
Farum Midtpunkt 
åbner sig

Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt

Rambøll og BOGL Landskab står bag 
en gennemgribende renovering af 
udearealerne til Farum Midtpunkt. 
Renoveringen af udearealerne 
rummer bl.a. med en ny indgang, 
nye stier, aktivitetspark, multibane, 
kunstgræsbane, opholdssteder, en 
gangbro i træerne, klatrevæg og en 
dansescene.

Renoveringens fokus har været at åbne 
Farum Midtpunkt for omverdenen og 
genetablere forbindelserne på tværs i 
afdelingen, så det fremover er nemmere 
at komme rundt i bebyggelsen.

Vi har altid været lidt af en lukket enklave, 

nu bliver vi åbnet udadtil til byen.

- Niels, beboer på workshop i 2013.
”

FÆLLESSKAB - Med renoveringen af Farum Midtpunkt har beboerne fået nye 
udearealer til leg og fællesskab



EN NY INDGANG OG EN NY ATTRAKTION

Farum Midtpunkt med renoveringen fået 
en ny indgang. Indgangen har åbnet 
op for et helt nyt aktivitetsområde, 
hvor beboere og besøgende kan spille 
basket, fodbold, stå på skateboard eller 
rulleskøjter, dyrke parkour eller tage 
ophold. På det gamle parkeringsdæk 
i stueetagen er der skabt klatrevæg, 
som går hele vejen fra p-dækket til 
aktivitetsparken. Om natten lyser 
klatrevæggen op som en stjernehimmel. 

Aktivitetsparken har skabt et nyt liv i 
Farum Midtpunkt. Stier, trapper og en 
rutsjebane forbinder aktivitetsparken til 
centerstrøget, der er placeret i 1. sals 
højde. Således binder aktivitetsparken 
afdelingen sammen både socialt og 
fysisk.

KLATREVÆG - Klatrevæggen strækker sig over to etager og forbinder parkeringsdækket og aktivitetsparken. Om natten lyser klatrevæggen 
op som en stjernehimmel

Åbenhed - Gennembrydningen af den ene boligblok skaber nye forbindelser 

Det er rigtigt godt at åbne op mod Frederiksborgvej. Før 
skulle man op og hen og ned, før man kunne komme ud. 
Med den nye åbning kan vi gå lige igennem. 

- Birgit, beboer
”



MULTIBANE -  Områdets børn og unge har fået en multibane til fodbold, basket og hockey.

AKTIVITETSPARK - Aktivitetsparken har også et område med trampoliner og skate.  Kanterne er udnyttet til siddepladser.

Aktivitetsparken er en urban park, 
der kobler tre niveauer i bebyggelsen 
sammen med hovedankomsten. Parken 
skaber mulighed for sport, bevægelse, 
ophold og leg.

Aktivitetsparken indeholder en mængde 
af aktiviteter så som bordtennis, 
bordfodbold, dansescene, en stor 
7-mands kunstgræsbane, multibane, 
klatrevæge i flere sværighedsgrader, 
gamerroom til computerspil og hæng-
ud, trampoliner, skater område og 
meget andet.  



TÆT PÅ NATUREN

Farum Midtpunkt er et grønt område 
med et rigt fugleliv. Faktisk tiltrækker 
området mange forskellige fuglearter.

Renoveringen er udført med respekt 
for den vilde natur og det rige fugleliv. 
Landskabsarkitekturen giver beboerne 
mulighed for at komme tæt på naturen 
og opleve den på nye måder gennem 
bl.a. en ny miljøsti og en gangbro i 
træerne.

GANGBRO -  Gangbroen  bevæger sig som en organisk form mellem trækronerne. Midt på broen er der rum for ophold.

MILJØSTI -  Overalt i området kan beboerne gå på opdagelse i den vilde natur.



SKABT SAMMEN MED BEBOERNE

Rambøll Arkitektur og BOGL har lavet 
projektet i tæt samarbejde med 
beboerne. Afdelingen har en stor grad 
af beboerdemokrati – organiseret i 
husudvalg i de enkelte blokke samt et 
centralt blokråd, hvor alle har mulighed 
for at deltage. Beboerdemokratiet har 
været en aktiv motor i arbejdsprocessen. 
I løbet af arbejdet etablerede Rambøll og 
BOGL tegnestue i området i en uge, hvor 
beboerne kunne besøge arkitekterne 
og hvor der blev afholdt workshops 
hver aften; lysvandring, workshop i den 
lokale ungdomsklub og meget mere. 
 
Processen har været et frugtbart 
samarbejde med beboerne, hvor 
en følgegruppe har fulgt hele 
landskabsprojektet fra idé til udførelse. 

WORKSHOPS -  Børnenes  ideer og drømme  var med til at skabe projektet

Jeg synes, der mangler lidt sportsaktiviteter. Det kunne 
være fedt at mødes med vennerne og spille fodbold, ba-
sketball og alt muligt andet. 
– Robin, på workshop i ungdomsgården Regnbuen. 
”


