
Ny Bane
Hovedgård-Hasselager – Visualiseringer
Vest
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Eksisterende forhold

7 - Stilling-Solbjerg Sø set fra syd



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

8 - Set fra Gl. Horsens Landevej



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

9 - Set fra Fastrupvej



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

10 - Set nær Søgårdsvej



Taget med 50mm. Betragtningsafstand 1.4 x billedbredde.Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

11 - Set fra Søvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

12 - Set fra Søvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

13 - Set fra Søvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

14 - Set fra Søvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

15 - Set fra Søvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

16 - Vest nær Langballevej set fra syd



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

17 - Set fra Blegindvej



Taget med 50mm. Betragtningsafstand 1.4 x billedbredde.Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

18 - Set fra Hovvejen



Visualisering af løsning
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Eksisterende forhold

19 - Nordlige udfl etning til Vest set fra syd 



Visualisering af løsning
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Formålet med udarbejdelse af visualiseringer er at 
give off entligheden og beslutningstagere en retvisende 
forståelse for hvorledes projektet vil fremtræde.

Der er ud fra landskabsmæssige påvirkninger og på-
virkninger af sårbare områder udvalgt de standpunk-
ter der laves visualiseringer af. I denne udvælgelse 
har deltaget landskabsarkitekter, miljørådgivere og 
teknikere.

Visualiseringerne i denne rapport er fotomatch, der 
laves ved at tage foto optaget på stedet og tilføje de 
nye anlæg i billederne vha. computergrafi k der er 
lavet ud fra en 3D model af projektet.

Billederne i denne rapport er taget med et digitalt spe-
jlrefl ekskamera på stativ og for hvert foto er kameraet 
og en række målepunkter i billedet målt ind af en 
landinspektør med en RTK-GPS, der giver en præci-
sion på ca. +/- 2 cm for kameraets position og de til-
hørende målepunkter. På denne måde kan kameraets 
position, retning og billedvinkel med stor præcision 
overføres til 3D modellen.

3D modellen er opbygget af grunddata og projektdata. 

Grunddata omfatter en digital terrænmodel, en digital 
overfl ademodel og ortofoto fra Geodatastyrelsens data 
fra Kortforsyningen.dk Terrænmodellen gengiver 
jordoverfl aden renset for bygninger og beplantning og 
det er den som projektet skæres ind i. Overfl ademod-
ellen viser bygninger og træer og bruges til at verifi -
cere indpasningen mellem forgrund og baggrund i det 
enkelte billede.

VisualiseringerValg af standpunkter: 
Udvælgelse af standpunkter har været en iterativ 
proces, hvor både landskabsarkitekter, miljørådgivere 
og teknikere er kommet med input. 

Processen startede med planlægningen af besigtigel-
sesturen, ruten blev planlagt så der var stop på alle 
miljø og landskabsmæssige interessante lokaliteter og 
gode muligheder for at tage billeder.

Eft er turen blev der på baggrund af billede ma-
teriale fra turen udarbejdet et oversigtskort med 
forslag til standpunkter valgt både med grundlag i 
landskabsmæssige påvirkninger og med input fra 
miljørådgiveren med hensyn til sårbare områder. 
Landskabsarkitekterne udarbejdede et forslag til 
standpunkts lokaliteter og vinkler. 

Der blev eft er at billederne fra de valgte standpunk-
ter var taget indkaldt til et koordineringsmøde med 
miljørådgiveren hvor alle billeder blev gennemset for 
at sikre, at det var den ønskede vinkel og det ønskede 
motiv, der var på billederne. 

Dette resulterede i at der blev valgt nogle suppleren-
de punkter, så alle strækninger og vinkler var dækket 
godt ind. 

Luft foto blev på samme måde udvalgt med omhu og 
med udgangspunkt i endepunkterne. Det var udvalgt 
en lang række lokaliteter, så det var sikret at billede-
materialet eft erfølgende var dækkende og det var 
muligt at udvælge fotos, der viste relevante områder 
af strækningerne fra luft en. 

Projektdata er 3D CAD modellerne af den nye jern-
bane, veje, broer, bassiner, perroner m.m.  Til et VVM 
projekt er disse modeller lavet på et mere overordnet 
niveau end ved detailprojekteringen, som vil komme 
senere. Derfor er detaljer som køreledningmaster, au-
toværn, afstribning etc. tilføjet som generelle element-
er som en del af arbejdet med visualiseringerne. Dette 
er gjort for at give en mere korrekt helhedsopfattelse af 
projektet.

Formålet med visualiseringerne er at give modtageren 
en god oplevelse af hvad projektet vil betyde for det 
område hvor der visualiseres fra. Da jernbanen er et 
langt vandret element som både skærer sig ind i og 
stikker ovenud af landskabet er det en udfordring at 
fi nde egnede steder hvor man både er tæt nok på til 
at se detaljer og samtidig kan se nok af banen til at se 
samspillet med landskabet. Der er derfor valgt at bruge 
en 35 mm optik som ligger i den lave ende af nor-
malområdet, da den giver et vandret billedfelt på ca. 
55 grader ud af horisontens 360 grader frem for en 50 
mm optik der vil give et vandret billedfelt på 39 grader

For alle visualiseringer gælder, at de bør ses i den 
korrekte betragtningsafstand, som er den afstand hvor 
visualiseringen på print eller vist på en skærm fylder 
samme billedvinkel som den gengiver. For 35 mm 
billederne i denne rapport er betragtningsafstanden 
lig med billedets bredde. Dvs. trykt på liggende A3 
hvor billedet er 40 cm bredt skal det holdes 40 cm fra 
øjnene og tilsvarende for billeder vist på en skærm.




