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Fotomontage
Påverkan landskapsbild
Landskapsbilden är en kombination av naturförutsättningarna och människans kulturella 
påverkan. Den ständiga förändringen av landskapet är en del av dess utveckling. Ny  
bebyggelse, såsom fritids- och bostadshus, ger en långsam förändring av landskapet. 
Medan vindkraftsutbyggnad ger en snabbare förändring av landskapsbilden. Det är  
subjektivt hur vindkraftverk upplevs som inslag i landskapet.

För projekt Skansen har vi både tagit fram fotomontage och synbarhetsanalys. Till höger 
finns synbarhetsanalysen och fotomontagen visas på kommande affischer i utställningen. 

Både fotomontage och synbarhetsanalys kompletterar varandra för att försöka illustrera 
hur en kommande vindpark kommer påverka landskapsbilden.

Fotomontage för Bixia ProWins vindkraftsprojekt Häjsberget och 
södra Länsmansberget i Sunne kommun. Foto taget i Skrötingerud.

Synbarhetsanalys

Att göra fotomontage
1.  Hitta lämpliga placeringar för fotomontage:

• öppna ytor med bra sikt

• gärna placeringar i olika väderstreck om den planerade  
vindparken för att få en bra helhetsbild.

2. Fotografera och ta referenspunkter med GPS.

3. Med hjälp av beräkningsprogrammet WindPRO, som tar hänsyn  
 till terräng och markhöjder, går det att ta fram fotomontage.

4. WindPRO tar inte hänsyn till skymmande föremål, som till  
 exempel skog och höjder. Bilderna behöver därför efter- 
 behandlas i ett bildredigeringsprogram.

Synbarhet av vindparken med hänsyn  
till skymmande skog.

Synbarhet av vindparken utan hänsyn  
till skymmande skog.

Fotomontage i 
 WindPRO

Fotomontage  
efter bild- 
redigering

Fotomontage för projekt Skansen
Bixia ProWin har gjort fotomontage från tio  
närliggande platser till projekt Skansen. Fotona  
togs i mars 2018 och montagen tog vi fram under 
våren-sommaren 2018.

Till fotomontaget antog vi 26 preliminära vind- 
kraftverkspositioner med 260 meters totalhöjd.  
De preliminära vindkraftverkspositionerna och  
platserna för fotomontagen kan ses bilden till höger. 

Platserna för vindkraftverken i bilden till höger är 
inte fastställda. Vindkraftverken kan komma att  
flyttas eller tas bort beroende på resultatet från  
inventeringar och övriga utredningar.

Fotomontageplatser: Grönsinka, Bärrek,  
Marieberg, Åkersbyn (2 st), Storbyn, Leknäs, 
By kyrka, Bodarna/Grossbo

Fler fotomontage för projekt Skansen
Vid våra samråd med kommuner och länsstyrelser så har vi fått önskemål om att göra fler 
fotomontage för projektet framöver:

• fler fotomontage från By-bygden riksintresseområde, nu har vi endast fotomontage vid 
By kyrka

• Ingeborgsbo, som är ett riksintresseområde

• Fjärnebofjärdens nationalpark

• Nedre Dalälven

De fotomontagen planerar vi att göra under sommaren 2019.

Har du önskemål om ytterligare fotomontage, så får du gärna kontakta oss och så får vi se 
om vi kan tillmötesgå dina önskemål.


