
Velkommen til
BORGERMØDE 3. februar 2022

Forslag til Lokalplan 148 for boliger og erhverv på 
Rådhustorvet i Farum

v. formand Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig Møller



• Lokalplanområdet kort fortalt

• Hvad giver lokalplanen mulighed for? 

• Bebyggelsens udseende

• Trafik og Parkering

• Strædet

• Den videre proces

Program



Lokalplanområdet kort fortalt

Farum
Kulturhus

Kulturporten

Det gamle 
rådhus

Bibliotekshaven

Farum Midtpunkt

Midgård

Farum Bytorv



Lokalplanområdet kort fortalt
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Hvad giver lokalplanen mulighed for?

• Erstatning af øverste etage af Rådhustorvet 1, 3, 5 
og 7 med 20 nye tagboliger

• Eksisterende anvendelser, kontor- og 
serviceerhverv og offentlige formål fastholdes

• Udvidelse af sundhedshuset i eksisterende 
erhvervslokaler samt gangforbindelse i mellem 

• Bymæssig sammenhæng med gode og direkte 
stiforbindelser til naboområderne



Hvad giver lokalplanen mulighed for?



Bebyggelsens udseende

Det overordnede eksisterende udseende af 
bygningerne på Rådhustorvet skal bevares:

• Facaderne skal fremstå gule, i tegl eller 
vandskuret/pudset materiale 

• Vinduespartierne skal fremstå hvide 

• Nye vinduer tilpasses de oprindelige 
vindueshuller

• Vinduespartier i stueetagen skal have 
samme udseende som eksisterende 

Vinduesparti 
stueetagen



Bebyggelsens udseende

• Portaler omkring opgange og 
portåbninger skal bevares i deres 
omfang og udseende. 

• Tage på Rådhustorvet 2-4 skal udføres 
som symmetrisk sadeltage med røde 
tegl

• Regulering af skiltning Portal



• Nyt arkitektonisk element på toppen af det 
eksisterende bygningsvolumen

• Nyt markant tagprofil bestående af parallelle 
sadeltage 

• Adgang til tagetagen via 

eksisterende opgange

• Adgang til boligerne via 

overdækket svalegang 

Bebyggelsens udseende

Visualisering lavet af CREO Arkitekter



Visualisering lavet af CREO Arkitekter

Bebyggelsens udseende

• Boliger forsynes med privat altan eller tagterrasse

• Fælles tagterrasse med glasoverdækket fælles 
opholdsareal for beboerne



Visualisering lavet af CREO Arkitekter

Facadebeklædning 

i naturtræ

Værn i klart glas

stedvist med klatreplanter

Opholdsareal 

i klart glas Tagpap



Hvide vinduespartier i 

træ eller aluminium

Hvide udvendige 

skodder i aluminium

Mulighed for 

tagvinduer og 

solenergianlæg

Visualisering lavet af CREO Arkitekter



• Værn på altaner og tagterrasser skal fremstå i matteret 
glas, dog må fronten også fremstå i klart glas

Visualisering lavet af CREO Arkitekter



Trafik og parkering

• Udvidelse af p-plads 

• Biltrafikken ensrettes gennem Strædet

• Der etables vejforbindelse gennem portåbning

• Cykeltrafik ledes gennem Strædet

GARAGE 
NEDRIVES



Trafik og parkering

P-norm: 

• 1 bil + 2 cykler pr. bolig

• 1 bil + 1 cykel pr. 50 m² kontor- og serviceerhverv, 

offentlige formål og sundhedsinstitutioner

• min 4 handicapbiler og 1 handicapbus

• afsætningspladser i Strædet

• 50% af cykel p-pladser til boliger skal være 
overdækket, må etableres i kælder 



Strædet

• Opdeling mellem 
kørende og gående

• Mere beplantning

• Mulighed for at tage 
ophold



Visualisering lavet af CREO Arkitekter, der viser det fremtidige byrum i Strædet



Offentlig høring af planforslaget

frem til mandag den 21. februar

Behandling af høringssvar

Lokalplan sendes til politisk vedtagelse 

februar

marts

april

Den videre proces



Tak for jeres opmærksomhed 

– Indsend dit høringssvar til: 

bme@furesoe.dk eller via Digital post 

senest mandag den 21. februar 






