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Velkommen til Stadionkvarteret
Hillerød Kommune inviterer med dette debatoplæg alle til at komme med 
idéer og bemærkninger til forslag til masterplan for Stadionkvarteret i 
Favrholm. Med Stadionkvarteret vil vi skabe et nyt og spændende bykvarter 
med fokus på bæredygtighed, sundhed, idræt, kultur og fællesskaber. 

Stadionkvarteret er beliggende i bydelen Favrholm og bygger videre på vision 
og mål for hele bydelen. Området ligger i den sydvestlige del af Favrholm og 
er ca 94ha stort. Det kan fuldt udviklet rumme ca. 2200 boliger samt stadion, 
sportsakademi, dagligvarehandel, erhverv og evt. skole og daginstitution. 

Udviklingen af Stadionkvarteret sker med udgangspunkt i en udviklingsaftale 
mellem Hillerød Kommune og Stadionkvarteret Favrholm ApS, ejet af 
Propreco A/S.

Stadion og idrætsfaciliteter
Stadionkvarteret får sit navn fra det nye stadion og et ambitiøst nyt 
sportsakademi. Med nærheden til infrastruktur er det oplagt at placere 
stadion, en større funktion af regional betydning, netop på dette sted i 
Favrholm. Foruden stadion, der vil tilbyde attraktive fælles rammer og en 
mangfoldighed af aktiviteter for alle kvarterets brugere, vil området også 
danne ramme om unikke trænings- og uddannelsesfaciliteter for fodbold på 
højt niveau.

Forbindelser og infrastruktur
Med placeringen i nærheden af Favrholm Station med S-tog og lokalbaner, 
bliver Stadionkvarteret godt forbundet og koblet til Hillerøds attraktive 
bymidte, Nordsjælland og hele Hovedstadsområdet. Kvarteret planlægges 
med gode forhold for fodgængere, cyklister og brugere af den kollektive 
trafik. Der kan etableres et nyt lokalbanestop ved Stadionkvarteret (besluttes 
af Region Hovedstaden).
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Stadionkvarterets placering i Favrholm og Hillerød ↑

Læs det fulde masterplanforslag og den 
tilhørende miljørapport på Favrholm.dk

http://favrholm.dk/
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Landskabet
I Stadionkvarteret kombineres et aktivt byliv med nærhed til naturen i 
hverdagen. En stor del af området er udlagt til vådområder og grønne 
landskabskiler, der både vil indeholde steder med ro til fordybelse og 
sjove, sociale og udfordrende aktiviteter. Sammenhængende stisystemer 
tilgængeliggør naturværdierne og forbinder til stationen mod øst, Solrødgård 
mod vest, Brødeskov mod syd og resten af Hillerød mod nord. De grønne 
områder vil samtidig bidrage til biodiversiteten i Stadionkvarteret, og lavninger 
i landskabet vil kunne optage vand - for eksempel ved skybrud.

Sportsfælleden og idrætsfaciliteter
Et stort grønt område i Stadionkvarteret bliver udlagt som en unik 
sportsfælled med fokus på fysisk aktivitet, idræt og bevægelse. Fælleden 
bliver kvarterets grønne hjerte og vil indeholde både fodboldbaner og et 
mangfoldigt aktivitetslandskab. Sportsfælleden bliver et samlende mødested 
for idrætsudøvere, beboere, dagtilbud, skoleelever og områdets besøgende. 

Boligklyngerne
Boligerne i Stadionkvarteret er placeret i tætte klynger i landskabet, med 
indre grønne gårdrum der giver plads til fællesskaber og delefaciliteter. Nogle 
fællesskaber vil måske spise sammen i hverdagen, mens andre vil deles om 
fællesrum til f.eks. hjemmearbejde eller børnenes leg. Ambitionen er at sikre 
rammerne for mangfoldige og blandede boligbebyggelser, hvor beboerne 
inviteres til at udfolde dette potentiale. Hver boligklynge er sammensat af flere 
storparceller, og har en central lokalplads ud mod kvarterets stamveje.

Masterplanforslag, april 2022 ↑

Spørgsmål til debat

Forestil dig at du flytter til 
Stadionkvarteret om 10 år – 
hvad glæder du dig mest til 
ved at bo i Stadionkvarteret?

Hvilke tilbud synes du de 
fælles grønne områder bør 
indeholde?

Hvordan mener du de 
nære fællesskaber 
mellem naboer og brugere 
i Stadionkvarteret kan 
hjælpes på vej som en del af 
udviklingen?
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Bæredygtighed
Masterplanen for Favrholm Stadionkvarter tager udgangspunkt i FN’s 17 
verdensmål. For at sikre at bæredygtigheden evalueres og tages med hele 
vejen til færdigt bykvarter, certificeres byområdet med DGNB-systemet 
- ambitionen er at certificere bydelen til guldniveau, som er den højeste
certificering der kan gives til byområder der udvikles på landbrugsjord.

Eksempler på Stadionkvarterets bidrag til FNs verdensmål:

↑  Oversigt, bæredygtighedscertificering jf. DGNB Guld ↑  FN’s 17 verdensmål tænkt ind fra starten af processen omkring 
Stadionkvarteret 

Landskabet danner ramme 
om en aktiv hverdag med sport 
og bevægelse, som fremmer 
den fysiske sundhed.
Mål 3 - Sundhed og trivsel

Infrastrukturen omkring 
Favrholm gør det let at 
komme rundt og få adgang til 
arbejdspladser og rekreative 
tilbud i regionen.
Mål 9 - Industri, Innovation og 
Infrastruktur

Landskabets kapacitet 
til at forsinke og aflede 
regnvand gør kvarteret 
modstandsdygtigt overfor 
fremtidens klima.
Mål 13 - Klimaindsats

Variation af boligtyper og 
-størrelser giver diversitet i 
indbyggere, mens fællesarealer 
og inkluderende byrum skaber 
relationer og tryghed.
Mål 11 - Bæredygtige byer og 
lokalsamfund

Masterplanen bevarer 
beskyttede naturområder og 
sikrer sammenhængende 
grønne forbindelser i området.
Mål 15 - Livet på land

Planens 
fællesskabsfremmende 
elementer skaber grobund for 
en højere grad af deling og 
genbrug af resourcer beboerne 
imellem.
Mål 12 - Ansvarligt forbrug og 
produktion

Spørgsmål til debat

Hvilke tiltag mener du 
kan gøre det nemt for 
de kommende beboere 
at bidrage med at gøre 
Stadionkvarteret til et mere 
bæredygtigt bykvarter?

Hvordan skal byen indrettes 
for at du vil vælge at tage 
cyklen og toget og lade bilen 
stå?

Hvad vil du gerne dele med 
dine naboer? Og hvad skal 
der til for at det bliver nemt 
for dig?
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Visionen
Masterplan for Favrholm Stadionkvarter er udarbejdet af AI & Gehl med 
udgangspunkt i ”Vision for Favrholm Stadionkvarter - Et sted hvor mennesker 
kan blomstre” (2020). Denne fælles vision er udarbejdet af Hillerød 
Kommune, Stadionkvarter Favrholm ApS i samarbejde med andre aktører og 
med lokale repræsentanter inden for fodbold, uddannelse, kultur og erhverv.

Masterplanen og den videre proces
Masterplanen fastlægger den overordnede fysiske struktur for bebyggelsen, 
byrummene og de grønne områder, herunder placering af de forskellige 
funktioner samt principper for disponering af boligklynger, parkering, 
håndtering af regnvand, mv. I den fortsatte proces er der planer om 
afholdelse af en arkitektkonkurrence om den præcise arkitektoniske 
udformning af Stadion og de nære omgivelser. Masterplanen skal 
sideløbende konkretiseres i dispositionsplan, hvor de endelige strukturer 
fastlægges. Herefter vil der skulle udarbejdes kommuneplantillæg, 
rammelokalplan for Stadionkvarteret og byggeretsgivende lokalplaner for de 
enkelte etaper efterhånden som de udvikles.

Integration - fælles rum og fællesskaber
Som et parallelt spor i den videre udvikling vil aktørerne i området arbejde 
videre med hvordan man konkret sikrer den størst mulige integration 
mellem de forskellige funktioner i og omkring Stadionkvarteret. Eksempelvis 
sambygning, deling og dobbeltudnyttelse af lokaler, uderum og faciliteter på 
tværs af stadion, erhverv, skole og boligklyngernes fælles rum.

Helheds
plan Vision

Arkitekt-
konkurrence

Dispositions-
plan

Kommune-
plantillæg og 
lokalplanerMasterplan

2014 / 2022 2020

Løbende borgerinddragelse

2022 2022 2023 2023 og frem

Integration mellem funktioner 
og aktører

Forsimplet oversigt over processen omkring Favrholm Stadionkvarter ↑

Visionens 4 principper

Naturen og landskabet er 

udgangspunktet

Grøn mobilitet og gode 

forbindelser er kernen

Fællesskaber og aktivt liv skaber 

relationer og tryghed

Samarbejde bryder grænser og 

sikrer en lærende udvikling

1

2

3

4
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Hvordan kan jeg bidrage?
Hvis du ønsker at komme med idéer og forslag til planforslaget, kan du gå ind 
på www.sammenomhillerød.dk og give dit bidrag. 

Du er også velkommen til at sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at 
skrive dit fulde navn og adresse i mailen.

Eller du kan skrive til:

Alle ideer og forslag skal være modtaget senest den 10. juni 2022.

De indkomne ideer og forslag vil blive behandlet efter fristens udløb og indgå 
i byrådets endelige vedtagelse af planen.

Vi gør opmærksom på, at alle svar bliver offentliggjort i forbindelse med 
byrådets behandling af planen.

Forslag til Helhedsplan for Favrholm og masterplan for Stadionkvarteret 
offentliggøres i samme periode. Borgermøde og arrangementet i 
Pionercampen vil handle om begge planer.

Se mere på www.sammenomhillerød.dk om planforslagene og 
høringsperioden.

Hillerød Kommune, By og Miljø
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød

Kom til borgermøde
Du kan møde op til borgermøde 
på Hillerød Rådhus onsdag den 
11. maj 2022 kl. 19-21.

På mødet vil vi gennemgå 
planforslaget, og du får mulighed 
for at stille spørgsmål og komme 
med kommentarer.

Besøg Pionercampen
Du er også meget velkommen til 
et arrangement i Pionercampen i 
Favrholm tirsdag den 17. maj kl. 
16-18.

Her kan du høre oplæg om 
hvordan naturen påvirker vores 
sundhed, både i Favrholm og 
i din egen have, gå en tur i 
området med en af arkitekterne 
bag masterplanen for 
Stadionkvarteret, høre oplæg om 
helhedsplanen for hele Favrholm, 
samt møde FC Nordsjællands 
maskot Timba og et par spillere 
og repræsentanter fra FC 
Nordsjælland.

https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/favrholm-stadionkvarter-masterplan
https://hillerod.citizenlab.co/da-DK/projects/favrholm-stadionkvarter-masterplan



