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Lokalplanområdet Farum Vest indeholder allerede tre boligbebyggelser, svømmestadion, for-

skellige andre idrætsfaciliteter, herunder fodboldbaner og et superligastadion kaldet Right to 

Dream Park. Der findes kun et begrænset antal parkeringspladser. Ganske vist er der regler 

for parkering i boligbebyggelserne, men der er ikke afsat et tilstrækkeligt parkeringsareal i for-

bindelse med Right to Dream Park. Denne mangel på planlægning giver store problemer. Hvis 

kun Farum Boldklub brugte banerne i området, ville der næppe været et parkeringsproblem. 

Men i forbindelse med superligakampe er der langt fra tilstrækkeligt med parkeringspladser, 

hvilket er til gene for de omkringboende. Desværre løser den nye lokalplan ikke problemet.  

 

Den nye lokalplan har til formål at ”udvikle” området og øge aktiviteterne. Der tillades en udvi-

delse med nye kunstgræsbaner, forretningsaktiviteter, etagebyggeri og muligvis en 20 m høj 

hal til fodbold (dome). Kommunen ønsker desuden at give FC Nordsjælland mulighed for at 

etablere et fodboldakademi. 

 

I planen anvises nogle nye mindre områder til parkering indenfor lokalplanområdet, men sam-

tidig reduceres muligheden for parkering andre steder. Således vil grusbanen bane 4, der i dag 

kan bruges til parkering, blive inddraget til en kunstgræsbane. 

 

Hvor skal der så parkeres, når antallet af pladser i lokalplanområdet fortsat er begrænset? 

Kommunens administration er i gang med at undersøge muligheden for et stort antal ”aflast-

ningsparkeringpladser” (og endnu flere fodboldbaner) i den nærliggende landskabsfredning Fa-

rum Vest. Parkeringsproblematikken burde være afklaret, inden lokalplanen behandles. 

 

I DN Furesø er vi skuffet over, at kommunen prioriterer professionel fodbold over natur og 

landskab. Vi mener, at parkeringsproblemet bør løses i lokalplanområdet. 
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