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SCHOUS PLASS

MØTES VI PÅ 
SCHOUS PLASS?

Schous plass ligger sentralt på Grûnerløkka i Oslo og er en av tre plasser/parker som forholder seg til gategridet 
i bydelen, der plassen tar opp et helt kvartal. Schous plass ble opparbeidet til en plass på slutten av 1800-tallet, 
og parklagt i 1915-1917.

ANALYSER

GREP

Linjer og sikt.
Plassen er idag komponert rundt en 
underlig V-form, som både er streng med 
siktlinjer, samtidig som den viker fra hva 
siktlinjer skal tjene til.

V-formen løses opp i og gjøres mindre 
streng, og mer  ledig og leken. for å åpne 
plassen og lette bevegelse.

Barrierer.
Slik jeg oppfattet plassen var den full av 
føringer for bevegelse, og barrierer som 
vanskeliggjorde det å ha oversikt.

Nye retninger og føringer for bevegelse 
skaper et ryddigere inntrykk av plassen og 
gjør det enklere å ha oversikt.

Ganganalyse.
Gangmønsteret på plassen har tydelig 
sammenheng med trikkestoppet Schous 
plass og gjennomgangen til Schous 
kvartal.

Nye gangbare arealer i gult illustrerer 
hvordan bevegelsen på plassen lettes i 
den nye situasjonen.

Illustrasjonssnitt B-B’ . M1:200.

 En god plass er et sted der du kan sette deg ned, 
føle at du sitter lunt, kjenne deg trygg og ha oversikt 
over det som skjer rundt deg. Et sted der man kan 
være alene sammen - eller rett og slett sammen. Med 
biblioteket som hovedpersonen blir Schous plass et 
sted for møter mellom mennesker. 

Prosjektet tar utgangspunkt  dette, samt å legge 
tilrette for gjennomfart til fots og på sykkel.
Plassen er både en gjennomfartsåre for travle 
Løkka-beboere, og et sted der barn, unge voksne 
og eldre kan samles i regi av biblioteket, eller 
offentlige eller private aktører.

Biblioteksplassen
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ILLUSTRASJONSPLAN

Plassen jeg prosjekterer er en åpen hard plass med grønne innslag. Sett bort ifra 
sittebenkene er plassen uten kanter, da kantsteinen som rammer inn skiferbelegget går 
i flukt med dekke og gress. Dette tilrettelegger for fri bevegelse for alle. 
Bevegelseslinjene på plassen er sterke og plassen er enkel å versere og fungerer godt for 
gående og syklende som feks skal rekke trikken.

Jeg ønsker å gjenbruke natursteinen som 
ligger på Schous plass idag. Skifer og 
smågatestein skal sorteres og legges på 
nytt på den lille plassen mellom biblioteket 
og trikkestoppet. På forplassen skal det 
legges nytt belegg, som skal bestå av 
sirkelsatt smågatestein, samt børstet skifer 
lagt i fallende lengder. Grunnsteinen i 
sitteelementet, kantstein og trapp er i grå 
granitt. Sittebenkene består forøvrig også av 
98x98 lekter av royalimpregnert furu i fargen 
værgrå, og er delt på langs i to sittesider av 
en perforert bøyd stålplate.

HOVEDGREP

HOVEDMATERIALER

Royalimpregnert furu Værgrå

Oppdalsskifer Trollheimen børstet

Smågatestein Grå (8/10)

En leken V-formet plass drar 
deg inn fra Schous kvartal-
gjennomgangen.

De to øyene på plassen skaper 
rom og avgrensning i det 
åpne landskapet og danner 
møteplasser der man har 
oversikt over hele plassen i alle 
retninger.

Formkonseptet mitt kom til da vi var i analysefasen av prosjektet. Jeg ble forført 
plassens form,  og hvordan en sterk V-form kulminerer i en liten gjennomgang til 
Schous kvartal, sør for plassen. Prosjektet mitt tar sikte på å både understreke og mye 
opp denne V-formen slik at plassen blir bedre både for de som daglig bruker den som 
gjennomfartsåre og de som vil nyte en nylånt bok og en kopp kaffe. 

Vegetasjon
Jeg velger å benyttebusker som 
ny vegetasjon på plassen. Pry-
dgullbusk og Marskrossved har 
både flott vår- og høstaspekt, 
er lette å holde. De blir ikke 
veldig tette, slik at en beholder 
oversikten over plassen, men er 
tette nok til å virke som rom-
dannende element
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DETALJTEGNING 1: Skiferbelegg i fallende lengder møter sirkelsatt gatesteinsbelegg. M1:20

DETALJER 

DETALJ 2: Oppriss sittebenk. M1:10

DETALJSNITT A-A’. M1:20

DETALJSNITT B-B ’. M1:20

DETALJSNITT C-C ’. M1:20

DETALJ 2: Detaljer av sittebenk i plan. M1:10

DETALJ 2: Snitt av sittebenk. M1:10

Sitteelementene vil være viktige på Schous plass. De har 
to like dype sittesider, med skrå ryggstøtte på begge sider.  
Ryggstøtten er i perforert stål, som letter sikten og skaper et 
luftigere uttrykk - her kan du sitte alene sammen med andre. 
Sitteelementene blir romdannende på plassen, men bryter 
allikevel ikke oversikten over området. Benkene står på 
grensen mellom skiferdekke og smågatesteinen, som bidrar 
til at de griper inn i begge rom - innenfor og utenfor sirklene.

Sitteelementene består av granittblokker som monteres 
dynamisk på underlaget. Stålplatene boltes til granitten, før 
royalimpregnert furu festes til et rammeverk av rustfritt stål. 
Dette plasseres på avstandsklosser mot granitten og boltes 
fast til steinen. 

UNDER BAKKEN

DEKKEDETALJER

SITTEELEMENT

Illustrasjonssnitt A-A’. M1:200.
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TEKNISK PLAN
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1. Fra første tur til 
Schous plass bet jeg 
meg merke i  den klare 
V-formede plassen, de 
tre svære gamle trærne 
og forbindelsen til 
Schous kvartal.
Dette resulterte i et 
konsept som begynte 
som noder.

2. Jeg skisset mye i begynnelsen, 
med fokus på de store trærne og 
V-formen, og brukte lang tid på å 
lande i noe som helst.

3. Viktige elementer ved 
plassen ble til noder og jeg la 
til et matematisk aspekt ved 
avlesningen av plassen. Jeg 
la et grid over kartgrunnlaget 
og begynte å trekke linjer.

4. Jeg digitaliserte tankene om noder og det gyldne snitt på 
plassen, og de ble til et sett med diagrammer som ga navn 
til konseptfasen: “gyldne noder”.

7. Nodene ble til sitteøyer ble til 
øyer ble til forplass og venteplass 
gjennom skissepapiret. 

8. Forplassen ble bearbeidet i 
flere trinn og endte igjen opp i 
en øy-liknende form. Kurvede 
sitteelementer og endring i 
belegg holder på de splot-aktige 
formen. Jeg jobbet meg frem til 
at sitteelementene skulle gripe 
utover den kurvede formen, og 
plasseres på midten av der de 
to dekketypene møtes. Dette 
skaper mykere overganger i 
rommet.

5. Jeg jobbet videre i modell 
for å prøve å finne ut hvordan 
formene kunne oversettes til 
fysisk form på plassen. Jeg 
funderte på om V-formen kunne 
understrekes kun ved bruk av 
vegetasjon og brukte nåler som 
fysisk avgrensning i modell. 

9. Det ferdige formkonseptet 
i modellutprøving. Nålene 
som en gang var tenkt som 
trær er nå tenkt som lavere 
buskvegetasjon,  en noe mykere 
tanke på V-formen enn jeg hadde 
i prosjektets spede begynnelse.

6. Jeg lekte med V-formen 
og innså at den måtte brytes 
opp i, gjøres mer leken 
og  ikke så alvorlig. Jeg 
skisset på muligheter for en 
forplass hvor nodene var 
blitt til sitteøyer i en relasjon 
med de gamle trærne, og 
om det kunne brytes opp i 
formspråket der V-en renner 
ut mot Schous kvartal.

PROSESS


