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Hovedgreb 
Grunden der ønskes bebygget består af 
et let kuperet morænelandskab, der lo-
kalt ved byggefeltet har en lavning med 
et smukt moseområde mod vest. Herfra 
stiger det gradvist op mod banelegemet 
mod nordøst. Bakken gennemskæres af 
Overdrevsvejen, der afgrænser grunden 
mod syd-øst. Moseområdet og bakke-
draget udgør de primære stedbundne 
kvaliteter, som vi tager udgangspunkt i 
hovedgrebet.

Bebyggelsens hovedgreb består i en kon-
ceptuel forstærkning af bakkedraget, 
hvor bygningsvolumenerne repræsenter-
er et kunstigt landskab. Dette udtrykkes 
dels ved at bygningernes tage udføres 
med hældning i samme retning som 
landskabet, og understreges af at tagene 
beplantes med enggræs. Desuden vil 
bygningshøjden variere i takt med bakke-
dragets stigning – desto højere på bakke-
draget bygningen er placeret, desto hø-
jere bygning. På afstand vil bebyggelsen 
således fremstå som en tydeliggørelse af 
den eksisterende forhøjning i landskabet 
– heraf navnet Favrhøj. 

De eksisterende landskabstræk i det til-
stødende §3-område – mose og skov 
– trækkes helt ind i byrummene mellem 
bygningerne. Dette giver karakter og 
identitet til byrummene såvel som hele 
bebyggelsen og understreger visionen: 
I Favrhøj bor man ikke ved skoven, man 
bor i skoven.

Byrum og forbindelser
I overensstemmelse med skovterminolo-
gien karakteriseres byrummene mellem 
bygningerne som ’lunde’. Lundene får 
identitet og karakter fra landskabstræk-
kene og disponeres enten som adgangs-
lund eller natur-lund. Alle bygninger har 
således en adgangs-lund til den ene side, 
hvor adgangsforhold til boligerne af-
vikles, og en natur-lund med rekreative 
opholdsmuligheder på modsatte side.

Centralt i bebyggelsen er Favrhø-
js største byrum ’Lysningen’ placeret. 
Lysningen udgør Favrhøjs krydsning-
spunkt med Stationsstien, der forbinder 
Favrholm Station med det kommende 
hospital NHN. Lysningen bliver et byrum, 
der samler flowet af mennesker mellem 
stationen og hospitalet med beboerne 
i Favrhøj. Det bliver det naturlige tyn-
gdepunkt - både hvad dynamik og byg-
ningstyngde angår. Dette markeres af et 
punkthus med tårnkarakter på 14 etager, 
og understreges af aktive stueetager 
langs byrummets kant. Her placeres de 
fleste af Favrhøjs indendørs fællesfacili-
teter såsom fælleskøkken, aktivitetsrum, 
kontorfællesskab/ hjemmearbejdsplads-
er og andre deleordninger. Hvis der find-
es kommercielt grundlag for det, vil det 
også være her, enkelte servicevirksom-
heder/kommercielle erhverv, eksternt 
orienterede funktioner og/eller café pla-
ceres.

Hospital

Fredet 
mose

Favrholm 
Station

Faktaboks

Grundareal, matrikel
Grundareal, byggefelt
Bruttoetageareal

Bebyggelsespct.
 - v. tårnhus
 - øvrig bebyggelse
 - samlet

Maks. bygningshøjder
 - v. tårnhus
 - øvrig bebyggelse

Gnst. bygningshøjder*
 - v. tårnhus
 - øvrig bebyggelse
 - samlet

Bolig gnst. str.

Opholdsareal min.25%

Parkering

Parkering på terræn udlægges som delebilpladser. Baser-
et på evidens udgør 1 delebilplads 4 almindelige pladser.

*) Gennemsnitlig bygningshøjde regnet som samlet brut-
toetageareal divideret med det samlede bygningsfodaf-
tryk.

83.274 m² 
26.100 m²

40.500 m²

242%
145%
155%

15et/45m
7et/23m

7,2et
5,6et
5,7et

ca. 80m²

10.125m²

1 pl pr 100m²

Accentuering af landskabet 
Som udgangspunkt for formgivning af bebyggelsen accen-
tureres landskabet i højden. Bakkedraget forstærkes.

#1 #2 #3

Bevægelser og kig 
Bevægelses- og sigtelinier skærer skår i det accentuerede 
landskab og frembringer topografiske volumner.

Bearbejdning af volumner og byrum
Volumnerne bearbejdes til en realiserbar bebyggelsesstrukur, 
og bebyggelsens centrum markeres med pladsdannelse og 
punkthus.
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landskabskarakteristik Landskabet ved Favrholm er et let kupperet 
morænelandskab, der lokalt ved byggefeltet har en lavning med et smukt 
moseområde mod nordvest, hvorfra det gradvist stiger op mod banelege-
merne mod nordøst. Bakken gennemskæres af Overdrevsvej, der afgrænser 
grunden mod syd-øst.
Moseområdet og bakkedraget udgør de primære stedbunde kvaliteter, som vi 
tager udgangspunkt i i hovedgrebet.

afskærmning mod trafikstøj  For at sikre støjfrit miljø i bebyg-

gelsen, opføres transperante lydskærme mellem gavlene mod Overdrevsvej. 

Lydkærmene udføres i samme højde som bygningerne.

FAVRHØJ - konceptillustration, set fra mosen

Situationsplan mål 1:1.600
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Landskabstræk ind i bebyggelsen

Landskabets forskellige karakterer trækkes 
helt ind i bebyggelsen.

Det åbne 
vandrum

Det åbne 
vandrum

Skoven

Trafikflow Regnvandshåndtering

byrum, trafik og flow, regnvand

Rørføring

Til Pøle å

Åbne forløb

Hospitalet p-hus

Skovstien

Stationsstien

Stationen

Hvor Stationsstien bliver Favrhøjs såvel 
som Favrholms dynamiske nervebane 
øst-vest, rummer ‘Skovstien’ bebyggel-
sens interne flow nord-syd. Skovstien 
slynger sig gennem bebyggelsen og 
sammenbinder alle lunde og bygninger. 
Da Favrhøj som udgangspunkt er tænkt 
som en bilfri by, bliver der begrænset bil-
trafik på Skovstien, og trafikken vil foregå 
på de bløde trafikanters vilkår. Skovstien 
disponeres således som et shared space, 
så renovation, brandredning og kørsel til 
opgange kan håndteres herfra. Decen-
tralt placeres enkelte parkeringspladser 
for delebiler, samt handicappladser og 
korttidsparkering for beboere, mens den 
egentlige bilparkering placeres i et park-
eringshus ved indkørslen til Favrhøj.

Bebyggelsen og arkitekturen
Bygningsvolumenerne er placeret vinkel-
ret på terrænets fald. Det udløser verti-
kale forsætninger i bygnigerne. Forsæt-
ningerne gør terrænets fald aflæseligt 
og opdeler bygningskroppene i mindre 
enheder. Opdelingerne understreges 
ved også at forsætte volumenerne hori-
sontalt.

Bygningernes højde varierer meget, når 
man bevæger sig rundt i bebyggelsen. I 
de laveste dele af terrænet er - qua ho-
vedgrebets karakter - de laveste byg-
ninger placeret. Dette er hovedsageligt 
mod §3-grænsen, hvor etageantallet 
spænder fra 3-5 etager. Herfra øges byg-
ningshøjderne generelt mod toppen af 
bakkedraget, hvor antallet af etager er 8 - 
dog 14 etager i tårnbygningen. Vi vurder-
er, at det er væsentligt for bebyggelsens 
karakter/hovedgreb og for variationen, 
at der optræder 8 etager, selvom den 
nuværende kommuneplan maksimalt til-
lader 7.

Vi har tilstræbt at skabe et karakterfuldt 
udtryk med en stærk identitet. En iden-
titet der i høj grad er stedbunden. Dette 
kommer særligt til udtryk igennem de for-
satte bygningskroppe med de karakter-
skabende græsklædte skrånende tage. 
For at skabe et homogent men samtidigt 
varieret udtryk, hvor variationen ikke 
udgøres at skift i facademateriale, typen 
af vinduer, værn på altaner eller lignende, 
har vi arbejdet med forskellige bygnings-
dele, der kan bruges forskelligt for deri-
gennem at skabe variation. Et primært 
element her er, at gøre altanerne til en 
integreret del af formsprog, materialev-
alg og arkitektur. Således optræder alle 
altaner i Favrhøj med en lav muret brys-
tning i samme sten som bygningsfacad-
erne. Ved at placere de karakteristiske 
altaner efter forskellige principper, kan 
de medvirke til både variation såvel som 
sammenhæng i udtrykket. I stueetager 
kan detaljering i murværk og træapter-
ing medvirke til oplevelsen af variation. 
Det karakterfulde udtryk understreges af 
materialepaletten, der udgøres af en lys 
og imødekommende teglsten, der i kon-
trasteringen fremhæver de grønne tage. 
Vinduer og døre udføres i træ, ligesom 
en del øvrig komplettering og detaljering 
tænkes udført i træ. 

For at skærme mod trafikstøjen fra 
Overdrevsvejen, udspændes der mel-
lem bygningsvolumenerne mod vejen en 
lydskærm i samme højde som de tilstø-
dende bygninger. Lydskærmen udføres 
i glas med en bagvedliggende stålkon-
struktion. Lydskærmen indskriver sig 
i skovterminologien som ‘Brynet’. Den 
optræder således som en delvis begrøn-
net struktur, der afgrænser bebyggelsen 
mod sydøst. På den indvendige side af 
Brynet er det muligt at integrere lege-/
klatrefaciliteter i strukturen, såvel som 

væksthuse kan aktivere brynet. På den 
udvendige side plantes en trærække 
som akkompagnement til trærækken 
på modsatte side af Overdrevsvejen. In-
dtil trærækken har en anseelig størrelse, 
foreslås det, at lade de pæneste af de ek-
sisterende træer tæt på Overdrevsvejen 
bestå. 

Parkeringshuset er disponeret i 6 for-
skudte plan og ligger som den første byg-
ning, man møder ved ankomst til Favrhøj 
i bil. Arkitekturen på parkeringshuset 
er en variation af de øvrige bygningers 
udtryk. Huset har græsdækket tag, der 
- qua de forskudte plan - har ensidigt 
fald. Facaderne er indklædt i tynde lyseg-
rå teglskaller ophængt i et wiresystem. 
Konstruktionen tillader lys og naturlig 
ventilation, samtidig med at det materi-
alemæssigt harmonerer med de murede 
bygninger.

Opholdsarealer
Bebyggelsens primære opholdsareal-
er er disponeret i naturlundene, der er 
rekreative byrum præget af de landskab-
stræk, der karakteriserer dem. Alle 
bygninger har direkte forbindelse til en 
naturlund. Adgangslundene rummer 
også mulighed for ophold, leg og aktivi-
tet. 

En rig og mangfoldig natur i bebyggel-
sens rum giver ikke kun visuel identitet 
og genkendelighed til de forskellige 
landskabsrum, men tilføjer i høj grad 
værdi i form af høj biodiversitet, et godt 
mikroklima der inviterer til ophold og 
brug af udearealerne, samt øget livsk-
valitet og værdi for beboerne. Det er vi-
denskabeligt bevist, at adgang til natur 
har sundhedsfremmende effekt, og at 
det i høj grad øger den oplevede livsk-
valitet. Ved at trække eksisterende natur 

Gående

Cyklister
Bilister (langsomtkørende)
Bilister



5

Udsnitsplan af Favrhøjs centrale byrum ‘Lysningen’, hvor bebyggelsens bevægelsesåre ‘Skovstien’ krydser ‘Stationsstien’  1:750

21.03. Kl. 09:00 21.03. Kl. 12:00 21.03. Kl. 16:00

21.06. Kl. 09:00 21.06. Kl. 12:00 21.06. Kl. 16:00 21.06. Kl. 19:00

Skyggediagrammerind i bebyggelsen, give den god plads og 
skabe sammenhængende naturområder, 
sikres biodiversiteten. Biodiversitet kan 
beskrives som artsdiversitet eller biolo-
gisk mangfoldighed. Områdets mang-
foldige biotoper med deres særegne 
flora og fauna danner grundlag for 
landskabsrummenes identitet. Tramp-
estier langs afgrænsningen til såvel som 
ude i §3 området sammenbinder natu-
rområdet med Favrhøj og gør både na-
turoplevelsen og bebyggelsens oplevede 
opholdsareal større.

Lys/skygge
Generelt er bygningskroppene dispo-
neret med 12,5m husdybde. Det giver 
mulighed for nogle lyseffektive boliger, 
hvor opholdszone placeres ved facad-
erne mens sekundære funktioner dispo-
neres midt i husets dybde. Ved gavle og 
ved punkthuse øges dybde generelt, da 
der her kan opnås bedre dagslysforhold.

For at sikre fornuftig tilgang af dagslys 
til facaderne, er bygninger placeret med 
en 1:1 afstand fra hinanden. Det vil sige at 
afstanden til den modstående bygning er 
længere end den modstående bygnings 
højde. Ved gavle og ikke primære facad-
er er afstanden øget til 1:1,5.



6

Brynet

OverdrevsvejenLokal lundLokal lund
Fredet mose Skovstien

Parkering og trafik
Da visionen for Favrhøj er en bilfri by, vil 
bilerne blive ledt ind i parkeringshuset 
ved ankomst til bebyggelsen. Parkering-
shuset kan rumme 276 pladser fordelt 
over 6 forskudte plan. Fra parkering-
shuset skaber Skovstien forbindelse til 
alle Favrhøjs bygninger. Skovstien dispo-
neres som et shared space, så renova-
tion, brandredning og kørsel til opgange 
kan håndteres herfra. Decentralt place-
res handicappladser og af-/pålæsning 
for beboere samt 17 parkeringspladser 
for delebiler. De seneste 10 års erfaring-
er viser, at én delebil kan erstatte 5-10 
privatbiler, og at delebilister kun kører 
lidt i bil. Derved spares plads til parker-
ing, og der bliver mindre bilkørsel. I vores 
parkeringsstrategi har vi regnet med, at 
hver delebil erstatter 4 almindelige biler. 
Herved svarer det samlede parkeringsan-

tal til en parkeringsdækning på 2,5 plads 
pr 300m².

Cykler og gående kommer til Favrhøj ad 
Stationsstien - enten fra vest (Hillerød 
og hospitalet) eller fra øst (Stationen 
og Overdrevsvejen). Skovstien fordeler 
sikkert de bløde trafikanter ud i bebyg-
gelsen. Gående og cyklister kan også an-
vende de to trampestier, der leder ud i §3 
området. Den sydlige af disse forbindes 
til Stationsstien og giver den sydlige del 
af bebyggelsen kortere afstand til sti-
nettet, der skaber forbindelse til Hillerød 
by.

Regnvandshåndtering
Der er i hele bebyggelsen indtænkt syn-
lige LAR-løsninger til afledning og forsin-
kelse af overfladevand. Fra opstuvnings- 
og forsinkelsesbassiner løber vandet 

naturligt i åbne render mod lavpunkterne 
i området. Fra de lavtliggende opsam-
lingsbassiner føres overskydende  reg-
nvandet videre i rør til Pøle Å. De åbne 
forløb er væsentlige elementer i uderum-
mets karaktér, til gavn for både natur og 
dyreliv og rekreative muligheder for be-
boere.

Terrænregulering
Det naturlige terrænfald på grunden er 
højere end hvad tilgænglighedskravet til-
lader. Det er således nødvendigt at fore-
tage en del terrænregulering på grunden 
for at Stationsstien kan få et lige forløb 
gennem Farvrhøj med en hældning der 
er tilgængelig for alle. Området omkring 
Lysningen er det område, der reguleres 
mest, med et fremtidigt terræn op til ca 
170cm over det eksisterende. 

Lydskærmen ‘Brynet’ og bygningerne set fra Overdrevsvejen. Del af parkeringshuset ses til venstre. Udvalgte eksisterende træer i vejudvidelsesområdet bevares indtil  
en fremtidig trærække langs gavle og glasskærme er etableret.

Tværsnit 1:400


