


Forord

Velkommen til
Stadionkvarteret i Favrholm

Hillerød kommune præsenterer her forslag til 
masterplan for Stadionkvarteret i Favrholm, 
og inviterer til at komme med ideer og 
bemærkninger, der kan styrke planen.

Favrholm Stadionkvarter skal give rig 
mulighed for fællesskaber og en aktiv hverdag 
i et nyt og spændende bykvarter, der kan 
rumme at være hjemsted for en professionel 
fodboldklub som FC Nordsjælland og hjemsted 
for omkring 4000 nye Hillerødborgere.

Ønsket er, at hele Favrholm skal være en 
mangfoldig bydel med mange forskellige 
muligheder for liv i og omkring boligerne, for 
arbejde, fritids og fælleskaber. Her kan nemlig 
blive god adgang til bæredygtig transport 
og en stærk kobling til Hillerøds attraktive 
bymidte med handel, kulturliv, idræt og 
uddannelsestilbud. I hele Favrholm er det nye 
Nordsjællands Hospital og Generationernes 
Kvarter meget betydningsfulde ankerpunkter.

I selve Favrholm Stadionkvarter bliver 
et nyt stadion og en sportsfælled det 
betydningsfulde ankerpunkt. Vores ønske er, 
at det som ’byens dagligstue’ bliver stedet, vi 
mødes både til hverdag og ved store events. 
Stadionkvarteret vil rumme stadion og et 
fodboldakademi, men også nye boliger og 

erhverv, herunder dagligvarebutikker, café, 
hotel og sportsklinik. 

Med så mange nye borgere bliver der også 
brug for en daginstitution og en folkeskole, 
og en placering i Stadionkvarteret giver gode 
muligheder for samarbejde mellem skole 
og fodboldakademi. Derfor sikrer vi med 
masterplanen, at der er plads til en skole. 

Med de mange nye boliger kan vi realisere 
ambitioner i vores nye boligpolitik. Vi ønsker 
mangfoldige boligområder med blandede 
boligtyper og ejerformer, og boligkvarterer 
med stort fokus på fællesskaber og nærhed til 
grønne områder. Når vi kommer videre frem, 
vil vi i byrådet tage stilling til, hvilke præcise 
krav vi vil stille om almene boliger, og hvordan 
der kan arbejdes med ungdomsboliger og 
bofællesskaber.

Vores ønske er, at udvikle Stadionkvarteret 
som et markant bæredygtigt byområde. Når 
masterplanen er endeligt vedtaget vil der blive 
udarbejdet en systematisk vurdering af en 
lang række emner inden for bæredygtighed 
(DGNB-certificering). Den fælles ambition 
hos udvikler og kommune er at opnå guld-
certificering, og vi tror på, at det er muligt i 
kraft af denne masterplan.

Kimen til udviklingen af Stadionkvarteret blev 
lagt i 2019, hvor byrådet besluttede at indgå 
en udviklingsaftale med Stadionkvarteret 
Favrholm ApS, ejet af Propreco A/S, om 
forkøbsret mod udarbejdelse af planer for 
området. Masterplanforslaget er derfor 
udarbejdet af udviklingsselskabet og deres 
rådgiverteam i samarbejde med Hillerød 
Kommune. Det er sket i et godt og tæt 
samarbejde, og jeg ser frem til, at vi sammen 
skal konkretisere og viderebearbejde 
indholdet i masterplanen frem mod 
kommunens udbud af området.  

Det er derfor nu en stor glæde at kunne 
offentliggøre masterplanforslaget og på den 
måde åbne for arbejdsrummet og invitere 
alle med indenfor. Jeg håber, at mange vil 
bidrage med gode idéer og forslag til hvordan 
masterplanen kan blive endnu bedre og til 
hvordan vi kan arbejde videre med udviklingen 
af Stadionkvarteret. 

God læselyst.

Kirsten Jensen
Borgmester, Hillerød Kommune

Gehl — Making Cities for People






























































































