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Indledning

Dette visualiseringsbilag er, sammen med landskabsnotatet, bilag til miljøvurdering for højspænd-
ingsstationsområdet ved Volder Mark, som planlægges opført i forbindelse med planlægningen for 
Thor Havvindmøllepark.

Visualiseringsbilaget indeholder visualiseringer af anlægget set fra fem forskellige visualiserings- 
punkter. Bilaget indeholder fotos fra de fem visualiseringspunkter som området ser ud i dag (eksis-
terende forhold), fotos med visualisering af anlægget, hvor anlæggets placering er markeret med 
rød markering (visualisering med rød markering) og fotos med visualisering af anlægget, som det 
forventes at se ud (visualisering), når der er etableret afskærmende beplantning. Fra to af visual-
iseringspunkterne er der desuden visualiseringer af anlægget, som det forventes at se ud, ind til 
den afskærmende beplantning er vokset op i fuld højde.

Visualiseringerne er baseret på bebyggelsesplanen for området, og den disponering af området, 
som fremgår heraf. Bebyggelsesplanen fremgår af visualiseringsbilagets side 2. 

Visualiseringsbilaget indeholder desuden fotodokumentation fra landsbyerne Ramme, Fjaltring, 
Fåre og Bøvlingbjerg. Anlægget vurderes at være enten begrænset synlig eller ikke synlig fra fo-
topunkterne. Der er derfor ikke udarbejdet visualiseringer fra de fire fotopunkter. Anlæggets om-
trentlige placering og udbredelse er vist på fotodokumentationen med gul klamme.

De fem visualiseringspunkter samt de fire fotopunkter fremgår af oversigtskortet på side 3.
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Bebyggelsesplan, der viser den planlagte anvendelse af lokalplanområdet med tre delstationer, areal til eventuelle stationsudvidelser, friholdt område med beplantning og regnvandsbassiner samt 
eksisterende og nye beplantningsbælter inden for lokalplanområdet (sort streg med prikker). Den øvrige del af planområdet – nord, vest og øst for lokalplanområdet (sort stiplet streg) – kan på sigt 
inddrages til yderligere tekniske anlæg.

Bebyggelsesplan
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Oversigtskort over visualiseringspunkter 1-5, som er anvendt til udarbejdelse af visualiseringer, samt fotopunkter fra landsbyerne Fjaltring, Ramme, Fåre og Bøvlingbjerg.
Fotopunkterne er anvendt til at dokumentere manglende eller begrænset synlighed af anlægget fra disse punkter. 

Oversigtskort - Visualiserings- og fotopunkter
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Eksisterende forhold. Udsigt fra Sønderskovvej sydøst for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 1 km. Åbent landskab med få terrænvariationer og få karaktertræk. 
Levende hegn inddeler området i transparent afgrænsede markfelter. Vindmøllerne er 150 meter høje.

Visualiseringspunkt 1, Sønderskovvej - Eksisterende forhold
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Visualisering med rød markering af anlægget. Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter.

Visualiseringspunkt 1, Sønderskovvej - Visualisering med rød markering
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Visualisering. Fra disse omgivelser er synligheden af anlægget meget lille på grund af terrænforhold og mellemliggende læhegn. Eksisterende bygninger medvirker til at nedskalere anlægget visuelt.

Visualiseringspunkt 1, Sønderskovvej - Visualisering
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Eksisterende forhold set fra Bøvling Kirke sydvest for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 1,5 km. Landskabet er uden terrænvariationer, men tilstedeværelsen af de levende hegn tilføjer 
området variation. Vindmøllerne er 150 meter høje.

Visualiseringspunkt 2, Bøvling Kirke - Eksisterende forhold
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Visualisering med rød markering af anlægget. Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter.

Visualiseringspunkt 2, Bøvling Kirke - Visualisering med rød markering
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Visualisering. Fra dette punkt og Bøvlingvej sydvest for planområdet er synligheden af anlægget meget lille på grund af eksisterende og nye beplantningsbælter samt på grund af den store afstand.

Visualiseringspunkt 2, Bøvling Kirke - Visualisering
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Eksisterende forhold set fra Bøvlingvej mellem ejendom nr. 46 og nr. 50 vest for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 1,1 km. 
Åbent, storskala landskab uden terrænvariationer og få karaktertræk. Vindmøllerne er 150 meter høje.

Visualiseringspunkt 3, Bøvlingvej - Eksisterende forhold
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Visualisering med rød markering af anlægget. Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter.

Visualiseringspunkt 3, Bøvlingvej - Visualisering med rød markering
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Visualisering. Fra dette punkt og Bøvlingvej vest for planområdet er synligheden af anlægget meget lille på grund af skovbevoksning samt eksisterende og nye beplantningsbælter samt på grund af den 
store afstand.

Visualiseringspunkt 3, Bøvlingvej - Visualisering
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Visualiseringspunkt 4A, Voldervej - Eksisterende forhold

Eksisterende forhold set fra indkørslen til Voldervej nr. 39 nord for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 150 meter. 
Åbent, storskala landskab uden terrænvariationer og få karaktertræk. Landbrugsejendomme ligger spredt i landskabet. Vindmøllerne er 150 meter høje. 13



Visualiseringspunkt 4A, Voldervej - Visualisering (uden afskærmende beplantning)

Visualisering (uden afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlægget vil være synligt fra dette punkt, ind til de afskærmende 
beplantningsbælter er vokset op i fuld højde. 14



Visualiseringspunkt 4A, Voldervej - Visualisering med rød markering (med afskærmende beplantning)

Visualisering med rød markering af anlægget (med afskærmende beplantning). Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter. 15



Visualiseringspunkt 4A, Voldervej - Visualisering (med afskærmende beplantning)

Visualisering (med afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlæggets synlighed vil på sigt blive skærmet af de nye 
beplantningsbælter og vil ikke blive oplevet dominerende sammen med vindmøllerne. Det åbne landskabsrum indsnævres med anlægget og de nye beplantningsbælter. 16



Visualiseringspunkt 4B, Voldervej - Eksisterende forhold

Eksisterende forhold set fra indkørslen til Voldervej nr. 39 nord for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 150 meter. 
Åbent, storskala landskab uden terrænvariationer og få karaktertræk. Landbrugsejendomme ligger spredt i landskabet. Vindmøllerne er 150 meter høje. 17



Visualiseringspunkt 4B, Voldervej - Visualisering (uden afskærmende beplantning)

Visualisering (uden afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlægget vil være synligt fra dette punkt, ind til de afskærmende 
beplantningsbælter er vokset op i fuld højde 18



Visualiseringspunkt 4B, Voldervej - Visualisering med rød markering (med afskærmende beplantning)

Visualisering med rød markering af anlægget (med afskærmende beplantning). Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter. 19



Visualiseringspunkt 4B, Voldervej - Visualisering (med afskærmende beplantning)

Visualisering (med afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlæggets synlighed vil på sigt blive skærmet af de nye 
beplantningsbælter og vil ikke blive oplevet dominerende sammen med vindmøllerne. Det åbne landskabsrum indsnævres med anlægget og de nye beplantningsbælter. 20



Panorama over eksisterende forhold set fra indkørslen til Voldervej nr. 39 nord for planområdet. Afstand til anlægget er ca. 150 meter. 
Åbent, storskala landskab uden terrænvariationer og få karaktertræk. Landbrugsejendomme ligger spredt i landskabet. Vindmøllerne er 150 meter høje.

Visualiseringspunkt 4 panorama, Voldervej - Eksisterende forhold
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Visualsering (uden afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlæggets synlighed vil på sigt blive skærmet af de nye 
beplantningsbælter og vil ikke blive oplevet dominerende sammen med vindmøllerne. Det åbne landskabsrum indsnævres med anlægget og de nye beplantningsbælter.

Visualiseringspunkt 4 panorama, Voldervej - Visualisering (uden afskærmende beplantning)
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Visualisering med rød markering af anlægget (med afskærmende beplantning). Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter.

Visualiseringspunkt 4 panorama, Voldervej - Visualisering med rød markering (med afskærmende beplantning)
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Visualsering (med afskærmende beplantning). Fra Voldervej er synligheden af anlægget størst og kan opleves på korteste afstand. Anlæggets synlighed vil på sigt blive skærmet af de nye 
beplantningsbælter og vil ikke blive oplevet dominerende sammen med vindmøllerne. Det åbne landskabsrum indsnævres med anlægget og de nye beplantningsbælter.

Visualiseringspunkt 4 panorama, Voldervej - Visualisering (med afskærmende beplantning)
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Eksisterende forhold set fra Pindsmarkvej nr. 8 nord for planområdet. Afstand til planområdet er ca. 600 meter. Åbent, storskala landskab med få terrænvariationer og få karaktertræk. Landbrugsejen-
domme ligger spredt i landskabet. Bøvlingbjerg Kirke anes i det fjerne centralt i billedet. Vindmøllerne er 150 meter høje. I baggrunden ses yderligere vindmøller samt højspændingsmaster.

Visualiseringspunkt 5, Pindsmarkvej - Eksisterende forhold
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Visualisering (uden afskærmende beplantning). Fra dette punkt fra Pindsmarkvej nord for planområdet kan anlægget ses i sammenhæng med øvrige tekniske anlæg og landbrugsbebyggelser i 
landskabet. Anlægget vil være synligt fra dette punkt, men anlæggets synlighed reduceres, når de afskærmende beplantningsbælter er etableret og vokset op i fuld højde.

Visualiseringspunkt 5, Pindsmarkvej - Visualisering (uden afskærmende beplantning)
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Visualisering med rød markering af anlægget (med afskærmende beplantning). Anlægget består af i alt 16 lynfangsmaster på 25 meters højde og teknikbygninger på op til 14 meters højde. 
Anlægget indhegnes med trådhegn på 3 meters højde. Der er vist afskærmende beplantningsbælter med en højde på 6-8 meter.

Visualiseringspunkt 5, Pindsmarkvej - Visualisering med rød markering (med afskærmende beplantning)
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Visualisering (med afskærmende beplantning). Fra dette punkt fra Pindsmarkvej nord for planområdet kan anlægget ses i sammenhæng med øvrige tekniske anlæg og landbrugsbebyggelser i 
landskabet. Anlæggets synlighed begrænses af de afskærmende beplantningsbælter og opleves ikke dominerende sammen med vindmøllerne. Det åbne landskabsrum indsnævres med anlægget 
og de nye beplantningsbælter.

Visualiseringspunkt 5, Pindsmarkvej - Visualisering (med afskærmende beplantning)
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Fotopunkt Ramme

Udsigt fra Ramme Kirke til planområdet. Ramme Kirke ligger nord for planområdet. Det vil ikke være muligt at se anlægget fra kirken på grund af terrænvariationen og afstanden. 
Afstand til anlægget er ca. 2,7 km. Anlæggets omtrentlige placering og udbredelse er vist med gul klamme.
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Fotopunkt Fjaltring

Udsigt til planområdet fra Torsmindevej i udkanten af landsbyen Fjaltring. Fjaltring ligger vest for planområdet. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at se anlægget fra Fjaltring primært på grund af 
afstanden samt på grund af terrænvariationer mellem landsbyen og planområdet og eksisterende beplantning. Afstand til anlægget er ca. 3,5 km. Anlæggets omtrentlige placering og udbredelse er vist 
med gul klamme.
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Fotopunkt Fåre

Udsigt til planområdet fra Fårevej tæt ved Fåre landsby. Fåre ligger øst for planområdet. Det vil ikke være muligt at se anlægget fra byen, på grund af terrænvariationen og afstanden. 
Afstand til anlægget er ca. 3,2 km. Anlæggets omtrentlige placering og udbredelse er vist med gul klamme.
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Fotopunkt Bøvlingbjerg

Udsigt over planområdet fra Fårevej i udkanten af Bøvlingbjerg. Bøvlingbjerg ligger syd for planområdet. Anlægget antages at ville kunne anes i horisonten på dage med klart vejr. 
Afstand til anlægget er ca. 2,3 km. Anlæggets omtrentlige placering og udbredelse er vist med gul klamme.


