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vindkraftpark



Om fotomontage
I detta dokument redovisas fotomontage för planerad vindpark Polargrund Offshore. Ett fotomontage är en genererad illustration över hur vindkraftverken
kan komma att se ut i landskapet från utvalda fotopunkter. Ett fotomontage innebär att digitalt lägga in vindkraftverk i ett fotografi från den aktuella
platsen. Platsen för fotot är registrerad med koordinater och fotoriktning för att sedan med hjälp av kartprogram lägga in vindkraftverken på rätt placering
och höjd i fotot. Fotomontagen tas fram i programmet WindPro..

Turbindimensioner
Vindkraftverken i fotomontagen har i exempellayouten en
rotordiameter om 330 meter och en totalhöjd om 350 meter.

Inledning

Teknisk utveckling
Teknikutvecklingen inom vindkraftsindustrin går ständigt
framåt och större och mer effektiva turbiner utvecklas årligen.
För att öka förutsättningarna för att bästa möjliga teknik skall
kunna användas vid byggnation eftersträvas att miljötillstånd
för vindparker enbart reglerar antal verk samt totalhöjd och
inte rotordstorlek eller navhöjd. Verkens dimensioner bestäms
först vid upphandling efter att tillstånd meddelats. För att
illustrera och bedöma miljöpåverkan på landskapsbilden är
avsikten att visa de förutsättningar som kan antas visa det
”värsta fallet”. Utgångspunkten är i samtliga fall att den
absolut mest betydande parametern gällande påverkan på
landskapsbilden är totalhöjden på vindkraftverken och att
vindkraftverkens dimensioner har en betydligt mindre roll.

Schematisk bild av ett vindkraftverk
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Koordinatsystem
Alla koordinater är SWEREF99 TM

Höjd system: RH2000 – (höjd över havet)



Inledning
Beskrivning av fotografering
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Vindkraftsparken har placerats in i fotografier för att skapa en uppfattning om hur parken kan komma att se ut från
olika fotopunkter.
Hur görs ett fotomontage
• Fotografier tas från vald fotopunkt. Till panoramamontage tas flera foton genom att rotera kameran i det
horisontella planet. En RTK GPS används för att få fotopunktens position.
• I datorn byggs en värld i 3D som motsvarar verkligheten. Vindkraftverken står på sina positioner och har rätt
mått på torn, nav och rotor. Programmet som används är WindPRO
• I 3D-världen placeras kameror som har samma position och brännvidd som den riktiga kameran hade när
originalfotot togs.
• Varje foto passas sedan in i 3D-kameran genom att kameran vrids så att kända referenspunkter passar in på fotot.
Då hamnar även 3D-vindkraftverken på rätt plats.
• I de fall det finns flera foton sätts de ihop till ett panorama.

Panoramaformat:
Fotomontage i panoramaformat används för att skapa en uppfattning om parkens utsträckning i förhållande till
landskapet.



Inledning
Beskrivning av fotografering
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Fotomontage med symboler

Till varje fotomontage hör en version där vindkraftverken syns som röda symboler. Detta för att visa var de finns
även om de i verkligheten kommer att vara dolda av terräng eller vegetation, eller om de kommer att ligga på långt
avstånd.

50 mm:

Fotografierna är tagna med en fullformatskamera (24x36 mm sensor) och ett objektiv som har en brännvidd på 50
mm för att likna människans perspektiv på bästa sätt. Objektiv med högre och lägre brännvidd än 50-55mm
förvränger vyn, dvs. drar ihop eller isär perspektivet i bilden jämfört med hur våra ögon ser verkligheten.

Betraktningsavstånd för ett fotografi på skärm eller papper anses vara något så nära den dubbla höjden på bilden,
detta för att bilden projekteras från ett 50 mm objektiv på en sensor som har höjdmått på 24 mm (hälften av
brännvidden). Hur mycket bilden är förstorad säger därför till om hur stort betraktningsavståndet skall vara:
Betraktningsavstånd = Brännvidd x förstorningsförhållande

Exempel: En del ur ett panorama är förstorat så det fyller ut ett A4 ark. Förstorningen är: 210/24 = 8,75 gånger.
Betraktningsavståndet blir då 50x8,75 =  437,5 mm eller ungefär 44 cm



Inledning
Fotopunkter
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Fotopunkt: Kalix bro

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  48 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 151°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-14 11:15
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Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.

Fotomontage med vindkraftverk.



Fotopunkt: Hästholmen

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  40 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 128°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-17 11:59
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Fotomontage med vindkraftverk. Två befintliga vindkraftverk på Storön syns även i bilden.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Frevisören

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  34 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 154°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-06 11:47
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Fotomontage med vindkraftverk.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Bodön

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  39 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 167°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-07 12:30
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Fotomontage med vindkraftverk.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Säjvis

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  38 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 172°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-17 14:30
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Fotomontage med vindkraftverk. Fem befintliga vindkraftverk på Seskarö syns även i bilden.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Haparanda Hamn

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  34 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 172°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-14 14:30
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Fotomontage med vindkraftverk.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Salmis Majgårdsvägen

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  39 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 192°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-14 15:30
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Fotomontage med vindkraftverk.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning.



Fotopunkt: Småbåtshamn Haparanda stad

• Föreslagen layout med 120
verk.

• Avstånd till närmaste verk:
Ca  44 km.

• Synfält:  39,6°
• Riktning: 203°
• Totalhöjd: 350 m
• Navhöjd: 185 m
• Rotordiameter: 330 m
• Datum: 2022-01-14 13:49
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Fotomontage med vindkraftverk.

Fotomontage med verkens placering illustrerad som röda symboler vindkraftverk i genomskärning. Tretton
befintliga vindkraftverk i Finska Röyttä syns även i bilden.




