
Fremtidens Centrum i Osedalen
Et mulighedsstudie af



Projektbeskrivelse: 

Mulighedsstudiet er lavet i samarbejde med Froland Kommunes ungdomsråd. Løsningsforslaget tager 
udgangspunkt i to workshops med de unge og egne faglige observationer. Ungdomsrådet deltog i to 
forskellige workshops, hvor de blandt andet skulle belyse Osedalens største udfordringer og deres 
største fremtidsønsker for byen. Videre i processen blev de unge bedt om at indrette Osedalen med 
udgangspunkt i to scenarier for dagens parkeringssituation. Det ene med halvt så meget parkering, det 
andet uden parkering. På den måde blev ungdomsrådets tanker og observationer konkretiseret i en 
plan, som danner grundstenene for planforslaget.

Fremtidens centrum kan blive et socialt og inkluderende, ved at tilrettelægge for aktiviteter der skaber 
byrumskvalitet. Ved at placere aktiviteter efter både aktive facader og solforhold, foreslås det der-
for at skabe tre forskellige aktivitetsrum; Oasen som et grønt byrum med plads til ophold, leg og et 
roligt tempo. Multibanen med mulighed for forskellig boldsport og et areal der giver mulighed for en 
skøjtebane i vintersæsonen. Derudover er der placeret en skatebane, uden for det der kan blive et nyt 
kulturhus. Disse uderum bliver bundet sammen af en gågade, som kun bruges til ærindekørsel såsom 
varelevering eller hvis en brandbil på ind på området. Belægningen føres videre ud de steder hvor der 
er behov for fodgængerovergang, for at gøre biler opmærksom på at dette areal er for gående. I skygge 
området ved banken er der lavet et lille kiss’n’ride areal til dem som skal besøge området kortvarigt.

Fremtidens Osedalen kan blive en realitet, men det kræver politisk mod, finansiering, innovation og 
fremtidssikring i form af tilpasning til nutidens samfund. Vi anbefaler derfor at denne udvikling sker 
over tre faser, både af hensyn til finansiering men også fordi folk skal vænne sig til, at der sker æn-
dringer, der har betydning for hvordan tingene plejer at være. Når det handler om at fjerne parkering-
spladser, vil der ofte komme stor modstand og det bliver derfor ekstremt vigtigt at formidle potentialet 
for et byrum der er til gavn for alle - og ikke kun folk med bil.

Lad os sammen få det bedste frem i fremtidens Osedalen. 

Projektansvarlige:
Froland Kommune,  Reidun Brinchmann
Assil, Arild Syvertsen
Trollvegg Arkitektstudio, Anne Severinsen

Deltagere: 
Froland Kommune’s ungdomsråd 2021



Hvad skal vi igennem?

• Osedalen anno 2021

• Ungdommens tanker

• Workshop 1

• Workshop 2

• Hvad viser dette?

• Osedalen som et samlet byrum & mødested

• Vejen frem

• Eksempler på at tænke nyt

• Aktiviteter skaber byrumskvalitet 



Osedalen anno 2021...

...en stor parkeringsplads







Hvorfor sidder de der? 



God udsigt? 



Nej! fordi der er sol, læ og en siddeplads i en kantzone



Ungdommens tanker



Workshop 1 - 
Udfordringer & fremtidsønsker for Osedalen



Dot-mocracy

Skifte gress på sportsplassen

Stoppskilt/fotgjengerfelt ved Langedal

Farlige trafiksituationer på Frolandsenteret (vei)
Trangt i sentrum & farligt sving/overgang ved biblioteket
Kaos ved Rema1000 & krysset ut til fv.42

Vanlig klub (dag) / Nattklub (nat)

Skape stemning, belysning, beplantning og farver

Stor lekeplass i sentrum

Bedre forbindelser til / fra Osedalen

Flere siddeplasser

Café / Kaffebar (åben efter 17.00)

Flere funtioner (fx butikker, træningssenter osv)

Flere aktiviteter & farver
Mødes i dag i Osevollen (mangel på aktiviteter)
Mangler farver og stemning

For få sitteplasser / benker i sentrum
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Flere aktiviteter og steder at mødes (længere ophold)



Workshop 2 
Indretning af byrum



Beplantning AktivitetOphold Årstid / vejrforhold

Opgave: At indrette det afgrænsede område med nedenstående ikoner med udgangspunkt i to forskellige scenarier



What if... Osedalen var et byrum med  
HALVT så meget parkering?

Scenerie 1



• Placering af bestemte aktiviteter

• Ikoner koncentreret i midten

• Byrum og parkering er adskilt

• Parkering i yderområdet

• Lukker af for gennemkørsel



What if... Osedalen var et stort byrum 
UDEN parkering?

Scenerie 2



• Flere aktiviteter = mest attraktivt

• Placering af bestemte aktiviteter

• Ikoner fordelt ud i hele byrummet

• Lukker af for gennemkørsel



Hvad viser dette?

• Et ønske om forskellige aktiviteter (jo flere, des mere attraktivt)

• Placering af siddeplasser

• Placering af beplantning i byrum

• Hvor der er gode vejrforhold, især ved Liens Konditori

• At der ikke skal være mulighed for gennemkørsel

• Parkering i yderkanten af centrum  (hvis parkering)



Osedalen som et samlet 
byrum & mødested



Koncept

Grønt bindeled Byrum & gågade Aktiviteter på tværs



Oasen
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Hvor vil I helst mødes?



Vejen frem



Politisk mod! Innovation!Investering! Fremtidssikring!

Hvor der er vilje, er der vej!
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Udvikling i faser



Eksempler på at tænke nyt



Ribe, Danmark - FØR



Ribe, Danmark - i dag!



Budolfi Plads, Aalborg - FØR



Budolfi Plads, Aalborg - i dag!



Aktiviteter skaber byrumskvalitet



Arendal Torg, Arendal



Kildegården, Roskilde - skate og ophold



Lemvig Skatepark, Lemvig - skate, basket, leg & ophold



Kan det også bruges om vinteren? 



Folkehuset Absalon, København - et kulturhus som trækplaster på tværs af generationer



Vi tror på at Osedalen kan blive
et socialt og inkluderende centrum!



Tak for jeres tid!


