Ny internetmaster langs Jernbanen ved Gammerød/Urup mellem
Borup og Viby-Sjælland
VISUALISERINGSRAPPORT

22. maj 2018

Gammerødvej

Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til VVM
redegørelse for placering af én ny 48 m høj internetmast langs jernbanen mellem stationerne Borup og
Viby sjælland, ved Gammerød og Urup. Masten har udformning som en gittermast og der visualiseres endvider at der ved foden af masten placeres en teknikhytte.
I rapporten redegøres for processen med at finde
frem til henholdsvis hvorfra de nye master er visualiseret fra og hvordan visualiseringspunkterne er
udvalgt, samt hvilke visualiseringer der er frembragt
og hvordan de er frembragt.
UDVÆLGELSE AF STANDPUNKTER
Banedanmark har i samarbejde med Køge og Roskilde
kommuner fundet frem til tre standpunkter hvorfra
der ønskes visualiseret hvordan de nye master kommer til at se ud i den eksisterende kontekst. Der er
der udvalgt tre standpunkter i umiddelbar nærhed af
internetmasten. Standpunkt 1 fra Gammerødvej på
Køge siden ca. 600 m fra masten, standpunkt 2 e på
Svenstrupvej på Roskilde siden i en afstand af ca.450
m fra masten, det sidste standpunkt 3 ligger på Urupvej
ca 400 m fra masten. Alle standpunkterne befinder sig
på offentlig vej.
FOTO FRA DE TRE STANDPUNKTER
Ud fra de fastlagte standpunkter tages en række foto,
hvor alternative brændvidder og sigtelinjer afprøves

for at give det bedst mulige billede af ændringerne i
landskabet. Billederne tages i almindelig øjenhøjde
(1,65 m over terræn).
UDARBEJDELSE AF EN 3D MODEL
På baggrund af tekniske tegninger af internetmasten
samt tilhørende teknik kabine, udarbejdes en 3d model
af masten. Modellen opbygges i 3ds max. . Kort importeres fra Geodatastyrelsen og virtuelle kameraer
indsættes i modellen, ud fra GPS data og justeres i
høj–den med henholdsvis 1,65 m over terræn, brændvidden indstilles så den svarer til det foto der er taget
og sigtelinjen indstilles så referencepunkter i den virtuelle 3d model svarer til referencepunkter i fotos (det
kan være bygninger, skove, åer og vandhuller, opmålte
hegnspæle og objekter).
UDARBEJDELSE AF VISUALISERINGER
Hvert enkelt kamera giver anledning til en rendering
der viser digets højde og udbredelse i det givne fotostandpunkt. Renderingerne indsættes i de tilsvarende
fotos og der tilægges tekstur, så der opnås en fotorealistisk visning af de fremtidige forhold.
METODE
Fotos er taget med et NIKON spejlreflekskamera
(4000x6000 pixels), og standpunkterne er registreret
manuelt med GPS i forhold til position på kort. Derefter
er der i 3dmodel (i 3ds MAX) oprettet et virtuelt kamera i samme position og højde. View er korrigeret efter
brændvidde og sigtepunkter i 3d bymodel. Endelig er
der udført renderinger af views, som derefter er samlet
med de originale fotos, hvor renderingerne er tonet så
de passer ind i det atmosfæriske perspektiv (objekter,
der er langt væk synes lysere og mere blå end objekter
tæt på). se illustration af metode på side 3.
2d tegning af gittermasten

3d model af gittermasten samt teknik kabine
2d tegninger af teknik kabine

ILLUSTRATION AF METODE

+
Eksisterende forhold

=
Computergenereret rendering

Visualiseringen af de fremtidoge forhold er en manipulering af
foto ved hjælp af renderingen.
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Fotostandpunkt 1 - Kig fra Gammerødvej mod øst 21. maj 2018 - Brændvidde 52,5 mm. Position: (UTM32) 687.914 m E, 6.157.106 m N. Højde over havet =45,144 m

Ny internetmast

Fotostandpunkt 1- Visualiseringen viser at masten vil ære delvis synlig bag de høje træer.

Fotostandpunkt 2 - Kig fra Svenstrupvejen mod syd maj 2018 - Brændvidde 52.5 mm. Position: (UTM32) 688.566 m E, 6.157.818 m N. Højde over havet =46,71 m

Ny internetmast

Fototandpunkt 2- Visualiseringen viser den nye internetmast ligger “i aksen” for enden af Svenstrupvejen, men i sommerhalvåret vil være hellt skjult af løv og grene fra Birkede skov.

Fotostandpunkt 3 - Kig fra Urupvej mod nordøst. 21 maj 2018 - Brændvidde 27 mm. Position: (UTM32) 688.601 m E, 6.156.899 m N. Højde over havet =53,96 m

Ny internetmast

Fotostandpunkt 3- Visualiseringen viser at masten vil kunne ses bag en mindre skov.

