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Schous plass ligger i Grünerløkka bydel i Oslo Atmosfæreillustrasjon med Deichmanske bibliotek avdeling Grünerløkka i bakgrunnen

Konseptet mitt er REBELL. I den anledning har jeg valgt å ta bort alt hardt dekke, åpne opp Torshovbekken og lage våtmark på Schous plass. “Naturen rebellerer mot det urbane”. Beskrivende ord 
for nye Schous plass er VILT OG VÅTT. På bakkeplan er det vegetasjonen som regjerer, og menneskene må bevege seg på forutbestemte gangbroer over bakken. Stinettet bukter seg både vertikalt 
og horisontalt, noe som skaper variasjon, spenning og forhåpentligvis trigger nysgjerrigheten. Før i tiden var det en dam på Schous plass. Denne ønsker jeg å bringe tilbake i ny form, ved å løfte opp 
og rense Torshovbekken som nå er lagt i rør under plassen. Det vil gi området en ny kvalitet samtidig som det fordrøyer regnvann og blir en viktig del av den lokale overvannshåndteringen.  Det er 
allerede mange flotte trær på Schous plass, og jeg ønsker meg enda flere som sammen med et hav av høye stauder vil gi nedre Grünerløkka et vegetativt løft.
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ANALYSE
Før i tiden var det en dam som ble brukt som 
skøytebane på Schous plass, som i 1887 ble fylt 
igjen, da parken ble anlagt. 

I Oslo er det stort engasjement rundt åpningen 

av de bekkene som er lagt i rør. Formålet 
er å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede 
bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere 
klimaendringene med mer og kraftigere reg, og gjør 
Oslo til en attraktiv, blågrønn by.
Gjennom et tverrfaglig samarbeid er det utarbeidet 
noen overordnede målsettinger for gjenåpninger:
- God tilpasning til endret klima
Bedre vannmiljø og styrket byøkologi
Økt mulighet for friluft og bedre folkehelse 
(Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo, september 2015)

Snittet viser vegetasjonssonen fra 
tørrmark, mellomsone og våtmark. 
Vannstanden vil variere etter hvor 
mye nedbør det er. Snittet er vist i 
målestokk 1:50
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Snitt av gangbro i 1:20. 
Gangbroen vil være 
fundamentert i betong og 
bæres av HEA-bjelker. 

Elveutløp med steinplastring 1:50Konstruksjon laget av treverk for opphold i 1:20
Detalj 1

Detalj 3 - Lengdesnitt Detalj 3 - Tverrsnitt

Detalj 2

Tekniske snitt
VÅTMARKA

Galvanisert stålrekkverk til gangbro i 1:20

Mur for å hente opp terreng. 1:20
Detalj 5

Elefantrist til gangbro i 1:50
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Teknisk plan og planteplan
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