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Nu bygger vi Favrholm Allé og Landskab 

Nu anlægger Hillerød Kommune en ny vej, Favrholm Allé og et nyt land-
skab i bydelen Favrholm. 

Du og familien er inviteret til 1. spadestik arrangement for projektet.  

Det sker mandag den 8. august kl. 16. Tilmelding er ikke nødvendigt, 
blot mød op på byggepladsen ved Smørkildevej 8. Borgmester Kirsten 
Jensen holder en tale og der er gratis is til alle.  

Favrholm Allé får mere end 100 vejtræer (Kejserlind) fordelt i frodige 
plantebede i begge vejsider, og der etableres cykelstier og fortove. Favr-
holm Allé bliver 900 meter lang og forløber fra rundkørslen på Roskilde-
vej og hen til ”Nyt Hospital Nordsjælland, og bliver den gennemgående 
vej i det kommende erhvervsområde ”Favrholm Erhvervspark”. 

Landskabet er omdannelsen af et stort markareal (110.000 m2) til et 
frodigt naturområde søer, vandløb, bakketoppe og stier. Vandets vej bli-
ver synligt og landskabet har også til formål at skybrudssikre de nye by-
dele.  

Vi planter forskellige danske hjemmehørende træer og buske, og urter 
vil vokse frem fra frø af danske frøkilder. Det bliver en mangfoldig natur 
med stor biodiversitet til gavn for både insekter og andre dyr og os 
mennesker. 

Det hele kan opleves fra et net af stier, vi etablerer i det nye landskab, 
og der kommer også minipladser, der indrettes til en god pause med 
klinkebelægning, siddepladser og belysning.  

Anlægsarbejdet er begyndt denne uge, og udføres af entreprenørfirmaet 
Gorm Hansen A/S i samarbejde med Hededanmark. Projektet er tegnet 
af arkitekt- og ingeniørfirmaet Sweco Danmark A/S. Om 2 år forventes 
arbejderne at være færdige.  

Læs mere om projektet på kommunens hjemmeside og se oversigtspla-
nen i fuld størrelse: 

https://www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/veje-og-trafik/aktu-
elle-vejarbejder-og-kommende-projekter/ 
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HILLERØD 

KOMMUNE 

Med venlig hilsen 
 

Louise Wiinblad Sørensen 


