primære reaktorer samt
den mere end 200 meter lange procesbygning.
Ved at anlægge disse store elementer langs med
højdekurverne, dvs. i samme niveau, fremstår de
med en rolig og enkel fremtoning i landskabet.
Former på bygninger og tanke er velkendt geometri
med cylindriske reaktortanke og en rektangulær
procesbygning. Der er et tydeligt hierarki mellem
anlæggets høje, markante reaktorer og de sekundære,
lave tankanlæg. Ved at udlægge beplantning i
store lunde, der er strategisk placeret i forhold til
biogasanlæggets eksponering på stor afstand, er det
primært de høje reaktortanke og procesbygningen,
der tegner anlægget i det store landskab.
Et teknisk byggeri på denne størrelse kræver
en stor fleksibilitet i forhold til fremtidige
udvidelser og ændrede procesgange. Nærværende
dispositionsforslag viser biogasanlægget fuldt udbygget
i henhold til Arla og Xergi’s fremtidige forventninger.
Det har været centralt at udvikle et robust formsprog,
der kan holde til de ændringer, som anlægget
uvægerligt vil undergå i sin levetid. Enkelhed og en klar,
funktionel disponering har været styrende for både den
landskabelige indpasning, det arkitektoniske udtryk
og den tekniske dialog mellem rådgiver og bygherre.
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Videbæk er en mindre provinsby med ca. 4000 indbyggere,
beliggende omkring 20 km. vest for Herning.

Vogntog kører konstant til bygningen, forsvinder
under portalen midt på facaden og fortsætter
i en jævn bevægelse ud fra anlægget gennem
bygningens modsatte side. Alt er organiseret tæt,
logisk og ordentligt som i et urværk. Det enkle og
klare udtryk virker kontrolleret og beroligende
for de store voluminer i det bløde landskab.

så det fremstår enkelt og roligt fra sin eksponerede
position øverst i ådalen. Funktionelt er det
optimalt med en plan flade til alle tankanlæg, et
fleksibelt design ift. fremtidige udvidelser samt
en minimering af pumpeafstande for biomasse.
Og hvordan forener man disse tekniske behov
med et enkelt arkitektonisk udtryk og et minimum
af terrænarbejder i et så kuperet landskab?

VIDEBÆK BIOGAS

Videbæk Biogas funkler højt i landskabet med
sine seks tårne og 200 meter lange facade.
De høje reaktortanke og øverste dele af bygningen
er lyse og farvet af himlen. Anlægget forsvinder ikke
i landskabet. Det knejser stolt nær toppen af ådalen
med sin rolige og rytmiske gentagelse af tanke og
horisontale linjer mod det bølgede landskab. De lavere
tanke og den underliggende bygning er mørkere
og fletter sig ind mellem skygger og silhuetter af
eksisterende trægrupper og nyplantede lunde.
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Eksisterende terræn og ådal
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Morænelandskab - Bakkeø
Principsnit i terræn, mål 1 : 10.000

Eksisterende beplantning består af læhegn samt
en del mindre skovpartier og plantager.
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Ådal, kote 23

Byggefelt - Videbæk Biogas, kote 48

Skjernvej

Byggefeltet er placeret nær et af terrænnets højeste punkter,
og det nye anlæg vil derfor være synligt fra store afstande.
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LANDSKABELIGT HOVEDGREB

Ådal

Matrikelgrænse

Ådal

Matrikelgrænse

ca. 200m
ca. 200m
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TERRÆN OG MATRIKEL

PLACERING AF BYGGEFELT

Landskabet syd for Videbæk karakteriseres særligt af det meget kuperede terræn med den markante
ådal. Omkring byggefeltet til det nye biogasanlæg er landskabet meget åbent, med godt udsyn over ådalen.
Matrikelgrænsen er placeret parallelt med markveje og læhegn, men til gengæld uden samspil med
højdekurverne. Niveauforskellen er på cirka 10 meter mellem matriklens højeste og laveste punkt.

Anlægget fylder et areal på ca. 200m x 200m. I stedet for at følge matrikelgrænsen og
læhegnenes regning, vinkles byggefeltet efter terrænnets dominerende retning.

Det nye anlæg stiller krav om en jævn byggeflade til bygninger og tankanlæg. For at undgå store
terrænarbejder, placeres byggefeltet derfor parallelt med højdekurverne, hvor der allerede er et naturligt
plateau. Her opnås den bedste jordbalance, og der skabes en præcis og veldefineret flade til det nye anlæg.

Procesbygning Sekundære tankanlæg

Ny beplantning

PLACERING AF ANLÆGGETS MARKANTE ELEMENTER OG BEPLANTNING
De 6 primære reaktorer, procesbygningen og alle sekundære tankanlæg placeres parallelt med
højdekurverne og vinkelret på ådalen. Alle anlæggets elementer følger samme retning, for at give
anlægget en rolig og enkel fremtoning i landskabet. Den højeste del af procesbygningen placeres
nærmest ådalen. Reaktorerne bliver med deres højde på 26 meter anlæggets mest synlige elementer.
4 nye lunde plantes vest og syd for anlægget. Lundene placeres diagonalt i forhold til reaktorer og
procesbygning, for at understrege en fremskudt pynt i terrænnet. Sekundære tankanlæg placeres
delvist bag lundene. Tankene vil stadig være synlige fra flere vinkler, men deres betydning nedtones;
procesbygning og de primære reaktortanke fremhæves hermed som anlæggets væsentligste elementer.
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ETABLERING AF PLATEAU

Reaktorer

VIDEBÆK BIOGAS

Plateau, kote 48
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Anlægget med lunde set fra vest

ARKITEKTUR OG ENKLE VIRKEMIDLER
Arkitekten vil som formgiver af et teknisk anlæg være
særligt nidkær hvad angår brug af materialer og valg
af byggetekniske løsninger. Alt andet er urimeligt.
Bygningen er ligesom procesanlægget en teknisk del
af maskinen og bør behandles med samme stræben
mod forenkling og reducerede virkemidler. Det er
ren økonomi. Det ændrer dog ikke ved det forhold, at
bygningen udgør adskillelsen mellem maskinen og
omgivelserne og derfor må formes med hensyn fra begge
sider. Indefra med hensyn til procesanlæg og tekniske
funktioner; udefra med hensyn til omgivelserne – hvad
enten det er mennesker eller miljø. Endelig er facader
og tag ikke frit formbare elementer. Bygningsdele
har deres egen konstruktive logik med afsæt i
materialeegenskaber, tyngde og fysisk påvirkning.
Anlægget består af en enkel geometri med cylindriske
tanke og en rektangulær procesbygning. Alle tekniske
funktioner, indleveringsfaciliteter og fiberlager er
samlet i én, lang procesbygning, og organiseringen
af anlægget sker langs én gennemgående retning.
Anlæggets mest synlige elementer, de primære
reaktorer og den høje del af procesbygningen, holdes
i en lys grå-hvid nuance (kaldet vindmøllefarve), der
forholder sig til himlen, som de oftest vil ses op mod.
De sekundære tankanlæg og procesbygningens lave
del fremstår med en mørk grå tone, som falder ind
i landskabet og beplantningen og nedtoner deres
synlighed. På plateauet omkring procesbygningen
etableres en køreflade, hvorpå al indlevering og
afhentning af biomasse afvikles. Anlæggets logistik og
den daglige arbejdsgang er derved organiseret så enkelt
som muligt og uden behov for decentrale bygninger.
NYE LANDSKABSRUM OG BEPLANTNING
Nyplantninger omkring anlægget udgøres af to
typer beplantning: store lunde plantet vest og
syd for anlægget samt mindre, karaktergivende
beplantning omkring procesbygningen.
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Fire nye lunde anlægges på en diagonal linje i forhold
til reaktorer og procesbygning, og understreger hermed

en fremskudt pynt i terrænet. Ligesom alle anlæggets
tanke, er lundene cirkulære. Lundene følger naturligt
terrænets bevægelser, og skaber derfor en kontrast
til det helt lige plateau med bygninger og tanke. Den
største af lundene er placeret umiddelbart vest for
anlægget, således at anlægget fra stor afstand (fx
fra vejen på ådalens modsatte side) vil opleves med
en ryg af beplantning. Den store lund skaber her en
naturlig overgang mellem bygning og landskab, og
forankrer anlægget i ådalsterrænet. Ved ankomsten
til anlægget fra vest, vil den største lund skærme for
de lave, sekundære tankanlæg og derved lade de høje
reaktortanke og procesbygningen tegne anlægget. De
sekundære tankanlæg placeres delvist bag lundene. De
vil være synlige fra flere vinkler, men deres betydning
nedtones markant; procesbygning og reaktorer
fremhæves hermed som anlæggets primære elementer.
På arealerne nord for procesbygningen plantes
mindre trægrupper. De skalaløse tanke opleves her i
forhold til velkendte størrelser, således at anlæggets
store skala bliver aflæselig for mennesker.

Anlæggets flade tankanlæg (fortanke, efterlagertanke
og sekundære reaktorer) konstrueres som
præfabrikerede betonelementtanke, der indfarves i
en mørk grå passende til procesbygningens mørke
trapezplader. Membranen over de flade tanke
holdes i en neutral grå med et minimum af refleks.
De primære reaktorer beklædes med samme lyse,
vindmøllefarvede trapezplade som procesbygningens
øvre del. Det er ønsket, at de lyse plader på anlæggets
mest markante dele skal tage skær og nuance af
himlen omkring dem og derved både falde ind og
fremstå afvekslende over døgnet og årstiderne.
Procesbygningen og administrationens udtryk
tegnes tæt på af forholdet mellem stern, not og
plade. Langs sokkel, stern og omkring åbninger i
facaden løber en slank spor i massiv aluminium,
der adskilles fra facadepladen af en tydelig not. På
denne måde indrammes de lodrette trapezplader
og facadens overgange tegnes præcist.

For at skabe mere luft omkring anlægget og for at
fremhæve terrænet, foreslås det at reducere en anelse
i den eksisterende beplantning syd for anlægget.

BELÆGNINGER OG OVERFLADER
Adgangsveje og alle arealer omkring bygningen
belægges med SF sten, som tåler belastningen fra
tung trafik. Arealerne omkring sekundære reaktorer,
fortanke og efterlagertanke skal ligeledes være
kørefaste, men dog kun i de situationer hvor der er
behov for servicering af tankene. Til disse arealer
foreslås derfor armeret græs, der ikke kræver
vedligehold eller pleje. Denne belægning danner en
naturlig overgang mellem SF-belægningen og alle
øvrige arealer på matriklen, som foreslås udlagt
som højt græs, der slås 1-2 gange om året.

KONSTRUKTION OG MATERIALER
Procesbygningen konstrueres med en
stålrammekonstruktion i et 6m modul og med et spænd
på hhv. 15m i fiberlager og modtagehaller og 30m i
bygningens høje afsnit ved vekslere og modtagelse af
dybstrøelse. Facaden bygges op af bagvægskassetter
med lodrette trapezplader, mens taget består af
tagtrapezplader med kileskåret isolering og pap.

Regnvand fra procesbygningens tag opsamles, og ledes
til et reservoir, der anlægges på grundens nordøstligste
hjørne. Som bufferkapacitet ved et eventuelt tankkollaps, anlægges yderligere et reservoir med en
størrelse svarende til indholdet af én af de primære
reaktorer. Det foreslås at etablere en mindre grøft og
et drænrør foran de primære reaktorer, for at sikre at
indholdet føres til reservoiret i tilfælde af en ulykke.

Til både de store lunde og de små trægrupper
omkring procesbygningen, vælges de for området
naturligt hjemmehørende træarter: bl.a. eg, birk,
skovfyr samt mindre træer og buske som vild
æble, gråpil, tjørn og slåen. Alle træer plantes
med uens afstand, som i en selvgroet lund, for at
give beplantningen et vildt og naturligt udtryk.

Reservoir

Ankomstvej

Primære reaktorer

Adm.
Skel

Fiberlager

P

Modtagehal

52

Vekslerbygning

48.2

Lund

Sekundære reaktorer

48

53

Eksisterende lund

Fortanke

Reservoir
7500 m3

Efterlagertanke

Lund

Skel

N
Eksisterende lund
Lund

Skel

54

53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43

42

41

40

39

38

0

50 m

100 m

LANDSKABSPLAN 1:2000

VIDEBÆK BIOGAS

GOTTLIEB PALUDAN + NEE RENTZ-PETERSEN

Lund
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FUNKTIONEL DISPONERING
Efterlagertanke
Fortanke
Sekundære Reaktorer
Administration
Procesbygning m. fiberlager
Primære Reaktorer

ANLÆGGETS DISPONERING
Anlægget arrangeres i parallelle linjer efter de funktionelle led i biomassens
afgasningsproces. Procesbygningen placeres på én sammenhængende
flade, hvor al trafik og indlevering af biomasse håndteres. De flade tanke
(efterlagertanke, fortanke og sekundære reaktorer) ligger alle syd for
procesbygningen, mens de primære reaktorer markerer sig i landskabet nord for.
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ADMINISTRATION
Administrationsbygningen er placeret mod vest ved ankomsten
til anlægget. Parkeringspladser til ansatte og besøgende er foran
administrationsbygningen. Udkørsel sker mellem administration og fiberlager.

FIBERLAGER
Tørstof fra afgasset biomasse opbevares i anlæggets fiberlager, der fyldes
over en periode på 2-3 måneder. Ved tømning benyttes en læsseplads i
forlængelse af modtagefaciliteterne til flydende biomasse. Tømningen
kan således afvikles uden at genere anlæggets øvrige logistik.

Der er 6 linjer på anlægget, som hver især består af fortank til indlevering af
biomasse, primær og sekundær reaktor til gasudvinding samt efterlagertank til
opbevaring af afgasset biomasse. Denne struktur giver mulighed for at behandle
forskellige typer biomasse i de enkelte linjer og åbner således mulighed for fx. at
have en økologisk linje. I det med orange markerede afsnit af procesbygningen er de
pumper, der flytter biomassen mellem de forskellige trin i afgasningsprocessen.

INDLEVERING AF FAST BIOMASSE
Indlevering af dybstøelse og anden fast biomasse vil ske fra
sættevogne, der bakker ind for enden af procesbygningen og aflæsser
ved bagtip i grave. Der vil ankomme 15-25 biler pr. dag.

GOTTLIEB PALUDAN + NEE RENTZ-PETERSEN

LINJER

Ca. 80% af den indleverede biomasse er flydende (primært rågylle fra oplandets
husdyrbrug). Hver dag vil 100-125 tankbiler indlevere biomasse til anlægget i de fire
modtagehaller, der er centralt placeret ift. pumper, fortanke og efterlagertanke.

VIDEBÆK BIOGAS

INDLEVERING AF FLYDENDE BIOMASSE
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er

HSrum

Biofilter

Indhegnet areal til blandetanke

48.2

PLAN 1:500
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PROCESBYGNINGENS MODTAGEHALLER
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AFGASNINGSPROCES

Fortanke

1. BLANDING AF BIOMASSE TIL PRIMÆRE REAKTORER
Den flydende biomasse fra anlæggets fortanke blandes med
fast biomasse og pumpes fra procesbygningen til de primære
reaktorer, hvor afgasningsprocesserne sættes i gang.

Sekundære Reaktorer

Fiberlager

2. AFGASNING I SEKUNDÆRE REAKTORER

3. SEPARATION AF AFGASSET BIOMASSE

Efter biomassen har afgasset i ca. 20 dage i de primære reaktorer,
pumpes den - via procesbygningen - til de sekundære reaktorer, hvor
afgasningen fortsætter og tankenes membran fungerer som gaslager.

Når afgasningen af fuldendt, separeres biomassen i anlæggets dekantere,
hvor flydende skilles fra fast. Det flydende pumpes til efterlagertankene, som
afhentes fra modtagehallerne samtidig med, at flydende biomasse indleveres.
Den faste, afgassede biomasse strøs ud i anlæggets fiberlager, der ligeledes
kan tømmes fra modtagehallerne. Både det flydende og faste produkt benyttes
efterfølgende som gødning, der har den væsentlige fordel, at den pga. afgasningen
giver markant reducerede lugtgener i det omkringeliggende landskab.
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Primære Reaktorer

Efterlagertanke
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Procesbygningens pumper

21

44.3

62.5

62.5

61.0

44.3
61.0
56.6

55.8

55.8

Modtagehal

55.0
52.8
48.3
44.3
56.6

48.2

Modtagehal
SNIT 55.0
DD 1:500
48.3

52.8

48.2

56.6
55.8

Modtagehal

55.0
52.8

48.3

48.2

SNIT CC 1:500
56.6
56.6
55.8

Modtagehal

55.0

Fiberlager

48.3

48.2

52.8
48.2

48.3
56.6

Fiberlager
48.2

48.3

SNIT BB 1:500
78.2
56.6
74.3

Fiberlager
48.2

78.2

48.3
63.3

74.3

56.6

Fiberlager
48.2

22

52.2
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ADMINISTRATION OG PROCESBYGNING FRA VEST
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55.0

FACADE SYD 1:500
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74.3
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Veksler

Batch Cooker
48.2
44.3

Grav til
dybstrøelse
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MATERIALER

Armeret græs

Græseng

Anvendes på alle sekundære køreflader, omkring
reaktorer, fortanke, efterlagertanke mv. hvor der
kun sjældent er behov for tunge køretøjer. Armeret
græs udmærker sig ved ikke at kræve nogen form for
vedligeholdelse, og danner desuden en blød overgang til
både arealer med SF sten og arealer med høje græsser.

Alle øvrige arealer omkring anlægget udlægges som
græseng. Arealerne slås kun én til to gange årligt, for at
tilføre det samlede anlæg et naturligt og vildt udtryk.

SF sten
En robust og billig overflade, der anvendes
på alle de primære køreflader.

26

Nye lunde
Plantes vest og syd for anlægget. Lundene er store, og
vil koble det store anlæg til landskabet. Træer plantes
med uens afstand som i en selvgroet lund, for at give
beplantningen et vildt og naturligt udtryk. Blomstrende træer
og buske indplantes særligt i kanterne, for at tilføre lundene

farvevariationer henover året: fra forårets lyse
blomsterflor, til efterårets farvede frugter og bær.

Trapezplader
Procesbygningens facader beklædes med
trapezplader med en periode på 150mm. Pladens
kraftige profilering vil give den store bygning
et svagt relief og samtidig have den fornødne
robusthed til at fungere i et industrielt miljø.

Glaspartier
I administrationsbygningen og procesbygningens høje
del udføres glaspartierne med blændpartier for oven
og en tydelig not ved overgangen til facadeplader.

Stern og Not
Langs stern, sokkel og glaspartier markeres
overgangen mellem materialer af et stykke fladalu, der
med en præcis tegning indrammer facadens flader.
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MODTAGEHAL TIL FAST BIOMASSE
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PROCESBYGNINGENS HØJESTE DEL OG PRIMÆRE REAKTORER
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BEPLANTNING

EG - hovedtræarten i de nye lunde

NAVR - indgår som store buske
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SKOVFYR - indgår som bestandtræ

KRÆGE - indgår som store buske

LIND - indgår som bestandtræ

BIRK - indgår som ammetræ

VILD ÆBLE - indgår som buskbeplantning

SARGENTS ÆBLE - indgår
som buskbeplantning

GRÅPIL - indgår som store buske

SLÅEN - indgår som
buskbeplantning

ENGRIFLET TJØRN - indgår som store buske

MIRABEL - indgår som
buskbeplantning

Lund
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Lund
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Lund

Lund
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ANBEFALINGER TIL VVM-REDEGØRELSE
PLACERING I EKSISTERENDE LANDSKAB
Det godt 4 hektarer store anlæg bør placeres på et plateau omkring en eksisterende
tunge i landskabet langs kote 48 på grunden. Dette svarer til en vinkling på ca.
21 grader mod syd ift. eksisterende ankomstvej til matriklen. Denne placering
vil minimere terrænarbejderne mest muligt og således indpasse anlægget langs
landskabets eksisterende retning. Dette understreges yderligere af, at anlægget
foreslås disponeret med tankanlæg og procesbygning langs samme retning.
OVERGANGE TIL EKSISTERENDE LANDSKAB
I den store skala vil beplantningen omkring anlægget forankre det til stedet. Det
foreslås at nyplante fire cirkulære lunde bestående af hjemmehørende arter
jf. dispositionsforslagets situationsplan. Lundene har to primære funktioner i
forhold til anlæggets bygningskroppe; ved ankomsten fra vest skærmer lundene
delvist for de flade, sekundære tankanlæg og retter opmærksomheden mod de
høje reaktortanke og administrations- og procesbygningen. Fra syd, bl.a. ved
Danmark Protein, og fra den østlige side af ådalen vil lundene danne ryg bag
anlægget og lade de omfangsrige tanke fremstå på en baggrund af beplantning,
der i forvejen kendes fra regionens læhegn og plantager. Herved vil lundene og
deres placering og sammensætning være et væsentligt element i bestræbelsen
på at få anlægget til at falde naturligt ind i det omgivende landskab.

ARKITEKTONISK UDTRYK
Det er centralt for anlæggets fremtoning i det store landskab, at det arkitektoniske
udtryk fokuseres omkring en enkel geometri - tankanlæggenes cylindriske former
og procesbygningens rektangulære, kubiske udtryk. Især anlæggets mest markante
elementer - de høje reaktortanke og procesbygningen - bør fremstå præcist i deres
geometri. Det foreslås derfor at de høje reaktortankes pladebeklædning fortsættes op til
tankens fulde højde, således at den ellers koniske afslutning med tekniske installationer
inddækkes. Herved ses reaktortankene som klare cylindre med en præcis overkant, så
de på lang afstand læses som enkle primærformer i stedet for tekniske installationer.
BYGGEFELTER OG HØJDER
Matriklen inddeles i fire byggefelter. Mod syd omkring de flade tankanlæg anlægges
terræn i kote 48.0. Højden til overkant tankanlæg er maksimalt 7,5m over terræn og
tankenes membraner kan komme op i 13m over terræn. Inden for den befæstede
køreflade udlægges to byggefelter i kote 48.2; ét omkring procesbygningens lave
del og ét omkring dens høje del. Bygningshøjderne vil maksimalt være hhv. 9m
og 15,5m over terræn. Nord for procesbygningen udlægges et byggefelt til de høje
reaktortanke i kote 47.5. Reaktortankene bliver maksimalt 26,5m over terræn.
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FARVE
Anlægget bør i sin fremtoning differentiere mellem de høje, synlige dele og anlæggets
lavere dele således forstået, at de høje og markante reaktortanke samt den høje del
af procesbygningen holdes i en lys, ’vindmøllefarvet’ plade, mens procesbygningens
lave del og administrationen holdes i en mørk, grå farve. Flade betontankanlæg
indfarves i tilsvarende mørk grå nuance. Lakeringen af pladebeklædningerne skal
have en svag, blød refleks, så anlægget kan tage nuance af himlens skiftende lys.
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I en mindre skala tegnes overgangen mellem landskab og bygning i
befæstelserne. Matriklen omkring anlæggets plateau skal vokse til som en
vild eng, så tanke og bygninger står i et tæppe af højt græs. Befæstelsen
omkring de flade tankanlæg udføres i græsarmerede SF-sten, der giver en
fast køreflade som stadig fremstår grøn med græsbevoksning. På anlæggets
primære køreflade omkring procesbygningen lægges SF-sten. På denne måde
etableres en glidende overgang fra eng over armeret græs til kørevej.
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