
Hvordan udarbejdes visualiseringer?

Vi har investeret i at få lavet mange visualiseringer og de bedst mulige for at vise, hvordan vindmøllerne vil tage 

sig ud. De er lavet af eksperter inden for feltet, så alle parter kan være trygge ved at kende til den reelle 

visuelle påvirkning af møllerne, der vil stå mere end 4 kilometer fra kysten.

Men hvorfor er der så stor forskel på visualiseringer udarbejdet af de professionelle og på dem udarbejdet af 

amatører?

Det vil vi gerne prøve at kaste lys på her, da for eller imod vindmølleparken i høj grad handler om udsigt og 

dermed, hvordan man forventer, at parken vil komme til at se ud fra land.

Vi tager afsæt i visualiseringer fra Bobakker. Her vil mange gerne have billeder, der omfatter både fyret på 

Helnæs og vindmølleparken. Det vil kun kunne vises med vidvinkel, og det vil få møllerne til at se mindre ud, jf

fakta længere nede i teksten. Så med en vinkel, der ligner vores eget syn, kan der på en visualisering med fyret 

på Helnæs kun komme tre møller med på billedet. ”Jamen de ser da også små ud” kunne man fristes til at sige. 

Og det gør de jo, da møllerne står 7,8 km fra Bobakker, mens fyret kun er 4,3 km væk.

Med illustrationer og grafik prøver vi her at tage dig helt ind i maskinrummet.



Her har vi en visualisering fra Bobakker, som omfatter både fyret på Helnæs og hele vindmølleparken. 

For at det kan lade sige gøre, er billedet lavet med vidvinkel, hvorved møllerne ser mindre ud. En sådan 

visualisering kan derfor ikke blive en formel visualisering, da den ikke svarer til det øjet ser.

Vidvinkel



Denne visualisering fra Bobakker er korrekt. Den indeholder kun de tre møller som kan ses, når billedet 

er taget med en vinkel, der minder om vores eget syn. Møllerne virker ikke så høje, og det gør de ikke, 

da de står 7,8 km væk, mens fyret ved Helnæs kun er 4,3 km.

Korrekt visualisering



Illustration, der viser afstande og forhold, når man skal lave visualiseringer set fra Bobakker.

Afstande mellem objekter



Branchestandarden er at bruge et normalobjektiv svarende til 50 mm objektiv på 35 mm film og en vinkel 

på 36,6 grader. Dette giver et billede, hvor perspektivet minder mest om vores eget syn. Når 

visualiseringen fra Bobakker skal inkludere fyret på Helnæs, kan der derfor kun komme tre møller med.

Perspektivet med fyret



Her er det foto, som er taget fra Bobakker med en 36,6 graders vinkel af vindmølleområdet, sat ind i en 

3D landskabsmodel baseret på kortforsyningens detaljerede 3D-model. Kamera og referencepunkter i 

foto er målt med præcis GPS. 3D-modeller af møller er baseret på mål leveret af fabrikanter. Modellerne 

er målfaste, georefererede og 1:1 i meter. Alle størrelser og placeringer er baseret på præcis opmåling.

Foto indsat i 3D landskabsmodel



Her er det foto, som er taget fra Bobakker med en 36,6 graders vinkel af vindmølleområdet.

Foto tager med 36,6 grader



Her er den færdige visualisering fra Bobakker med 8MW vindmøller.

Færdig visualisering



Fakta

Visualiseringer er udarbejdet i henhold til forskrifter fra Energistyrelsen og branchestandarder for 

visualiseringer.

Branchestandarden er at bruge et normalobjektiv svarende til 50 mm objektiv på 35 mm film og en vinkel på 

36,6 grader. Dette giver et billede, hvor perspektivet minder mest om vores eget syn. Et foto gengiver et større 

eller mindre udsnit af verden. Jo mere vidvinkel, der benyttes, des mindre ser genstandene ud, til gengæld får 

man mere med af omgivelserne. Jo mere zoom, der bruges, des større ser objekterne ud, til gengæld får man 

mindre af omgivelserne med.

Fotos er taget mod centrum af vindmølleområdet. På de billeder, der hvor man er tæt på parken, vil der ved 

normalvinkel ikke være plads til alle møller, og enkelte kan stå lidt ude til en af siderne. For disse billeder er der 

også udarbejdet vidvinkelbilleder, hvor alle møller kan ses.

For at kunne danne korrekte visualiseringer er der arbejdet med en 3D landskabsmodel baseret på 

kortforsyningens detaljerede 3D-model. Fotos er taget med spejlreflekskamera og korrigeret for fortegning i 

objektiv. Kamera og referencepunkter i foto er målt med præcis GPS. 3D-modeller af møller er baseret på mål 

leveret af fabrikanter. Modellerne er målfaste, georefererede og 1:1 i meter. Alle størrelser og placeringer er 

baseret på præcis opmåling.


