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Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anven-
des af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at 
dette centrale område i byen sælges og omdannes til et nyt og ople-
velsesrigt byområde. Dette hæfte indeholder de byplanmæssige ram-
mer, der skal ligge til grund for salget og omdannelsen af arealet.

Kortet herunder viser Frederiksborgvej 3 og 5. De tilgrænsende kommunale arealer mod syd og øst vil 
kunne indgå i et nyt byggeprojekt. 
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Byrådets ønsker til områdets anvendelse og bebyggelse
Det er Byrådets vision, at området udvikles med et nyt byggeri syd for de bevaringsværdige gamle skole-
bygninger fra 1920erne. Byggeriet skal i overensstemmelse med arkitektur og byrumsstrategien tilpas-
ses det eksisterende miljø og bidrage med en bedre sammenhæng mellem det centrale Farums forskel-
lige funktioner.

Anvendelsen af såvel de gamle skolebygninger som nybyggeriet syd herfor skal i størst muligt omfang 
understøtte Byrådets ønsker om mere byliv i Farum. Dette kan fx ske via publikumsorienterede funktio-
ner i stueetagerne og boliger eller kontorerhverv på de øvrige etager. Samtidig skal det grønne præg ud-
bygges, bl.a. ved en stærkere kobling til Kumbelhaven. 

Furesø Kommunes ejendom Frederiksborgvej 3-5 omfatter det areal, der er markeret med rødt på luft-
fotoet på foregående side. Ejendommen er i dag bebygget med nogle tidligere skole- og rådhusbygnin-
ger. Frederiksborgvej 5 rummer en børneinstitution (Solsikken), der forventes flyttet i 2018.

Det forudsættes her, at det (delvist privatejede) grønne friareal mellem det kommunale kulturhus og 
det private sundhedshus kan indgå i en samlet plan for områdets disponering. Det forudsættes tillige, at 
arealet med cykelparkering på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej kan indgå et samlet projekt.

Ny lokalplan
Den nuværende lokalplan for området tillader ikke boliger men kun liberale erhverv, administration, 
mindre fremstillingsvirksomhed, café, biograf, skole, rådhus og andre offentlige formål. Det forudsættes 
derfor, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, når der foreligger et konkret forslag til områ-
dets anvendelse og bebyggelse.

De gamle skolebygninger fra 1920erne skal bevares og genbruges til nye formål
Center for Bygningsbevaring i Raadvad har for Furesø Kommune gennemført en bevarings-registrering af 
Frederiksborgvej 3 (den gamle skole). Registreringen viser, at det gamle trelængede bygningsanlæg fra 
1924-31 vurderes som bevaringsværdigt med ”høj” værdi som oprindelig skole og senere rådhus og i 
kraft af den enkle nyklassicistiske arkitektur, der fremstår autentisk med markante detaljer. Anlægget er 
desuden fysisk og visuelt markant i området og er bevaret som et historisk pusterum”.
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Nye byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3 og 5

Bygningsbevaring:
Det gamle trelængede bygningsanlæg fra 1924-31 skal beva-
res og må ikke nedrives eller ombygges væsentligt uden Byrå-
dets særlige tilladelse. Der vil kunne tillades etablering af en 
gennemgang for fodgængere gennem den centrale bygning 
eller mellem denne og sydlængen. Det vil være en forudsæt-
ning, at dette sker på en arkitektonisk tilfredsstillende måde 
med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur.

Anvendelse:
De gamle skolebygninger vil kunne ombygges til fx kontor el-
ler boligformål og vil kunne rumme ca. 16 boliger på 100 m² i 
gennemsnit. 

Bygningerne giver sammen med det vestvendte friareal i sam-
menhæng med passagen mellem Kumbelhaven og Farum 
Bytorv også mange muligheder for publikumsorienterede an-
vendelser, kulturelle formål, restauration eller lignende cen-
terformål.

Området syd for de gamle skolebygninger vil kunne anvendes til boligformål, kontorer, liberale erhverv, 
café, biograf, kulturelle formål samt offentlige formål. Detailhandel vil ikke kunne tillades - bortset fra en 
mindre kiosk fx i tilknytning til busstoppestedet. Byrådet lægger vægt på, at området kommer til at 
rumme seniorvenlige boliger og boliger for unge.

Bebyggelsens omfang og placering:
Den nye bebyggelse bør i respekt for den gamle skolebygning placeres mindst 5 m fra denne og med en 
højde der ikke overstiger afstanden til skolebygningen. Ny bebyggelse nærmest de gamle skolebygnin-
ger skal endvidere af hensyn 
til skolebygningernes synlig-
hed fra Frederiksborgvej pla-
ceres i større afstand fra 
vejen end skolen. SEBs kon-
torbygning på rådhustorvet 
nord for skolen er også truk-
ket tilbage fra vejen (foto). 
Nybyggeriets afstand til 
vejen kan reduceres, hvis af-
standen til skolebygningerne 
er mere end de nævnte 5 m.

Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end fire etager. Mindre dele af den samlede bebyggelse kan 
dog opføres med fem etager. Som vist på kortudsnittene sidst i notatet kan der syd for skolebygningerne 
udlægges byggefelter til fx punkthuse i 4-5 etager eller til en randbebyggelse langs Frederiksborgvej i tre 
eller fire etager. Hvis en randbebyggelse langs Frederiksborgvej kommer for tæt på skolebygningerne vil 
oplevelsen af det bevaringsværdige bygningsanlæg fra vejen blive forringet.
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Nybyggeriet samlede etageareal må ikke overstige 7.000 m². I praksis vil rummeligheden være lavere, 
idet disponeringen af friarealerne og parkeringsløsningen har stor betydning for byggeriets omfang.

Støjforhold:
Trafikken på Frederiksborgvej medfører, at området er støjbelastet med 63-68 dB. Dette betyder, at der 
skal træffes særlige foranstaltninger, hvis området skal benyttes til støjfølsom anvendelse som fx boli-
ger. Nybyggeri kan i et vist omfang støjisoleres og samtidig fungere som støjskærm i forhold til de uden-
dørs opholdsarealer og altaner mv. Endvidere vil mindre støjfølsomme funktioner kunne indgå i byggeri-
ets nederste etage.

Veje og stier:
Området vejbetjenes i dag fra den offentlige parkeringsplads ved Farum Kulturhus, som har indkørsel via 
Farum Bytorv. Det forventes, at der vil kunne etableres en ny indkørsel fra Stavnsholtvej overfor Fens-
marks Alle, hvor der tidligere har været en indkørsel.  

Der skal i henhold til Kommuneplan 2013 sikres en stiforbindelse mellem Kumbelhaven og Farum 
Bytorv. Stien under Frederiksborgvej ender på østsiden i en trappe/rampe parallelt med vejen. Dette øn-
skes suppleret med et mere indbydende trappeanlæg i forlængelse af tunnelen. Trappen skal føre op til 
arealet foran den gamle skoles centrale hovedfløj. Stien vil her kunne føres gennem en ny port i bygnin-
gen. Med udgangspunkt i de 
markerede dør- og vindues-
felter vil det være muligt - på 
en arkitektonisk tilfredsstil-
lende måde - at indpasse en 
port eller passage for gående 
gennem bygningen. Alterna-
tivt vil en sti kunne føres 
mellem skoles centrale ho-
vedfløj og sydfløjen, hvor en 
mindre forbindelsesbygning i 
givet fald skulle fjernes (se 
foto).

Parkering:
Parkering i området er en særlig udfordring, idet pladsen er knap og parkering i konstruktion (kælder el-
ler P-hus) er bekostelig. Kommuneplan 2013 fastsætter normer for parkering: 1½ plads pr. etagebolig og 
1 plads pr. 50 m² kontorerhverv. På grund af stationsnærheden vil P-normen for boliger til seniorer eller 
unge kunne nedsættes til 1 plads pr. bolig. De eksisterende 50 parkeringspladser til områdets øvrige 
funktioner skal opretholdes eller genetableres.

Arkitektoniske principper:
Nybyggeri i Furesø Kommune skal i henhold til arkitektur og byrumsstrategien være båret af en velbe-
grundet arkitektonisk hovedidé, der følges fra den overordnede form og idé til materialer og detaljer. 
Den arkitektoniske idé skal forholde sig til stedets identitet, skala, rum og funktion.

Området ved Frederiksborgvej 3-5 er meget sammensat med den trafikerede Frederiksborgvej som et 
dominerende vilkår. De gamle skolebygninger og boligblokkene fra 1960erne, der ligger syd og nord for 
Kumbelhaven, er alle trukket ca. 10 m tilbage fra vejen. Boligblokkene er i henholdsvis tre og fire etager. 
Et nyt byggeri skal med arkitektonisk kvalitet og velplanlagte uderum skabe helhed i dette lidt fragmen-
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terede område. Disponeringen af bebyggelse, friarealer og beplantning skal tilføre områdets en tydeli-
gere bymæssig identitet som en del af det centrale Farum.

Byggeriet på hjørnet ved Stavnsholtvej har i dag en meget diffus karakter og skal gives en særlige op-
mærksomhed, idet det er vigtigt, at dette centrale hjørne i byen markeret tydeligt. Der kunne fx etable-
res en gennemgang for forgængere på hjørnet - en port til kulturhuset og Farum Bytorv mv. Den eksiste-
rende cykelparkering skal indarbejdes i projektet.

Den videre proces
Efter en høringsperiode på otte uger godkendte Udvalget for Byudvikling og Bolig den 16. januar 2018 
de byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 som grundlag for udbudsprocessen. 

Salg af kommunal jord og ejendom skal altid ske gennem et offentligt udbud, hvor alle investorer og 
bygherrer har mulighed for at fremkomme med tilbud.

Når Byrådet har besluttet, hvordan området skal disponeres og bebygges, vil kommunen udarbejde et 
lokalplanforslag. Lokalplanforslaget skal herefter i offentlig høring efter planlovens bestemmelser.

Dok.nr. 190-2018-25657

Furesø Kommune Center for By og Miljø Stiager 2, 3500 Værløse 
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