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”Intentionen er at skabe en belysning med en nordisk 
identitet; vi vil gerne understrege, at vi befinder os i de 
nordiske breddegrader med nordisk lys og materialer”, 
fortalte lysdesigner Christina Augustesen fra Lighting, 
Sweco (tidligere Grontmij). 

Christina Augustesen viste os rundt i bygning NN1 og NN2 
og fortalte om Swecos belysningsstrategi for de to atrier i 
Novo Nordisk hovedsæde. Denne belysningsstrategi 
indeholder fire punkter: den skal fremhæve bygningens 
markante form, guide et bevægelsesflow, understøtte Novo 
Nordisks identitet og endelig være en naturlig del af 
bygningens cyklus – en glidende transformation mellem 
dag og nat. 

Mens dagslyset langsomt forsvandt, mødtes Byens Netværk 
for at kigge nærmere på det elegante lysdesign i Novo 
Nordisks hovedsæde i Bagsværd, der modtog Den Danske 
Lyspris 2014. 



Novo Nordisks imponerende 
bygning NN1, tegnet af 
Henning Larsen Architects. 



Byens Netværk mødes i 
atriet i NN1, der leder 
tankerne mod Guggenheim 
museet i New York. 



Et fly flyver 
over NN1. 



Lysdesigner Christina 
Augustesen fik Byens 
Netværk til at vende 
hovedet opad. Vi gik 
derfra med hold i nakken, 
af at kigge op på de 
smukke loftsbelysninger. 



Lysdesignet leder brugerne 
og blikket op mod himlen.



Atriet er meget 
fotogent.  



Det blå lys var sat i anledning af World Diabetes Day 
den følgende lørdag, og er derfor ikke en permanent 
del af belysningen. 



Et blik ind i kantinen, hvor man kan finde 
forskellige lysmiljøer og stemninger.  



Det smukke loft.



Vi bevægede os rundt i bygningens 
miljøer og undersøgte lyssætningen. 



Vi gik til bygning NN2. 



Atrium-lysserierne i NN2 refererer og hylder det nordiske lys, både 
dagslyset med forbipasserende skyer og nordlysets elektriske farver. 



Vi så de forskellige lysserier, som 
bliver afspillet i løbet af en dag. 



Eftermiddagen sluttede med 
sodavand, kaffe og lækre flødeboller 
og hyggelig netvorking. 



Tak for i dag. 


