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0. Indledning
Denne rapport beskriver de visuelle forhold i forbindelse med en planlagt udskiftning af en række
vindmøller på sydkysten af Avedøre Holme, Hvidovre Kommune, hvor tretten møller erstattes af
tre nye og større.
På baggrund af en analyse af kystlandskabet omkring Kalveboderne og den nordlige del af Køge
Bugt er udvalgt et antal visuelle interesseområder. Herfra er der gennemført fotograferinger, som
viser udsigten mod Avedøre Holme. Billederne er derpå kombineret med en 3D-model af de kommende vindmøller som en fotorealistisk gengivelse.
Afsnit 1 giver en kortfattet beskrivelse af det anlæg, der ønskes placeret. Det omfatter tre møller
med en effekt på 3-6 MW og en navhøjde på op til 105 m.

Afsnit 2 beskriver de særlige forhold, der er knyttet til placeringen og synligheden i forskellige afstandszoner.

Afsnit 6 indeholder visualiseringer ved tusmørke / nat af lysafmærkningen af møllerne.
Afsnit 7 sammenfatter vurderingerne af de visuelle påvirkninger.

I afsnit 3 gives en visuel karakteristik af kystområderne omkring Kalveboderne og den nordlige
del af Køge Bugt som baggrund for de valgte visualiseringspositioner.

Afsnit 8 vurderer variationsmuligheder i mølledesignet.

I afsnit 4 er visualiseringens metode, muligheder og begrænsninger beskrevet.
I afsnit 5 er de gennemførte visualiseringer vist med før- / efterbilleder, et kortudsnit og en beskrivelse af eksisterende forhold og af de visuelle konsekvenser ved udskiftning af møllerne.







Forsøgsmølle
Avedøreværket



Ny vindmølle, op til 165 m høj
Eksisterende mølle, fjernes
Eksisterende mølle, bevares
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1. Tre nye, store vindmøller

De tolv møller til højre og den enlige mølle til venstre i billedet fjernes ved opstillingen af de tre nye, store vindmøller.

De tre nye vindmøller kommer til at afløse 12 mindre møller, der har stået på stedet siden 1992.
De gamle møller har en totalhøjde på 45 m og en rotordiameter på 31 m. Samtidig fjernes en forsøgsmølle af ca. samme alder på Avedøre Holmes sydøstlige pynt. De nye møller bliver op til 165
m i højden og får en rotordiameter på indtil 140 m; mølletårnet bliver op til 105 m højt, svarende
til tårnet på Københavns Rådhus og omtrent samme højde som blokbygningerne på Avedøreværket lige ved siden af.
Det endelige valg af fabrikat og mølletype er endnu ikke foretaget. Det ligger dog fast, at møller
ne vil få de samme proportioner, hoveddimensioner og omløbsretning, mens mindre og næppe
synlige detaljer kan variere. Møllerne vil fremstå i en ensartet lys, grå nuance med en mat, ikke
reflekterende overflade.
De efterfølgende visualiseringer viser alle en mølletype med et tårn på 105 m, en rotordiameter
på 120 m og en totalhøjde på 165 m. Dette regnes som den sandsynligste løsning.

Opstillingsmønster
Opstillingsmønsteret er enkelt. Møllerne står på linie med en indbyrdes afstand på ca. 480 m og
er placeret ude i vandet i kort afstand fra stensætningen, idet den vestligste mølle dog, på grund
af en forsætning af kysten, vil få en afstand til land på ca. 80-100 m. Møllerne og deres fundamenter vil ikke være synligt forbundet til land, men den vestligste mølle kan nås via en såkaldt
rev-vej, dvs. et køreareal tæt under havoverfladen, og de to øvrige møller via en mobil rampe, der
anvendes ved eftersyn o.l.

Møllernes nære omgivelser
I forbindelse med og opstillingen af møllerne etableres et serviceareal, dels i form af to fremskudte arealer på kysten (de to østlige møller), hver på ca. 1000 m2, dels som en lille holm ude i vandet (den vestlige mølle). De to østlige arealer foreslås indrettet med flytbare siddepladser/plinte
for at udnytte stedets rekreative muligheder i sammenhæng med stien og promenaden langs kysten og med et muligt anlæg af en bypark på arealerne bagved. Vindmøllerne bliver til vigtige rekreative ”steder” når man færdes langs kysten.

Samspil med Avedøreværket og de øvrige vindmøller i området
De visuelle relationer mellem de nye møller og omgivelserne vil oplevelsesmæssigt afhænge af
nærheden og vinklen, hvorunder de ses. På nært hold vil man, på grund af skalaen i bygninger
og møller, kun se enkelte møller eller dele heraf sammen med dele af bygninger, skorstene mv.
På større afstand kan man opleve bygninger for sig og møller for sig, hvis ikke bygningerne delvis dækker for møllerne. På stor afstand vil man ofte opleve alle elementerne som en helhed - ét
stort, teknisk anlæg - hvis kompleksitet afhænger af om vindmøllerne ses stående fri af bygninger og skorstene, eller de ses oveni og derved slører bygningernes omrids.
Møllernes rotation er et visuelt forhold for sig og kan ikke vises i denne publikation. De nye møller
vil rotere mellem 5 og 13 gange i minuttet i modsætning til de nuværende, som har omkring 30
rotationer i minuttet. Resultatet vil være et roligere og mere harmonisk synsindtryk.

480 m

480 m

Natafmærkning
Møllerne skal markeres med lysafmærkninger på toppen af møllehusene og evt. også på tårnet.
Lysene vil være orienteret opad af hensyn til lufttrafikken og af hensyn til omgivelserne. Der anvendes en variabel belysning med størst intensitet om dagen og mindst om natten. Lysstyrken reguleres i forhold til baggrundslyset. Der anvendes et hvidt, synkront flashlys af samme type som i
forvejen findes på Avedøreværkets skorstene.



De tre nye møller opstilles på linie med en indbyrdes afstand af ca. 480 m. Afstanden fra Avedøreværket og til nærmeste mølle er
ca. den samme.

Skalaforholdet mellem de eksisterende tolv møller vest for kraftværket og de tre nye, store møller.
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Den vestlige mølle. Tegningen viser snit i kysten, diget og rev-vejen, som ved normal vandstand vil ligge 20 cm under havoverfladen.
Mål 1 : 2.000.

Skitse af opholdsareal med flytbare plinte indrettet på servicearealet ved de østlige møller
og som udnytter at møllerne skaber attraktive ”steder” på kystpromenaden.

flytbar plint
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Planudsnit af dige, servicearealer og adgang til møllerne. Planen for den vestlige mølle ændres muligvis således, at den lille holm og vejadgangen flyttes mod øst. Selve møllen bliver
stående (tegning tv.).
De to østlige møllers servicearealer indrettes som vist på den lille plan.
Mål 1 : 1.000 (tegning ovenfor).
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Målsat principtegning af møller. Rotordiameteren kan evt. variere, men den maksimale totalhøjde vil være som vist. Alle tre møller vil få samme navhøjde.
Mål 1 : 2.000.



2. Synlighed
Teoretisk synlighed i relation til placeringen ved kysten og som nabo til større,
åbne landskaber
Over havet er synligheden af selv fjerne genstande generelt betydelig. På land begrænses den
hurtigt af landskabsformer, beplantning og bebyggelse. Hvor langt væk store konstruktioner kan
ses, bestemmes af en række forhold: Højden på konstruktionen, betragtningsstedets højde og
sigtbarheden.
Jordens krumning har imidlertid også betydning på store afstande, idet horisonten gradvis begynder at skjule selv høje konstruktioner - afhængig af hvor højt betragtningsstedet er placeret.
Når dette forhold berøres her, er det på grund af stedets beliggenhed ud til Køge Bugt med den
tilhørende synlighed af bygninger og anlæg viden om. Set fra et kystlandskab med en højde på
f.eks. 5 m vil tårnet på en 70 m høj mølle kunne ses helt ud til en afstand af 41,2 km, før jordens
krumning skjuler hele tårnet bag horisonten. Rotorens øvre del vil være synlig over endnu større
afstande.

Nærzone 0 - 4,5 km

Sigtbarheden vil gennemsnitligt ikke være en væsentlig begrænsning for oplevelsen af anlæg
selv på store afstande. Synligheden over store afstande påvirkes af en række faktorer knyttet til
luftens klarhed, som bestemmes af fugtighed og af lysets karakter. En relativ høj luftfugtighed
kan nedtone synligheden af fjerntliggende konstruktioner, ligesom de kontrastforhold, der er afgørende for synligheden, kan blive nedtonet væsentligt. Til gengæld kan synlighed af fjerntliggende konstruktioner på dage med lav luftfugtighed, som giver en klar luft sammen med særlige
lysvirkninger øge synligheden markant, så selv meget fjerntliggende møller fremtræder tydeligt. God sigtbarhed og stille vejr kan også give et fænomen som spejling, selv på store afstande,
hvorved kyster, bygninger mv. synes ekstra høje og svævende over vandet.

Mellemzone 4,5 - 10 km

Lyset varierer dagen og året igennem og har en særlig betydning for synligheden. Erfaringsmæssigt vil medlys fremhæve selv fjerntliggende møller, specielt hvor disse fremstår mod en mørkere
himmel. Erfaringen viser også, at møllernes farve har betydning for synligheden. Især lyse farver
- evt. kombineret med blanke flader, der reflekterer lyset, kan øge synligheden. Selvom der anvendes matte overflader, vil der ved særlige vejrsituationer kunne opleves en blank, reflekterende
overflade - f.eks. umiddelbart efter regn.
Fjernzone 10 - 16 km

Afstandszoner
I Energistyrelsens rapport ’Vindmøller i de danske farvande’, og i anden litteratur om planlægning for store vindmøller, er indeholdt nogle zoneringsprincipper som grundlag for at beskrive de
visuelle påvirkninger fra møller. Zonernes dimensioner ’bestemmes’ af møllernes størrelse.
I nærzonen vil møllerne kunne ses tydeligt og opfattes som værende ’tæt på’. De enkelte møller
vil fremstå tydeligt, dette gælder også vinger og rotation. Rækker af møller, der ses over ét, vil
fremtræde som ’klumper’, og mange vinger, der ses roterende som i en sammenhængende flade,
vil være et markant og dominerende visuelt element.
I mellemzonen vil møllerne fortsat fremtræde tydeligt. Man kan erkende hver enkelt mølle, og
sammenfaldende rækker, ligesom vinger og rotation, ses tydeligt. I mellemzonen vil jordens
krumning indebære, at den nederste del af møllerne set fra lavtliggende standpunkter begynder
at forsvinde under horisonten. Man kan altså ikke længere se hele møllen, men kun de øvre dele
af den. Ved store vindmølleparker vil de fjerneste møller i forhold til de forreste i større grad forsvinde under horisonten pga. vindmølleparkens store udstrækning.
I fjernzonen begynder møllerne at synes små. Som møller vil de fremstå lidet dominerende, dog
vil opstilling af mange møller generelt øge synligheden og dominansen. Generelt er vinger og rotation sværere at skelne, men specielt ved særlige lysforhold med et markant medlys og en mørk
baggrund vil synligheden også i denne zone fortsat være klar. I fjernzonen forsvinder en del af



møllerne under horisonten set fra lave standpunkter, men er der på kysten højtliggende udsigtspunkter, vil hele møllen fortsat kunne ses. Oplevet fra strandkanten vil man i den yderste del af
fjernzonen typisk kun kunne se den øvre del af tårnet og rotoren.

Synlighed om natten
Synlighed af lysafmærkning om natten afhænger af sigtbarhed, lyskildens styrke og dens højde
over vandfladen.
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Avedøreværket og de nye møller set fra hhv. Ishøj Strand, Greve Strand og Solrød Strand. Afstanden for hvert billede svarer til den yderste del af hhv. nær-, mellem- og fjernzone, dvs. 4½, 10 og
16 km.
Alle billeder er taget med normaloptik, i medlys og solskin, midt i april om eftermiddagen. Sigtbarheden er god. Himlen har ca. samme farve på billederne og giver god kontrast til de lyse bygninger
og møller.

Ishøj Strand, afstand 4,5 km. Møllerne markerer sig med stor højde, og virkningen af, at møllerne
står tættere på beskueren end kraftværket, er betydelig, men møller og værk fremstår som en helhed. Detaljer på bygninger og møller kan ses med det blotte øje.

Greve Strand, afstand 10 km. Møller, bygninger og skorstene ses tydeligt. Møller og skorstene ser ud
til at have samme højde. Møllerne opleves nu som helt sammenfaldende med værket.

Solrød Strand, 16 km. Både herfra og fra Greve begynder jordens krumning at gøre sig gældende,
således at kystdiget og møllefundamenterne ikke længer er synlige. I sollyset på billedet ser møllerne ud til at markere sig lige så meget som skorstenene, men rotationen af vingerne vil i virkeligheden adskille møllerne fra de statiske bygninger og skorstene.
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Avedøreværket er en vigtig del af det store landskabspanorama der opleves fra broen over
Kalvebodløbet. Billedet viser de nuværende forhold.

3. Visuel karakteristik af landskab, farvand
og bygningsanlæg ved Avedøre Holme
Farvandet og kystlandskabet
Kalveboderne udgør den sydlige indsejling til København. Det er et forholdsvis lavvandet område med et rigt fugleliv. Både Kalveboderne og et område ud for Vestamager er beskyttet som EU
Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde. Store dele af Vestamager og kysten i Hvidovre Kommune mod Kalveboderne er fredet ligesom Vestvolden og ”Den grønne kile” omkring St. Vejleå. De
omgivende arealer er lave og store dele udgøres af inddæmmede områder eller kunstigt anlagte
strande og havneområder for lystbåde.

Visuelle interesseområder
Avedøreværket og vindmøllerne står som et naturligt point de vue set fra store dele af kystområderne på Vestamager og langs Køge Bugt. På strækningen mellem Avedøre Holme og Køge er der
kun få tekniske anlæg og ingen, der i skala kan måle sig hermed. Hverken langs kysten i retning



mod Køge eller på Amager er der heller udsigt til, at der bliver etableret anlæg af Avedøreværkets
størrelse inden for de første 10 km (nær- og mellemzonen).

skab og de nærmere omgivelser. Den arkitektoniske udfordring ved en placering af nye, meget
store vindmøller vil være at skabe den fornødne visuelle sammenhæng med kraftværket, således
at disse store tekniske anlæg kan opleves som en helhed.

Lange strækninger af kysten udgøres af naturprægede eller rekreative kystlandskaber med store
interesser knyttet til udsigten. Udover disse områder findes kystnære byområder, hvor udsigten
over vandet er af væsentlig betydning.

Udvalgte visualiseringer

Fra begge områdetyper vil der være interesse for en visualisering af de nye vindmøller. Derimod
vurderes der ikke at være særlige interesseområder for visualiseringer fra søterritoriet.

Med udgangspunkt i den visuelle karakteristik er der langs kysten og et par steder i baglandet til
Avedøre Holme valgt en række udsigtspunkter, som giver indtryk af vindmøllerne i samspil med
deres nære omgivelser, som de opleves tæt på og i større afstand, både højt og lavt placeret.

Bygninger og anlæg
Avedøreværket er med sine to blokke, store skorstene og senere tilføjelser i form af varmeakkumulatoranlæg, vindmøller og bygningsanlæg et energianlæg i en ganske særlig skala og med en
arkitektonisk markant, eller ligefrem skulpturel, udformning. De store prismatiske klimaskærme
er rejst som telte over de indre tekniske anlæg. De hældende facader giver - udover himlens og
lysets spil - samtidig anlægget en rolig og hvilende karakter, hvor man oplever bygningernes forankring i landskabet, og hvor de skrå facader understreger en skalaløs, abstrakt rumlig komposition. Trods de store volumener fornemmes udtrykket ikke tungt og anmassende i forhold til land-

Udsigten fra en indflyvning til Kastrup (nuværende forhold) set på ca. 8 km afstand fra Avedøreværket. Værket, dampfanen fra skorstenene og møllerne lægger beslag på opmærksomheden også
set herfra. Billedet understreger kontrasten mellem den store vandflade og det lave kystlandskab
på den ene side og de tekniske anlæg der samler sig på Avedøre Holmes kystfremspring.

AV E D Ø R E H O L M E , VINDMØLLER - VISUALISERINGER

AVEDØRE HOLME, VINDMØLLER - VISUALISERINGER



4. Visualisering - metode, muligheder og
begrænsninger
Visualiseringerne af den kommende vindmøllepark har som mål at skabe virkelighedstro illustrationer af, hvordan møllerne vil komme til at fremstå set fra de valgte udsigtspunkter. Illustrationerne bygger på fotografier taget på stedet, hvor møllerne ved hjælp af en computermodel er
konstrueret og indplaceret, så de fremstår så naturtro som muligt, bl.a. mht. farve, dagslysforhold, sigtbarhed og afstand. Alle fotografier er taget med storformatkamera for at få den bedst
mulige billedkvalitet.
Der er gennemført visualiseringer fra i alt ni standpunkter. For hvert standpunkt er der vist et foto
af eksisterende forhold og en fotorealistisk gengivelse af situationen efter opstillingen af de nye
vindmøller vest for Avedøreværket.

Billedvinkel og betragtningsafstand
Når billederne betragtes, er det vigtigt, at det ses i den afstand, der er angivet ved hvert enkelt
billede. Baggrunden herfor er, at man skal genskabe den billedvinkel, som fotografiet er taget un-

Vidvinkel

Normal

Tele

Illustrationer af billedvinklen og synsfeltet ved forskellige optiktyper: Vidvinkel (72°), normaloptik
(40°) og tele (20°). Øverste billede viser bredden af synsfeltet i de tre situationer, de to nederste billeder viser forstørrelsesgraden ved normal- og teleoptik i forhold til vidvinklen.

der. Det giver den samme opfattelse af panoramaet over land og vand og de størrelsesforhold,
der vil kunne opleves på stedet. Ser man billederne i en større afstand end angivet, vil den visuelle påvirkning synes mindre. Ser man dem tættere på, forstærkes den. Den anbefalede betragtningsafstand er angivet under hvert billede.

Foto og virkelighed
Selv med anvendelse af fotografisk udstyr og film af højeste kvalitet er det ikke muligt at opnå en
virkelighedstro gengivelse af den synlighed, møllerne faktisk vil fremstå med på stedet. Billederne kan heller ikke gengive den særlige virkning, som skyldes møllernes rotation. Tilfælde, hvor
særlige lysforhold påvirker synligheden, kan også være vanskelige at genskabe.
Alle fotos er taget på dage med klart vejr og lysforhold med sol som side- / medlys. I virkeligheden vil lysforholdene fremstå varierede afhængig af de skiftende lysvirkninger.
Når billederne trykkes, sker der en teknisk forringelse af billedkvaliteten. Det har betydning også
for nærværende rapports visualiseringer. Det er nødvendigt at justere kontrastforhold og farver
på billederne, og de kan derfor ikke fuldt ud modsvare den virkelige oplevelse på stedet. Ligeledes kan trykteknikken med raster i billedfladen medføre en udviskning af fine detaljer eller genstande på lang afstand.

Panorama og fokusering
Menneskets øje har en evne til at opfatte på måder, som det med fotografiets hjælp kan være
svært at gengive. Det skyldes, at øjet er i stand til på næsten samme tid at opfatte et stort, panoramalignende synsfelt, og i næste øjeblik stille helt skarpt på en lille afgrænset del af synsfeltet,
som var det en kikkert med stor forstørrelse.
Ved fotograferingen benyttes konsekvent en vidvinkeloptik, der kommer tættest på at gengive
opfattelsen af det store panorama, som vil kunne opleves på stedet. En teleoptik giver som en
kikkert mulighed for at synliggøre en lille del af det store synsfelt - en evne øjet har.
Visualiseringerne i afsnit 5, som vist på de følgende sider, giver indtryk af nogle af de oplevelser,
man vil kunne få af møllerne på stedet - men langt fra dem alle. Lysforhold og sigtbarhed betyder
meget for oplevelsen.

10

Normal

Tele
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5. Visualiseringerne
Visualiseringerne er alle udført fra nær- og mellemzonen, dvs. på afstande fra 1 til 5 km fra fotostandpunkt til nærmeste mølle.
De enkelte standpunkter kan beskrives således:
V07 - ’Store Hus’
Avedøre Stationsby

V01, Kalvebodbroen
Udsynet fra broen opleves dagligt af mange tusinde trafikanter. De fleste vil kun have kort tid til
at se detaljerne i vand, landskab og anlæg. Nye, store roterende møller vil tiltrække sig sin del af
opmærksomheden. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 3,2 km.

V04 - Hvidovre Havn

V02, Brøndby Strand
V08 - Stamholmen

Stedet besøges af badende og turgængere året igennem. I forhold til de øvrige standpunkter er
man her på ’halvdistance’ med godt udsyn og overblik over Avedøre Holme med de store anlæg.
Synsvinklen betyder, at der visuelt er god afstand mellem kraftværket og nye møller. Afstand til
nærmeste, nye vindmølle: 1,8 km.

V02 - Brøndby Strand

V01 - Kalvebodbroen

V06 - Brøndby Havn

V03, Vestamager
Naturområde med et stort antal besøgende. Horisonten bag det store, åbne landskab brydes af
Avedøre Holmes store bygningsanlæg og de eksisterende møller. Synligheden eller dominansen
vil dog veksle meget med solens gang, skydække og sigtbarhed. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 5,3 km.

V05 - Ishøj Strand
V09 - Diget
vest for kraftværket

V04, Hvidovre Havn

V03 - Vestamager

Mindre lystbådehavn liggende i læ af parkområder, beplantning og Avedøre Holme mod syd. Udsigten fra havnen sløres delvis, og årstidsbestemt, af både, master og træer. Men kraftværk og
vindmøller markerer sig klart og i en anden skala over kysten og dens beplantning. Afstand til
nærmeste, nye vindmølle: 3,4 km.

V05, Ishøj Strand
Åbent strandområde i Køge Bugt Strandpark med et meget stort antal besøgende. Fra en afstand
af ca. 5 km opleves havoverfladen som det dominerende element, mens det flade land underordner sig himmel og vand. I kontrast hertil står kraftværket som et markant ’landmark’. Bygningsanlæg og vindmøller ses næsten på linie. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 5,1 km.
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V06, Brøndby Havn
Større lystbådehavn som del af Køge Bugt Strandpark, nabo til Avedøre Holme. Skibe, master og
beplantning danner en gitteragtig forgrund som slører billedet af kraftværk, vindmøller og tekniske anlæg. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 1,1 km.

V08, Rundkørslen i krydset Stamholmen-Industriholmen

V07, Store Hus i Avedøre Stationsby

V09, Kysten vest for Avedøreværket

Fra østsiden af huset opleves et enestående panorama over Køge Bugt, Kalveboderne, Avedøre
Holme og Vestamager. Avedøreværket og skorstenene står klart og skulpturelt omgivet af andre
store bygninger og tekniske anlæg. Afhængig af hvilken etage man befinder sig på, ses de nuværende møller enten skære horisonten eller befinde sig under den. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 2,6 km.

På dette sted er man på kortdistance. De nye vindmøller vil dårligt kunne opleves på én gang,
men stedet er medtaget for at vise samspillet mellem mølleplaceringer, fundamenter og det nære
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Fra dette sted kan man i dag se skorstenene på Avedøreværket og ane de eksisterende møller,
hvis overkant falder sammen med hustage og træer. Afstand til nærmeste, nye vindmølle: 1,5 km.

kystmiljø.

11

V01, Kalvebodbroen
Fotografiet er taget i slutningen af august, midt på dagen, fra cykelstien langs motorvejens sydside, lige ved brofæstet. Der er anvendt en vidvinkeloptik for at understrege det store landskab og
det vide perspektiv. Sigtbarheden er god, og de drivende skyer giver plads for masser af sollys.
Billedet viser Kalvebodernes udmunding i Køge Bugt med diget langs kysten af Vestamager til
venstre og store dele af Avedøre Holme i midten. Avedøreværket og de eksisterende møller ses
tydeligt, om end de fjerneste møller delvis gemmer sig blandt tekniske anlæg, kraner og skorstene.
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Betragtningsafstand: 29 cm
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Visualisering af situationen efter opstilling af de tre nye, store møller og nedtagningen af de 13
ældre møller. De to grupper à tre møller holder distance til kraftværket. Mølletårnene på de nye,
store møller er noget højere (105 m) end kraftværkets højeste blok (91 m), og vingerne når i øverste position (165 m) højere end skorstenene (155 m). Trods de store dimensioner syner møllerne
slanke og mindre dominerende end skorstenene.

Betragtningsafstand: 29 cm
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V02, Brøndby Strand
Fotografiet er taget i slutningen af august sidst på eftermiddagen. Der er anvendt en normaloptik, hvilket bedst afspejler skalaen i bygninger og tekniske anlæg set fra denne position. Sigtbarheden er god, sollyset er kraftigt og lavt med jævn belysning, dvs. uden skygger fra skyer i billedfeltet. Himlen giver god kontrast til kraftværket, skorstene og møller.
Fem af de eksisterende møller ses tydeligt, mens de øvrige gemmer sig bag bygningsanlæggene.
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Visualisering af de nye møller der rejser sig markant og i fortsættelse af perspektivet fra kraftværkets bygninger og skorstene. Trods distancen ser det ud som om, at der er tale om et samlet
anlæg. Skalaen i vindmøllerne kan måske være svær at forstå, men virker rigtig set fra denne position. De drejende møllevinger vil måske virke overvældende set herfra.

Betragtningsafstand: 60 cm
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V03, Vestamager
Fotografiet er taget midt i august, midt på eftermiddagen. Der er anvendt vidvinkeloptik for at
indfange det store landskab på Vestamager. Himlen er præget af mange drivende skyer som kaster skygger i landskabet. Lyset kommer skråt fra venstre, og de bygningsflader, som vender mod
beskueren, ligger i skygge.
Avedøreværket og de omkringliggende anlæg ligger i fuld sol på billedet. Himlen giver god kontrast til bygninger og møller, der fremstår som et ’landmark’.
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Visualisering af de nye møller. Set fra denne position står de klart som en gruppe til venstre for
værket og - trods størrelsen - syner de spinkle sammenholdt med bygninger og skorstene.

Betragtningsafstand: 29 cm

AVEDØRE HOLME, VINDMØLLER - VISUALISERINGER

17

V04, Hvidovre Havn
Fotografiet er taget fra den nordre mole på havnen og centreret om Avedøreværket. Optagetidspunkt er midt i august, midt på eftermiddagen. Skydækket er udbredt, men levner plads til et
kraftigt lys på himlen mod syd.
Den østlige møllegruppe ses tydeligt, mens de øvrige møller er skjult bag kystens beplantning.
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Visualisering af de nye møller, hvoraf de to mod øst er synlige fra dette standpunkt. Formentlig vil
det være møllernes rotation, som vil være det, der lægges mærke til fra denne synsvinkel. Møllernes tårne og vinger vil i høj grad falde ind i det eksisterende billede af master, belysning og kraftværk.

Betragtningsafstand: 29 cm
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V05, Ishøj Strand
Fotografiet er taget midt i april, sidst på eftermiddagen med en normaloptik. Synsretningen er
stik øst, og lyset kommer fra SV, dvs. fra højre, skråt bagfra. Kraftværket og de eksisterende møller er i fuldt sollys. Himlen er klar med enkelte skyer i billedfeltet; sigtbarheden er god.
Billedet viser, hvordan Avedøre Holme skyder sig ud i vandet med værk og møller som én enhed.

0

2

4

km

Betragtningsafstand: 60 cm

20

AV E D Ø R E H O L M E , VINDMØLLER - VISUALISERINGER

Visualisering af mølleudskiftningen. De nye, store møller står klart på linie. Den vestlige falder på
dette still-billede delvist sammen med værkets skorstene, men vil i den virkelige verden klart skille sig ud med sine roterende vinger.

Betragtningsafstand: 60 cm
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V06, Brøndby Havn
Fotografiet er taget på kort afstand af værket og de eksisterende møller. Der er derfor anvendt
vidvinkeloptik for at få det hele med. Optagetidspunkt er slutningen af august, sidst på eftermiddagen. Synsretningen er næsten den samme som fra V02, Brøndby Strand, dvs. mod øst. Himlen
er blå med drivende skyer, fjerskyer og en større bræmme mod sydøst. Solen står i sydvest og kaster et kraftigt lys over billedet. Sigtbarheden er god.
Dette er en af de synsvinkler, hvorfra Avedøreværket ikke syner af særlig meget. Tilsvarende er de
eksisterende møller i store træk skjult blandt bygninger og master.
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Visualisering. De tre nye, store møller er fuldt synlige og falder ind i perspektivet af master og øvrige anlæg. Ligesom værket synes de ikke af så meget fra denne position, men markeringen vil
i høj grad være vingernes rotation. Billedet vil være et andet i vinterhalvåret, når bådene er på
land. Skalaen skønnes dog ikke at virke væsentligt anderledes.

Betragtningsafstand: 29 cm
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V07, Store Hus, Avedøre Stationsby
Fotografiet er taget ved solnedgang midt i april. Der er anvendt normaloptik for at give det korrekte indtryk af afstanden til kraftværk og møller. Solen kommer fladt fra højre og er rosafarvet.
Sigtbarheden er god, alle detaljer på bygninger og anlæg langs kysten kan aflæses.
Billedet er taget fra 33 m højde. Set herfra giver de eksisterende møller en gitteragtig brydning af
horisonten og en opdeling af havoverfladen, som gør det svært at se forbi møllerne - ikke mindst
på grund af de hastigt drejende vinger.
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Visualisering. To af de tre nye møller kan ses. Et harmonisk billede med lige stor afstand fra kraftværket til den første mølle og herfra til den næste. Udsigten over havet vil opleves anderledes
uhindret, og de langsomt roterende møller vil understrege roen i sceneriet.

Betragtningsafstand: 60 cm
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V08, Rundkørslen ved Stamholmen
Fotografiet er taget hvor Stamholmen og Industriholmen mødes i en rundkørsel. Optagetidspunkt: Midt i april, om morgenen. Solen står i sydøst, og en let dis kan anes omkring kraftværket,
som har delvis modlys og står i kontrast til en lys himmel. Der er anvendt en vidvinkeloptik for at
give overblik.
De eksisterende møller skimtes bag bygninger og beplantning, men vil på stedet være mest synlige i kraft af rotationen.
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Visualisering. To af de tre nye møller er synlige og markerer sig med de store dimensioner og de
drejende vinger. Fra dette standpunkt vil de nye møller opleves som et nyt element. Afstanden
mellem møllerne og den langsomme rotation vurderes at ville give et roligt synsindtryk.

Betragtningsafstand: 29 cm
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V09, Kysten vest for Avedøreværket
Fotografiet viser kysten på sydsiden af Avedøre Holme. De mange eksisterende møller præger
hele kystforløbet. Møllernes hurtige rotation dominerer oplevelsen af landskabet.
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Visualisering. Fra dette sted på kysten ses den midterste og den østligste mølle. Ud for
møllerne etableres et serviceareal som indrettes som et opholdsareal. Møllerne giver en
oplevelse hvor samspillet mellem Avedøreværket og kystlandskabet forstærkes.

Betragtningsafstand: 29 cm
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6. Visualiseringer ved tusmørke / nat
Ishøj Strand
Visualisering af tre store møller. Møllernes og Avedøreværkets natafmærkning vil blive en del af
byens baggrundslys og markere og forstærke den kontrast der er i forhold til den store, åbne havflade foran kysten (visualiseringen viser samme udsigt som V05, side 20/21). Visualiseringen (og
tusmørke/natvisualiseringerne på de følgende sider) viser natafmærkninger placeret på møllens
top og midt på tårnet. Det er ikke afklaret om afmærkningen midt på tårnet skal etableres. Skal
den etableres viser visualiseringerne, at lysene herfra fremstår i et samspil med den tilsvarende
afmærkning på Avedøreværkets skorstene.

Betragtningsafstand: 60 cm
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Store Hus, Avedøre Stationsby
Visualisering. Om natten vil møllernes lysafmærkning skabe en ny påvirkning i åbne udsigter fra
land, ud over vandet (visualiseringen viser samme udsigt som V07, side 24/25).

Betragtningsafstand: 60 cm
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Rundkørslen ved Stamholmen
Visualisering. Oplevet fra gader m.v. vil møllerne opleves enkeltvis. Den blinkende lysafmærkning
vil skille sig ud, men ikke dominere i forhold til byens lys (visualiseringen viser samme udsigt som
V08, side 26/27).
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7. Sammenfatning af de visuelle
konsekvenser af mølleudskiftningen

8. Vurderinger af variationsmuligheder i
mølledesign

Visualiseringen af de planlagte vindmøller langs kysten af Avedøre Holme giver anledning til følgende vurderinger:

Det forventes, at de nye møller vil have en navhøjde på mellem 95-105 meter og en rotordiameter
på mellem 100-140 meter, og højden til øverste vingespids vil blive op til maks. 165 meter. Forskellige møller kan finde anvendelse. Uanset valg af mølletype vil det typiske møllekoncept med
en opvindsmølle med en rotor med tre vinger, ståltårn og omløbshastighed med uret sikre en helhed. Det betyder, at møllerne, kommer til at fremstå ensartede og i harmoni med omgivelserne på
Avedøre Holme selv om dimensionerne kan variere.

Synlighed fra kystlandskabet
Fra store dele af kystlandskabet kan man se både Avedøreværket og de nye møller. Værkets
skulpturelle form og enkelheden i mølleopstillingen vil fra de fleste standpunkter give en oplevelse af ét samlet produktionsanlæg for energi med en klart opfattelig fremtræden.
Møllerne vil, på samme måde som Avedøreværket allerede gør det i situationer med særlige lysforhold, fx. lavtstående sol, give en yderligere markering af det samlede anlæg. Men oplevelse af
at møllerne er en del af et samlet produktionsanlæg i en effektfuld kontrast til det åbne kystlandskabs fastholdes.

Synlighed fra byområderne
Oplevelsen af vindmøllerne vil i de fleste tilfælde være ’glimtvis’, dvs. at en eller flere møller dukker op i synsfeltet f.eks. for enden af en vej eller i et bygningsmellemrum. I enkelte tilfælde vil en
mølle kunne ses sammen med Avedøreværket eller dele heraf.
At de nye møller i skala kan måle sig med værket, giver næppe de store overraskelser set fra byområderne og opvejes, i forhold til de eksisterende møller, af det langt mindre antal og den langsommere rotation. Dette gør generelt møllerne til et roligere indslag i bybilledet, samtidig med at
størrelsen bliver en attraktion i sig selv.

Farvesætning
Møllerne bør fremstå ensartede mht. farve. Der anbefales en lys farve med en svag gråhed, der
primært skal forhindre en alt for markant hvid signalvirkning af møllerne ved særlige belysningsforhold. Det er dog også væsentligt, at møllerne ikke fremstår mørke, så det sikres, at de indgår
i et farvefællesskab med Avedøreværkets overflade. Endelig er det væsentligt, at der anvendes
antirefleksbehandlede overflader for at undgå reflekser og blink fra møllerne, selvom dette ikke
helt kan undgås bl.a. i forbindelse med regnvejr.

Lysafmærkning
Natafmærkningen af hensyn til luftfarten, med anvendelse af lys på toppen af møllehatten, vil
have en visuel virkning også på større afstande set over vand. De synkrone flashlys er synlige og
vil svare til de eksisterende lys på Avedøreværket. Med det lille antal møller der skal markeres,
sammenholdt med at der ikke bliver mulighed for at se mange lys over ét, forventes påvirkningen
at have et begrænset omfang. Natafmærkningen vil uanset synligheden indgå i en helhed med
baggrundslyset fra byen.
Tusmørke- og natvisualiseringerne viser natafmærkninger placeret på møllens top og midt på
tårnet. Det er ikke afklaret om afmærkningen midt på tårnet skal etableres. Skal den etableres viser visualiseringerne, at lysene herfra fremstår i et samspil med den tilsvarende afmærkning på
Avedøreværkets skorstene.
Dagafmærkninger af møller vil ikke give væsentlige visuelle problemer.
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