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Fotopunkter och fotoriktningar från områden kring planområdet
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Fotopunkter - siktlinjestudie
Foton har tagits från utvalda punkter kring planområdet, dels 
från närliggande bostadsområden och dels från vägar som pas-
serar området. (Se kartbild första sidan). Siktlinjestudien visar 
att för alla fotopunkter gäller att träd och topografi skymmer 
planområdet som inte syns från omgivande bostadsområden 
eller från vägar söder, väster och öster om området. 

Samtliga foton är tagna i markplan. Det har i studien inte varit 
möjligt att ta foton från högre höjd, där anläggningen kan bli 
synlig, exempelvis hus som når över trädtopparna. Bebyggelsen i 
planområdets närhet består dock främst av en- och tvåplanvillor.   
I siktlinjestudien ingår heller övrig planerad verskamhet utanför 
planområdet. 

1
Foto 1 är taget från Gamla Skärgårdsvägen vid infarten till Eriksberg 
och Graningevägen i riktning västerut.

Terrängen mellan fotopunkten och planområdet är varierande med 
trädklädda bergsklackar med smalare svackor emellan. Riktingen från 
fotopunkten går just över en sådan bergsklack varför verksamhetsom-
rådet kommer att döljas av berget och träden. Höjdskillanden mellan 
fotopunkten och verksamhetsområdet är ca 20 meter. Fotopunkten 
befinner sig ca 5 m ö h, verksamhetsområdet ca 25 m ö h, medan 
berget däremellan stiger ca 50 m ö h som högst. Träden på berget för-
stärker höjdskillnaden ytterligare. 
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2
Foto 2 taget från Graningevägen i riktning nordväst.

Från fotopunkten, som ligger ca 17 m ö h, sluttar terrängen ganska 
brant mot verksamhetsområdet. Höjdskillnaden är här inte så stor, och 
berget emellan sträcker sig som mest ca 35 m ö h, men vägens läge 
nära intill sluttningen och skogen gör att verksamhetsområdet till stora 
delar kommer att döljas.
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3
Foto 3 är taget från kanten av Värmdöleden vid tunneln över Granine-
vägen i riktning norr..

Mellan fotopunkt 3 som ligger ca 13 m ö h, och verksamhetsområdet 
(ca 25 m ö h) ligger en bergsklack som når lite drygt 40 m ö h och 
döljer verksamhetsområdet från fotopunkten. Skogen förstärker höjd-
skillnaden och hjälper till att dölja element bakom den. 
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4
Foto 4 är taget från påfarten till Värmdöleden söderut från Gamla 
Skärgårdsvägen i riktning ostnordost.

Från fotopunkt och till verksamhetsområdet är det endast ett fåtal 
meter som skiljer sig i höjd. Verksamhetsområdet ligger några meter 
högre. Träden som syns närmast i bild kommer att befinna sig mellan 
fotopunkt och verksamhetsområde och delvis begränsa utblickarna. 
Sannolikt kommer dock delar av byggnaderna synas härifrån.
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5
Foto 5 är taget från udden längst ut på på slutet av Sjörundan i nord-
västlig riktning över Baggensfjärden.

Avstånd, bergsklackar med höjdskillnader på mellan 10-15 meter samt 
skog, gör att den visuella upplevelsen av verksamhetsområdet kommer 
att vara begränsad härifrån.
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6
Foto 6 är taget från Värmdöden norrut strax före avfart mot Insjön och 
Kummelnäs. Fotot taget från bil i riktning nordväst.

Höjdskillnderna mellan fotopunkt 6 och även andra delar av motor-
vägssträckan är relativt små. Träd nära inpå motorvägen hjälper dock 
till att dölja utsikten och verksamhetsområdet.

12



Bilaga 1Siktlinjestudie

13



Bilaga 1 Siktlinjestudie    

7
Foto 7 är taget från Fiskarevägen i villaområdet Insjön i riktning  syd-
sydväst.

Från fotopunkt 7 sluttar landskapet successivt upp mot verksamhets-
området med en total skillnad på knappt 20 meter. Byggnader och träd  
skymmer dock utblickarna när man befinner sig i villaområdet.
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8
Foto 8 ät taget från Lillebovägen nära Värmdövägen i riktning sydost.

Avståendet gör att den visuella påverkan från verksamhetsområdet till 
fotopunkt 8 kommer att vara mycket begränsad. Utbyggnaden av de 
andra etapperna kan dock komma att förändra utblickarna. Träd och 
byggnader inom villområdet begränsar också siktlinjer och utblickar.
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9
Foto 9 är taget från Velamsundsvägen i sydostlig riktning.

Mellan fotopunkt 9 och planområdena för både östra och västra Kil 
befinner sig en skogsbeklädd bergsklack som sträcker sig ca 50 m ö h. 
Berget och skogen begränsar utblickarna och kommer att dölja verk-
samhetsområden härifrån. 
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10
Foto 10 är taget i Gustavsvik från kanten av östergående fil på Värm-
döleden ostsydostlig riktning.

Från motorvägen och villaområdet Gustavsvik blir utblickarna begrän-
sade av såväl skog som flera bergsklackar når mellan 30-45 m ö h. 
Verksamhetsområdet kommer inte att visuellt kunna upplevas härifrån. 
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