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SCHOUS PLASS
“drivkraften på Løkka”

Schous plass er lokalisert i kjernen av bydelen Grünerløkka, 
sentralt beliggende i Oslo sentrum, øst for Akerselva. Grünerløkka er 
hovedsakelig et resultat av den industrielle virksomheten langsmed 
Akerselva. Dette har resultert i en arkitektur fra 1800-tallet preget av 
tettbebygde leiegårder på 3-4 etasjer basert på et rutemønster med 
kvartaler og halvkvartaler. I hjertet av Grünerløkka ble det anlagt en 
hovedgate, Thorvald Meyers Gate. Folkebiblioteket Deichmanske 
avdeling Grünerløkka sto ferdig i 1915 på Schous plass. 
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Idag har det meste av industrien flyttet ut. 
Mye av bakgårdsmiljøet har forsvunnet gjennom 
bysaneringen på 1980-tallet og den sentrumsnære 
beliggenheten har bidratt til gentrifisering,                                               
men Thorvald Meyers gate og murpuss-fasadene står 
fortsatt som kjennemerke for bydelen. 
Samtidig som dette fortsatt er en av Oslos fattigste 
bydeler, blir dagens Grünerløkka sett på som et «hipt» 

Fig. A. Schous Plass ligger lokalisert like øst for 
Akerselva, tidligere sentrum for industriell virk-
somhet i Oslo

Fig. B Schous Plass ligger attraktivt til langsmed 
hovedaksen til bydelen Grünerløkka og de 
øvrige parkområdene.

Kontrasten i fargenyansene mellom 
belegg 1 og 2 bidrar til en bedre visuell 
romforståelse med tanke på både uni-
versell utforming og tempoinndeling.
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Freja R. Norlen Illustrasjonsplan

Schous Plass, Grünerløkka, Oslo

M: 1:200

Schous Plass domineres 
idag av det yrende livet som 
bygningene og området rundt 
plassen rommer med både boliger, 
dagligvarehandel og kulturarenaer.

Disse rammene gir plassen et stort 
potensiale som et attraktivt byrom og 
sosial arena. Schous Plass kan gjennom 
å dra nytte av dette bli Løkkas drivkraft og 
kontinuerlig genere liv som et demokratisk 
og fleksibelt rom på brukernes premisser. 
Generatoren binder Folkebiblioteket opp 
mot omgivelsene sine og fungerer med 
hjelp av brukerne og nabolaget som «stue 
nummer 2» i hverdagen med muligheten 
for rekreasjon, aktiviteter, møter og fest. 
Schous Plass vil dermed trekke livet ut i det 
offentlige rom.

Konsept
GENERATOR

og attraktivt område med mange aktive fasader, 
yrende kaféliv og kulturtilbud. Dette er især knyttet 
til Thorvald Meyers Gate og Markveien. 
Idag defineres Schous Plass som det omtrent 
8800m2 store rommet mellom Thorvald Meyers Gate, 
med detaljhandel og yrende liv i vest, 
Folkebiblioteket mot nord og Toftes gate med primært 
boligbebyggelse i øst og Schous-kvartalet, en aktiv 
kulturarena innenfor musikk og folkedans, i sør.
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Biblioteket
Folkebiblioteket er idag en møte- og 
opplysningsplass for mange ulike aldre og sosiale 
grupper, med alt ifra leksehjelp, språkundervisning, 
ungdomsaktiviteter, serieteket samt tilbyr andre even-
ter som konserter, julebord for nabolaget med mer.
Biblioteket har årlig mer enn 550 arrangementer og 
230 000 besøkende. 

Forholdene per dags dato er ikke optimale,
med mye forsøpling, dårlig utnyttede bevegelseslin-
jer og lite invitasjon til opphold, som vist i diagram-
mene til  venstre nedenfor . Plassen oppleves også 
som lite utnyttet i forhold til potensialet i det store, 
åpne rommet i hjertet på Løkka. 

Prosjektet ønsker å igjen fremheve plassen som en 
attraktiv arena for opphold, kultur og rekreasjon slik 
den tidligere har vært for omgivelsene sine. 
.
 

Overordnede grep
Målet med denne utformingen er å bidra til sosiale pros-
esser ved å integrere 
forskjellige funksjoner og tilbud for at ulike grupper bruk-
ere skal kunne samvirke og generere nye grupperinger. 
Blandingen av forskjellige mennesker, aktiviteter og 
funksjoner på plassen vil dermed også gjenspeile 
mangfoldet på Løkka og Biblioteket.

For å generere til mest mulig bruk er det viktig at gjen-
standene/møbleringen har en høy multifunksjonsratt og 
kan brukes på ulike måter.

Det tlrettelegges for møtemuligheter og gode vilkår for 
valgfrie, rekreative aktiviteter og sosiale følgeaktiviteter, 
som street workout-løsningen ved bysykkelstativet og lek 
i vannelementet.

To trær er fjernet for å bygge opp om forbindelsen og 
det åpne mot Thorvald Meyers gate at det blir en opplev-
elsesmessig kontakt mellom det som skjer på plassen og 
aktiviteten knyttet til butikkene og kafeene rundt.

Schous Plass skal  fortsette å være en viktig ferdselsåre 
for myke trafikanter på kryss og tvers av plassen 
- og mye mer!

Fig. A. Nåværende situasjon: Plassen benyttes 
mest som transportareale til og fra travle 
Thorvald Meyers Gate, bysyklene i sør-øst og 
bevegelseslinjene mot Schous-kvartalet og øst 
blir neglisjert

Fig. C. Nåværende situasjon: 
Områdene i nord og øst er forsømt og oppleves 
som forsøplede og slitte. Muren mot bakgården 
til Thorvald Meyers gate 66 gir stedet et shabby 
preg.
er 

Fig. B. Ny situasjon: Plassen har fremdeles en 
viktig rolle som ferdselsåre men koblingen til 
Schous-kvartalet og øst er åpnet og får større 
betydning enn tidligere. Trikk, buss og bysykler 
samles ved Thorvald Meyers Gate.

Fig. D. Ny situasjon: 
Områdene i nord og øst får en oppgradering og 
grøntområdene gjennomgås En hekk mot Thor-
vald Meyers gate og staudebeplantningen mot 
Toftes gate danner støyskjerm, levegg mot vind, 
bidrar til visuell avskjerming og støyredusering.

Fig. E. Nåværende situasjon: 
Plassen er innrammet av fargerike fasader,
et kjennemerke på Løkka. 
Paljetten går igjen i den nye beplantningen.

Snittoppriss BB’.   Prosjektet ønsker å fremme Plassen som definert av  himmelvelvet de veletablerte og ærverdige trærne på plassen skaper. 
Plassen blir et lunt sted under og imellom trekronene, med rom for lek og utfoldelse, kreativitet , aktivitet og kultur tett knyttet opp mot Biblioteket og Schous-kvartalet.

Fig. F. Deler av plassen har gode solforhold 
hvilket kommer folket til gode. Schous Plass skal 
igjen bli en sosial arena med rom for mye latter 
og engasjement også utedørs.

Beplantning
Skal bidra til plassen med å danne rom-
følelse, struktur og gir en kontrast til det 
harde dekket samtidig som det bidrar til 
trivsel og vitalitet, med visuelt blikkfang og 
årstidsvariasjoner i byrom. Det er prosjek-
tert en del stauder og busker med prydver-
di om vinteren for å skape dybdefølelse på 
en ellers mørk og flat tid.
Plantene er valgt for å komplementere 
trerekken med lavere sjikt og viderefører 
fargespill fra eksempelvis Freia-gavelen i 
villkornellen.

Rak vekstform hos blant annet blå kuletistel 
og duehode strammer- og bygger opp om 
romavgrensningen imens bugnende plant-
er som kransvakkerøye myker opp. Det er 
valgt bunndekkere med gode, dekkende 

Skjøtsel og vedlikehold
For at plassen skal være innbydende er det viktig at 
avfallshåndteringen oppgraderes og at det ryddes og 
tømmes for søppel 2 ganger per uke. Lyspærer må 
skiftes ut ved behov.

Belegget må spyles og elvegrusområdene må et-
terfylles og rakes for løv og avfall.
Vannelementet med sandfilter og pumper må gås 
igjennom ved åpning og lukking av sesongen.
Eikespilene i sittebenkene bør oljes årlig for å 
beholde sin gyldne farge og attraktivitet.
Ved eventuelt hærverk må benkene oppgraderes 
igjen i ettertid.

Det må påregnes luking i staudebedene og gressk-
lipping under vekstsesongen –gresset skal være rel-
ativt høyt og ha et ekstensivt preg, og vil derfor ikke 
måtte klippes like ofte som vanlige bruksplener. Dette 
for å hindre gjørme og fremme biologisk mangfold. 
I de permeable overflatene ivaretas lokal overvann-
shåndtering og vanntilførsel til trær og vegetasjon.
I tillegg må det ryddes for løvverk så lenge det er 
nødvending gjennom hele året.

Hekken skal nå en høyde på omtrent 2 meter og må 
beskjæres under sesongen. Villkornellen langsmed 
benken ved sørøst skal holdes nede på 1.2 meter 
høyde, likeledes foran Freia-veggen ved Thorvald 
Meyers Gate. De frittstående buskene skal ha fri vek-
stform og beskjæres hvert 3. år.

Materialbruk
Noen få, robuste materialer går igjen. 
Disse skal være tidløse og gjenspeiler 
bydelens industrihistorie og plassens 
opprinnelige formgiving med en 
moderne vri.

Cortenstål symboliserer industrialismens 
maskiner og setter konstruksjonene og 
bruksformål i søkelyset. Granitt fører 
plassens tradisjoner videre. Elvegrus-
en assosieres med det opprinnelige 
elvelandskapet og fargevariasjonen 
knytter cortenstålet sammen med granit-
ten.Trematerialet er norsk eik og opplev-
es som vennlig og mykt ut å sitte på 
samtidig som den er robust, tålig og en 
kontrast til det tidløse i granitten, gruset 
og stålet.

egenskaper gjennom hele året 
for å minske behov for luking 
og annen skjøtsel under trærne. 
Eksisterende trerekker av lønn 
og bjørk blir supplert for å forst-
erke romfølelsen og gir plassen 
en følelse av søyler og tak. Dette 
vil også bidra til lokalt klima- og 
overvannshåndtering. Trærne gir 
både skygge og beskyttelse men 
bidrar også til biologisk mangfold 
og fugleliv.

Snittoppriss AA’:  Fra Thorvald Meyers Gate legger man merke til det yrende livet både innenfor og 
utenfor Bibliotekets vegger. Det er blitt flere sittemuligheter under kirsebærkronene for kaffeentusiaster som  
ønsker å observere livet på Løkka eller de som henger i bysykkelstativet i krysset ved Nordre Gate.
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Snitt av benken
1:50

Møblering/Konstruksjoner
GENERATOR

Detaljhenvisning 1: 

Benk
Benken i seg selv avgrenser og beskytter treet og 
røttene, samtidig som treets plassering og verdi i 
bymiljøet blir fremhevet.
Den bærende konstruksjonen i cortenstål funger-
er også som bord- og armstøtte. Cortenstålet går 
300mm dybt ned i bakken og fylles med forst-
erknings- og bærelag under elvegrusen. Tyngden av 
fundamenteringslagene gjør at konstruksjonen bærer 
seg selv.

Detaljhenvisning
1:50
Prinisipp benk.

Detalj 1:2
Trespilene er festet til cortenstålplaten i midten ned-
enfra ved hjelp av franske, skruer A4. 
Det legges en 2 mm tykk syrefast skive A4 imellom 
treverket og bolter/mutter/skruer for å unngå korros-
jon.Trespilene i de sirkulære benkene er dampkokt 
for å oppnå radius og er av maks 1800 mm lengder.

Benken er bygd opp av 4 sammensveisede 10mm tyk-
ke cortenstålplater, og 1 tverrgående 385 mm fra toppen. 
Denne er sammensveiset med de andre i tillegg til å være 
festet til et T-jern langsmed veggene. 

Trespilene består av 7 år lagret, oljet eik i dimensjonene 
50 x 75mm. Sammenføyningene gjøres ved at trespilene 
laskes i 60° med 6mm syrefaste bolter A4 som klippes fast 
med syrefaste mutter A4 i en forsenkning på oversiden og 
nedsiden av trespilene, slik at treverket går i flush. 

Belegg
Belegget består av gradhugget og børstete granittplater satt i moduler à 3,34m2 
1800 x 1800 mm. Belegget er beregnet for å kunne tåle kjøring ved 
større arrangementer og vedlikehold av plassen. 

Belegg 1: lys 
Gir fin kontrast når det regner samt at man ser vannelementet bedre.
Dette består av 10 % Rød porto, 20 % Rød Manga, , 20 % G352, 25% G363, 25 
% Kuppam Green, 

Belegg 2: mørk.
Markerer en mulig ganglinje for å krysse plassen og gir en god kontrast til 
fasadene i pastell rundt. 30% Kuppam Grey, 15 % Kuppam Black, 
25% New Negro Santiago, og 30% G303.

Vannelementet
Vannelementet blir et visuelt kjennetegn og lekeplass som inviterer til utfoldelse 
og egen interpretasjon. Vannelementet er også retningsledende og gir plassen en 
identitet og tilbud som ikke finnes i nærmiljøet fra før. Granittplatene er saget og 
gradet i trapp og rampe som resten av belegg 2, da det er godt egnet for 
universell utforming.Trappen

Fungerer som uformell sitteplass, podium for pub-
likum eller en liten scene og er universelt utformet. 
Trapp- og rampekonstruksjonen gir en fornyet entré 
og bygger opp om Folkebiblioteket som en viktig og 
ærverdig arena.

Detalj 1
M: 1:50
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Detalj A: Bysykkelstativ med LEDlys integrert
M: 1:50 M: 1:50

Detalj C  Godt med plass for flere å benytte seg av slynge- og streetworkout samtidig.
M: 1:50

Detalj B
1:25

På nordre side parkeres bysykkelen imens man 
kan benytte sørsiden til ulike former for trening: 
slynge- og styrketrening i tillegg til klatring og ut-
tøying på baksiden av bysykkelstativet. Enten for 
din egen del, eller til glede for eventuelt publikum. 
Se og bli sett.

B

A

C

Bysykkelstativet
Er spesielt utviklet for Schous Plass som en sosial 
arena samtidig som det bygger opp om under grønn 
mobilitet.

Stativet fungerer som treningsapparat og har innebygd 
lyssetting som gir trygghet og forlenger brukstiden 
samtidig som man kan bruse med fjærene og vise seg 
frem. Venner og beundrere kan følge med fra benkene 
under kirsebærtrærne. Bysykkelstativet vil da bidra 
til opphold og møteplass i tillegg til å bygge opp om 
grønn mobilitet.

Bysykkelstativet er bygd opp av sammensveisede, 
50mm tykke firkantstål à120 x 120 mm og sylindere 
med diameter 35mm i cortenstål.
Stativet er 1920 mm høyt og kan benyttes til å klatre i, 
trene styrkeøvelse og tøye ut, i tillegg til slyngetrening. 
Bysyklene er festet til et 750mm høyt stativ som også 
kan benyttes til å strekke ut på andre siden.

Møblering/Konstruksjoner
GENERATOR
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Ae  Asarum europaeum   Europahasselurt
Af  Achillea filipendulina   Praktryllik
Bc  Bergenia cordifolia    Bergblom
Co  Chelone obliqua    Duehode
Cv.C  Coreopsisis verticillata ‘Cruizin’  Kransvakkerøye ‘Cruizin’
Cv.R  Coreopsisis verticillata ‘Route 66’  Kransvakkerøye ‘Route 66’ 
Eb  Echinops bannaticus    Blå kuletistel
Ep.p  Eupatorium purpureum    Storhjortetrøst
Eu.p  Epimedium pinnatum    Flikbispelue
Hf  Hosta fortuneii ‘Patriot’     Bladlilje ‘Patriot’
Hh  Heliopsis helianthoides ‘Scabra’   Rusoløye ‘Scabra’
Ma  Molinia arundinacea ‘Cordoba’   Storblåtopp ‘Cordoba’
Ms  Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’  Glansmiskantus ‘Dronning Ingrid’
Pt  Pachysandra terminalis     Vinterglans
Pv  Panicum virgatum ‘Heavy Metal’   Staudehirse ‘Heavy Metal’

Plen  Felleskjøpets gressblanding ‘Spire Frøblanding Natur’

TEKNISK PLAN

  Eksisterende 0,5m koter      Belegg 1       Elvegrus

     Nye 0,1m koter     Belegg 2      Buss/Trikkestopp

     
    Trapp- og rampe     Benk med ryggstøtte     Benk

    Håndlist       Oppmerksomhets- og farefelt  Markeringsfelt

    Ledelinje       Acodrain       Vannrenne i granitt

    Eksisterende kom     Ny kom         Kantstein

    Vanndyser       Staudebed

    Streetworkout-
    og bysykkelstativ      Sykkelstativ
   

TEGNFORKLARING

Ci Crataegus intricata      Amerikahagtorn

Cs Cornus sanguinea ‘Midwinter Beauty’  Villkornell ‘Midwinter Beauty’

E Euonymus alatus      Vingebeinved

F Fagus sylvatica ‘Atropunicea’   Skogbøk ‘Atropunicea’

Pc Philadelphus coronarius ‘Finn’ E   Duftskjærsmin ‘E’

S Sambucus nigra ‘Alv’ E     Svarthyll ‘Alv’ E 

   
  Eksisterende       Ny
  A Acer  Lønn     At Acer tataricum ‘Falun’ E Tatarlønn ‘Falun’ E 

   
   
  Eksisterende       Eksisterende            
    U Ulmus    Alm      P Populus Poppel     

  Eksisterende       Ny
  B Betula Bjørk           Bp  Betula pendula ‘Dalecarlica’ E Bjørk ‘Dalecarlica ‘E’

  Eksisterende       Ny     
  P Prunus Kirsebær     Pm Prunus maackii ‘GALLA’ E  Neverhegg GALLA E
   

PLANTEPLAN

trær og nyplantete busker

PLANTEPLAN 

Stauder 

A 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     A’

B                            B’ 
                    

Detalj 1

Detalj 2



Freja Rafael Norlén SCHOUS PLASS - “drivkraften på Løkka”

PROSESS

GENERATOR

1 - 
Registrering 
og analyse

2 - 
Konseptutforming
Utprøving og 
begrunnelse formspråk

3 - 
Utprøving og bearbeiding 
av detaljer i målestokk


