
FAVRHOLM 
- SUND, AKTIV OG NYSKABENDE BYDEL I HILLERØD 

Med udviklingen af Favrholm vil vi skabe en ny bydel med boliger, 

uddannelse, kultur, idræt, kontorer, produktions- og serviceerhverv, i 

naturlig forlængelse af Hillerød og i hjertet af Nordsjælland. 

Vision: 

I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs 

af generationer, aktører og områder. 

I Favrholm vil vi skabe en bæredygtig bydel, hvor byudvikling, sundhed og 

inkluderende fællesskaber går hånd i hånd på nye måder. Et blandet 

byområde, der danner ramme om alle aspekter af livet – et attraktivt 

arbejdsliv og et aktivt familie- og fritidsliv – og hvor store projekter af 

betydning for hele regionen spiller sammen med det lokale liv og bidrager 

til globale løsninger. Et grønt byområde, der søger at løse fremtidens 

sundheds- og klimaudfordringer. 

Sunde og hele liv – fysisk, mentalt og socialt – vil være retningsgivende for, 

hvordan vi tænker og bygger Favrholm. Det er ambitionen at blive en 

rollemodel, der kan inspirere vores omverden og danne nye former for 

praksis. 

Fordi sundhed også er livskraft - smilet, drømmen, 
legen, nysgerrigheden, nærværet og samværet. 
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Vi vil udvikle Favrholm ud fra en værdibaseret tilgang i et samarbejde mellem 

kommune, region, udviklere, investorer, virksomheder, foreninger og borgere. De 

grundlæggende værdier og principper vi vægter højt i udviklingen af hele Favrholm 

er: 

Værdier: 

Favrholm er sund 

Favrholm er lærende 

Favrholm er inviterende 

Favrholm er grænsebrydende 

Favrholm er bæredygtig 

Favrholm er oplevelsesrig 
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Principper: 
Vi skaber forbindelser og relationer 

til det øvrige Hillerød, Nordsjælland og resten af verden 

Vi arbejder med bydelen som et læringslaboratorium, 

hvor vi tør eksperimentere og bruger, skaber og deler ny viden 

Vi gør grøn transport attraktiv, 

så kollektiv trafik, gang og cykling bliver det naturlige valg 

Vi gør idræt, leg og bevægelse til en del af hverdagen 

og tilgængeligt for alle året rundt 

Vi bruger arkitektur, kultur og kunst til at skabe unikke steder 

og understøtte identitet, sanselighed, oplevelser og byliv 

Vi åbner os mod og inviterer naturen ind, 

og skaber mulighed for sanselighed, ro og fordybelse i byen 

Vi arbejder med multifunktionel anvendelse og rum til inkluderende fællesskaber 

og inviterer til møder mellem mennesker på tværs af bydelen 

Vi skaber en høj variation af kvalitetsboliger, 

så alle kan vælge en bolig, der passer til deres behov 

Vi rummer fremtidens grønne erhverv og sundhedsvirksomheder, 

og understøtter klyngedannelse med stærke virksomheder som motor 

Vi involverer borgere, foreninger og andre aktører i udviklingen 

og skaber bydelen og bylivet sammen 
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Eksempel på hvordan de overordnede værdier kan udfoldes i de konkrete principper: 
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	Principper:

