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Kvalitetssikring af Mangor og 
Nagels visualiseringer i forbindelse 
med tårnbebyggelse i Møllebro bol-
igkvarter langs Herredsvejen i Hill-
erød

Hillerød Kommune (Afdelingen for By og Mil
jø) har bestilt en uvildig kontrol af Arkitekt–
firmaet Mangor og Nagels visualiseringer hos 
Niras A/S.

Forudsætninger
I fællesskab med Hillerød Kommune er det 
aftalt at kontrollen ikke foregår ved at rekon
struere visualiseringerne direkte, men ved at 
Mangor og Nagels 3d model indsættes i en fly
opmålt 3d model af Hillerød, som der trækkes 
nogle renderinger fra, i fotostandpunkter der 
svarer til Mangor og Nagels fotostandpunkter.

fejlplaceringen. 
Der er ved rekonstruktion af Mangor og 
Nagels visualiseringer er der lagt vægt på at fo
tostandpunktet er det korrekte i forhold til den 
nye bebyggelse og ikke til slottet, med min
dre slottet er meget synligt i visualiseringer.  
(Trollesminde allé og Jægerbakken).

Fejlkilder
Der forekommer i denne uvildige undersøgelse 
en række fejlkilder der skal nævnes for rede
lighedens skyld.
• Fotostandpunkter: Hvert fotostandpunkt 

er i mangor og nagels plan markeret med et 
tal og en pil. tallet står inde i en cirkel med 
en diameter på ca 30 m. foran cirklen er der 
en pil der er ca 15 lang. Hvor i disse størrel
ser det egentlige fotostandpunkt er placeret, 
kan ikke siges med nøjagtighed. Derfor er 
der valgt en metode hvor der i modellen 
findes et fotostandpunkt der rekonstruerer 
mangor og Nagels visualisering.

medvirke at visse tagflader er forkert pla–
ceret, men unøjagtigheden burde ikke være 
mere end maksimalt 1m. Niras Informatik 
som står for 3d modellen har sikret sig at 
de vigtigste bygningsflader ligger inden 
for en acceptabel afvigelse. Der er i mo
dellen ingen beplantning, hvilket kan give 
en anderledes oplevelse af størrelser end i 
virkeligheden.

• Mangor og Nagels model er accepteret 
som en korrekt gengivelse af projektet på 
det detaljeringsniveau det befinder sig på i 
skrivende stund (28012016).

Konklusion
Der er udabejdet 7 visualiseringer fra kombi
nationen af bymodellen og Mangor og Nagels 
3d model. Visualiseringerne ligner i høj grad 
de billeder Mangor og Nagel har produceret, 
og de små forskelle der er, giver ikke anledning 
til at sige, at der bevidst er manipuleret med 
visualiseringerne. 
Alt i alt konkluderes det at boligkvarteret med 
sine tårnbygninger vil fremtræde med de vol-
umener der er vist i Mangor og Nagels visual
iseringer. At konstruktioner, materialevalg og 
farver kan give en anderledes karakter end den 
viste, er ikke taget i betragtning her.

Møllebro
Boligkvarter

Frederiksborg slot

Metode
Mangor og Nagels 3d model er indsat i 3d 
bymodellen af Hillerød, således at det stykke 
grundkort der fulgte med højhusmodellen 
matchede bygningerne i bymodellen. Medføl
gende er referencebygninger herefter slettet.
Ved den lejlighed viste det sig at Mangor 
og Nagel har fejlplaceret modellen af Fred
eriksborg slot. Dette har ikke nødvendigvis 
den store betydning for visualiseringerne, 
da afstandene er så relativt store i forhold til 

• Den flyopmålte 3d model af Hillerød by 
og terræn: Ved flyopmåling (med Laser) af 
Hille rød er der dannet en såkaldt “punkt
sky” , en stor mængde af punkter i rummet 
som definerer overflade på tage, vægge og 
terræn. Imidlertid skal denne punktsky 
omdannes til flader, hvilket sker i ved hjælp 
af en algoritme. Dette betyder at der dannes 
overflader hvor der er den største sandsyn
lighed for at der findes en flade. Dette kan 

mangor og Nagels 3d model indsat i flyopmålt volumennodel af Hillerød

Den flyopmålte volumennodel af Hillerød. 
Her er det Torvet der er vist. 

Forskellen på placering af Slottet i de to modeller.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i foto fra Trollesminde Allé. 
Kommenar: på grund af Slottets fejlplacering i Mangor og nagels Placering vil det bebyggelsen forekomme st ligge 
nærmere slottet end vist på visualiseringen.

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i foto fra Jernaldervej

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i foto fra Favrholm
Kommentar: Det vil fra dette fotostandpunkt ikke være mmuligt at se den nye bebyggelse.

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i foto fra  Jægerbakken ved slotsparken
På grund af slotttets fejlplacereing i Mangor og Nagels Model, vil tårbebyggelsen forekomme at ligge lidt nærmere 
slottet end vist i visualiseringen

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i fotos fra Herredsvejen

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.



Original visualisering udført af Mangor og Nagel og indsat i foto fra Trollesminde Allé. 
Kommentar: Selvom der er visse unøjagtigheder i modellen, er det overordnede indtryk stadig at tårnbebyggelsen 
kigger frem bag den eksisterende bebyggelse.

Kontrol visualisering udført af Niras A/S af Mangor og Nagel 3d model indsat i 3d by og terrænmodel af Hillerød.


