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1. Indledning  
 

 

Som et led i VVM redegørelsen for Novo Nordisk site Hillerød er der udført en visuali-
sering af mulige placeringer af de forventede nye faciliteter. 

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

Relevante kig ind til området er generelt i en vis afstand til sitet. Der er i dag kun be-
grænset kig til området fra boligområdet beliggende øst for sitet på den anden side af 
Roskildevej, da den gamle Mejeribygning skygger for selve produktionsfaciliteterne. De 
fremtidige nye faciliteter fremstår således tydeligst fra nord, syd og vest. På denne bag-
grund er der valgt de 5 viste kameralokationer. 

Der er foretaget en visualisering af følgende scenarier: 

1. Visualisering af de med rødt angivne placeringer (fra kameralokation 1-5)  
2. Visualisering, hvor også den alternative placering indgår- stiplet linje- (fra ka-

meralokation 2-3) 

 

Da der ikke er gennemført et færdigt projekt for de kommende nye faciliteter og der-
med heller ikke udarbejdet færdige tegninger er visualiseringen ikke en nøjagtig gengi-
velse af et kommende projekt men en indikation af hvordan bygningerne i forventet 
højde og omfang vil fremstå i omgivelserne.  

 
 

Når billederne betragtes, er det vigtigt, at det ses i den betragtningsafstand, der er an-
givet ved hvert enkelt billede. Baggrunden herfor er, at man skal genskabe den billed-
vinkel, som fotografiet er taget under. Ser man billederne i en større afstand end angi-
vet, 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 
angiver betragtningsafstand ift. billedvinkel. I de angivne fotos er anvendt et 17 mm 
vidvinkels optik svarende til 92°. 
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2. Lokation 1 - Eksisterende og fremtidige forhold 
Fotoet viser et kig ind til sitet fra 
Roskildevej ad Mælkevejen. Nogle 
af de gamle mejeribygninger ses i 
forgrunden til venstre.  

Virksomhedens produktionsfacilite-
ter ses så godt som ikke herfra, hvil-
ket også vil være tilfældet for de nye 
faciliteter.  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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3. Lokation 2 - Eksisterende forhold 
 

Billedet viser eksisterende forhold set 
fra Favrholm.  

Novo Nordisks eksisterende facilite-
ter ses henholdsvis som mørke og 
lyse større bygninger. Området frem-
står som industriområde omgivet af 
et forholdsvist fladt landskab. Fra 
sitet skråner niveauet nedad mod syd 
mod dette fotopunkt.   

Betragtningsafstand: 15 cm 
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4. Lokation 2 – Fremtidige forhold 
Scenarie 1 

De nye bygninger er angivet med en 
lys farve.  

Den nye administrationsbygning vil 
skygge for den eksisterende bygning 
24A. Den nye produktionsbygning 
længst mod vest (til venstre for mid-
ten af billedet) vil udvide områdets 
udbredelse en anelse mod vest set 
fra denne lokation.   

Bygningerne vil være af samme type 
som eksisterende bygninger og vil 
derfor fremstå harmonisk og i et 
positivt samspil med de øvrige byg-
ninger i erhvervsområdet.   

 

 

Betragtningsafstand: 15 cm 
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Scenarie 2 

I dette scenarie er der tilføjet en ny 
bygning på den alternative placering 
vest for eksisterende bygning 24A. 

Det i dag åbne rum mellem 24-rækken 
og 25-rækken vil blive reduceret. Det vil 
dog ikke ændre væsentligt på det sam-
lede indtryk af området.   

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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5. Fotopunkt 3 – Eksisterende forhold 
Billedet viser sitet set fra Hillerødmo-
torvejens afkørsel ”Hillerød Ø” syd-
vest for sitet.  

Novo Nordisks eksisterende faciliteter 
fremstår igen som moderne lyse og 
mørke erhvervsbygninger i et åbent 
landskab.  Bygningerne der ses længst 
til venstre i billedet er virksomheden 
Biogen Idec og Foss. 

   

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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6. Lokation 3 – Fremtidige forhold 
Scenarie 1 

De nye bygninger er angivet med 
en lys farve.  

Både Ny 24A vest og Ny 25K vest 
ses længst mod vest og den nye 
administrationsbygning til højre i 
billedet.  

De nye vestlige produktionsfacili-
teter vil skygge for kig til virksom-
heden Biogen Idec og Foss. Den 
nye administrationsbygning vil 
skygge for den eksisterende byg-
ning 24A.   

Bygningerne vil være af samme 
type som eksisterende bygninger 
og vil derfor fremstå harmonisk og 
i et positivt samspil med de øvrige 
bygninger i erhvervsområdet.   

 

 

Betragtningsafstand: 15 cm 
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Scenarie 2 

I dette scenarie er der tilføjet en ny 
bygning på den alternative placering 
vest for eksisterende 24A.  

Denne nye bygning vil skygge for 
størstedelen af den eksisterende 
bygning 24A. Det vil dog ikke ændre 
væsentligt på det samlede indtryk af 
området.   

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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7. Lokation 4 – Eksisterende forhold 
Billedet viser sitet set fra rundkør-
sel ved Peder Oxes Al-
lé/Egespursalle nordvest for sitet.  

Novo Nordisks eksisterende facili-
teter ses ganske svagt i horisonten 
til højre for vejen (Peder Oxes 
Allé).  Til venstre i billedet ses 
Biogen Idecs bygninger.  

.   

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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8. Lokation 4 – Fremtidige forhold 
Scenarie 1 

De nye bygninger er angivet med en 
lys farve.  

Både Ny 24A vest og Ny 25K vest 
ses beliggende foran eksisterende 
25K og 24K. Lidt længere til venstre 
i billedet ses Ny 25A vest.  

Afstanden til de nærmeste bygnin-
ger vil fra denne lokation reduce-
res, men bygningerne vil fortsat 
ligge i en vis afstand og ikke virke 
markante.    

Da bygningerne vil være af samme 
type som eksisterende bygninger, 
vil de fremstå harmonisk og i et 
positivt samspil med de øvrige byg-
ninger i erhvervsområdet.   

*** 

Der er ikke udarbejdet visualisering 
for scenarie 2, da forskellen mellem 
scenarie 1 og 2 ikke vil kunne ses 
fra denne lokation. 

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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9. Lokation 5 – Eksisterende forhold 
Billedet viser sitet set fra rund-
kørsel ved Peder Oxes Al-
lé/Brennum Park nordvest for 
sitet.  

Fra denne lokation ses tydeligt 
Novo Nordisks eksisterende 
facilitet 25K ca. midt i billedet. 
Lidt længere mod højre ses 24K. 

   

  

Betragtningsafstand: 15 cm 
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10. Lokation 5 – Fremtidige forhold 
Scenarie 1 

De nye bygninger er angivet med 
en lys farve.  

Både Ny 24A vest og Ny 25K vest 
ses beliggende foran eksisterende 
25K og 24K. Lidt længere til ven-
stre i billedet ses Ny 25A vest.  

Da bygningerne vil være af sam-
me type som eksisterende byg-
ninger, vil de fremstå harmonisk 
og i et positivt samspil med de 
øvrige bygninger i erhvervsområ-
det.   

*** 

Der er ikke udarbejdet visualise-
ring for scenarie 2, da forskellen 
mellem scenarie 1 og 2 ikke vil 
kunne ses fra denne lokation 

 

 

 

 

 

 

 

Betragtningsafstand: 15 cm 
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11. Samlet vurdering 
De eksisterende faciliteter er placeret i et erhvervsområde. De nye faciliteter vil være af samme 
type som eksisterende bygninger og vurderes at kunne tilpasses nærmiljøet og fremstå harmo-
nisk og i et positivt samspil med de øvrige bygninger i erhvervsområdet. 

Virksomhedens eksisterende og fremtidige bygninger vurderes på den baggrund ikke at have 
nogen væsentlig miljømæssig påvirkning i forhold til det visuelle indtryk af området.  
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