
 

 

 

 

 

 

 

VVM for Novo Nordisk 
A/S, 
site Bagsværd 

 

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljø-
vurdering 

Del 2 Ikke teknisk resume 

Del 3 VVM‐redegørelse – Bilag 1 Visualisering 

 

August 2012 

1 

 



 

 

VVM-redegørelse 
 

Novo Nordisk A/S. Bagsværd 

Redaktion og grafisk tilrettelæggelse 

Novo Nordisk A/S 

 

Udgivet september 2012 af 

Miljøstyrelsen Virksomheder 

Strandgade 29 

1401 København K 

Telefon 72 54 40 00 

e-mail mst@mst.dk 

 

Visualiseringer og vurderinger er udført af  

NNE Pharmaplan A/S 

Nybrovej 80 

2820 Gentofte 

Telefon: +45 4444 7777, Fax: +45 4444 3777 

www.nnepharmaplan.com 

 

Copyright 

Novo Nordisk A/S 

Miljøstyrelsen 

ISBE 978-87-92903-25-9 

 

 



 

 

Indholdsfortegnelse 

 

INDLEDNING..........................................................................................4 

EKSISTERENDE  FORHOLD ......................................................................5 

FREMTIDIGE FORHOLD ..........................................................................6 

SAMLET VURDERING .............................................................................8 

 

 



Indledning  
 

 

Som et led i VVM redegørelsen for Novo Nordisk site Bagsværd er der ud-
ført en visualisering af en mulig ny facilitet på Brudelysvej 19. 

Visualiseringen er udarbejdet i programmerne 3D Studio Max R 2012 og-
Photoshop CS5.5 

Der er foretaget visualisering fra ét fotostandpunkt. Den fremtidige facili-
tet placeres i Bagsværd Erhvervskvarter omgivet af bygninger i ca. samme 
højde. Der løber en vej langs grunden og der er begrænsede muligheder for 
at få en tilpas afstand til byggeriet for at kunne udføre en optimal visuali-
sering. Da De omkringliggende bygninger ligeledes begrænser mulighe-
derne for at udføre en optimal visualisering, er der alene gennemført en 
visualisering af byggeriet i dette ene fotopunkt. Visualiseringen er foreta-
get fra Bagsværd Bypark, da dette er det eneste sted udenfor erhvervsom-
rådet, hvorfra en kommende bygning vil kunne ses.  

Da der ikke er gennemført et færdigt projekt for den pågældende facililitet 
og dermed heller ikke udarbejdet færdige tegninger er visualiseringen ikke 
en nøjagtig gengivelse af et kommende projekt men fremstår udelukkende 
som en visualisering af et muligt eksempel.  

Når billederne betragtes, er det vigtigt, at det ses i den betragtningsaf-
stand, der er angivet ved hvert enkelt billede. Baggrunden herfor er, at 
man skal genskabe den billedvinkel, som fotografiet er taget under. Ser 
man billederne i en større afstand end angivet, vil den visuelle påvirkning 
synes mindre. Ser man dem tættere på, forstærkes den. Den anbefalede 
betragtningsafstand er ved print i A3-format.  Illustrationen til højre angi-
ver betragtningsafstand ift. billedvinkel. I de angivne fotos er anvendt et 
26 mm vidvinkels optik svarende til 70 °. 

Der er fra det pågældende fotostandpunkt udarbejdet to visualiseringer. 1: 
hvor bygningen er trukket længst muligt væk fra vejen og 2: hvor bygnin-
gen er placeret så tæt på Brudelysvej og Bagsværd Bypark som lokalplanen 
tillader. 

 

 

 

 



Eksisterende 
 forhold 
Fotoet er taget fra Brudelysvej nr. 14 ca. 50 
meter fra grundgrænsen. 

Herfra er der et kig ind i Bagsværd er-
hvervskvarter. På billedet ses flere af Novo 
Nordisk og Novozymes eksisterende facilite-
ter. Bygningerne 1S/1T ligger til højre i bil-
ledet bag træerne. 

Det nordvest vendte skelhjørne af Brudelys-
vej 19 ses til venstre i billedet og er angivet 
med en rød pil. 

Forrest til venstre i billedet bag stålhegnet 
ses den grund som Brudelysvej 19 grænser 
op til. 

 

 



Fremtidige forhold 
Visualisering eksempel 1 

Eksempel 1 viser hvordan en fremtidig facilitet på 
grunden kunne se ud. I Eksempel 1 er bygningen 
trukket så langt tilbage på grunden som muligt.  

Bygningens udtryk harmonerer med de eksisterende 
faciliteter i området.   Nærmiljøet bærer tydeligt præg 
af at være et industriområde.  

I dag er de øvrige omkringliggende bygninger f.eks. 
1T/1S tilbagetrukket fra vejen og det mest sandsynlige 
vil være at et kommende projekt ligeledes vil trækkes 
væk fra vejen, svarende til dette eksempel.  

 

 

 

 

Betragtningsafstand: 21 cm 



Visualisering Eksempel 2 

 

 

I Eksempel 2 er bygningen trukket helt frem på grun-
den op mod Bagsværd Bypark. 

I dette eksempel fremstår bygningen mere markant fra 
vejen end Eksempel 1, men bygningens udtryk harmo-
nerer stadig med de eksisterende faciliteter i området 

 

Betragtningsafstand: 21 cm 



 

 

Samlet vurdering 
Begge de viste placeringer er mulige. Det vurderes at en ny facilitet på 
Brudelysvej 19 vil kunne tilpasses nærmiljøet og fremstå harmonisk og i et 
positivt samspil med de øvrige bygninger i erhvervsområdet. 

Langs hele grænsen mellem Bagsværd Bypark og Bagsværd Erhvervskvar-
ter ligger der i dag produktionsbygninger af samme type og af samme høj-
de. Set fra Bagsværd Bypark vurderes en ny facilitet derfor ikke at udgøre 
nogen negativ påvirkning i forhold til det visuelle udtryk.  
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