
BINDINGVÆRKSLADEN -  en verden af kontraster

FLISHAL III  -  en nyfortolkning af stålhallen

BYGNINGERNE

Flettehallerne danner rammen om opstarten på udvikl ingen af nyt 
system ti l  anvendelse på facader. Som en poetisk og bæredygtig 
ramme om bygninger. Inspirationen hentes i  pi lens farver og 
teksturer som den vokser i  markerne og som Pilebyg og Nordic 
Biomass har erfaringer med. 

Pi len danner nogle karakterfulde enkle facader med naturens 
tvist,  som netop på dette sted knytter bygninger og sted sammen 
på en helt særlig måde.

DET NYE FACADESYSTEM -  poetisk pil  på facaden

HELHEDEN -  sammenhænge,  kig og overgange

Nyt pandepladetag binder bygningerne sammen Mødet mellem Bindingsværkslade og Ny 
flettehal 

Overgang med pil  mellem Bindingsværkslade og Ny flettehal 

Den nye f l ishal med kombination af standard stålkonstruktion og 
justerbar facadesystem i lærketræ

Den åbne facade skaber venti lation ti l  pi l  og f l isFacadeopstalt af ny f l ishal fra projektudvikl ing

Pilefacader på f lettehallerne mod nord og syd 
demonstrerer et l i l le udpluk af pi lens mange 
variationsmuligheder. 

Formidlingsakse - kig igennem anlæg fra syd mod nord

Todelt facadebeklædning af pi l  nyfortolker 
trempelkonstruktionen.

Et nyt lodret glasparti  i  det skæve 
bindingsværk

Bindingsværkets skævheder er bevaret Bindingsværkets skæve facade holdes på 
plads af ny indvendig konstruktion

Bindingværksladens nye stålkonstruktion, smuk sammensætning af farver og stofl igheder

Som en del af projektet er der opført en ny produktionshal 
af samme type som nuværende haller,  men i  en nyfortolket 
udgave, hvor arkitektur og funktion går op i  en højere 
enhed. 

I  hal len etableres opbevaring af f l is i  tæt kontakt med 
det nye fyr.  Herved skabes en optimal ramme omkring 
varmeproduktionen med gode muligheder for fremtidige 
udvidelser og optimeringer af arbejdsgange og tekniske 
installationer. Flisopbevaringen er derudover i  tæt kontakt 
med oplagspladser t i l  høstet pi l  samt markfelterne.

Fl ishallens facader er designet således, at naturl ig 
nedtørring af pi lefl is er mulig - og justerbar. 
Lærkebjælkerne kan spaces efter behov. 


