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Schous plass ligger sentralt i Oslos bydel Grünerløkka på østsiden av Akerselva 
og har en størrelse på ca 5800 m2. Plassen er en parkmessig opparbeidet 
plass mellom Toft es gate og Th orvald Meyers gate med en lett tilgjengelig 
trikkestopp oppkalt etter plassen. 

Historisk sett har Grünerløkka vært den mest tettbefolkede bydelen i Oslo med 
høy andel arbeiderklasse familier. Dermed har bydelen alltid vært barnerik. 
På grunn av trange omstendigheter ble det opprettet en barneavdeling på 
Deichmanske bibliotek, og siden da har biblioteket og plassen hatt særlig fokus 
på barn og unge. 

Plassens største og viktigste funksjon i dag er en diagonal gangforbindelse 
fra nordvest til sørøst. Dette skyldes blant annet plassens utforming og 
trikkestoppets plassering. Utfordringene Schous plass har er å bli brukt av 
bydelens befolkning, ikke bare som en gangforbindelse, men også som et 
oppholdsareal. 









BEVEGELSE

FØRE INN PULS BYROM FOR FOLKET

MATERIALBRUK VEGETASJON
SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD

AKTIVITET VEGETASJON
Schous plass er preget av sterk diagonal gjennomfart fra 
trikkestoppen og er utformet for å eff ektivisere dette. 
Analysen viser de tydelige fartsårene som også er 
ganglinje, men også den vertikale snarveien fra 
biblioteket til Schous Kvartal. 

Jeg ønsker å trekke inn aktiviteten som skjer nordvest inn 
på Schous plass. Både Olaf Ryes plass og Markveien har 
sine gode kvaliteter som trekker til seg denne aktiviteten. 
Schous plass skal, med sin unikhet, også være et alternativ 
for opphold og rekreasjon. 

Konseptet mitt er “Puls”. Ved å trekke aktiviteten/”pulsen” gjennom den 
diagonale bevegelseslinjen vil gjennomfarten bli opprettholdt samtidig 
som Schous plass får en utforming som er tilrettelagt for rekreasjon og 
aktivitet. 
Jeg jobber med “Normal puls”, “Maks puls” og “Hvilepuls” der førstnevnte 
er et venterom og sistnevnte er et hvilerom. Med “Maks puls” i midten 
vil det gi en tiltrekkende eff ekt fra begge sider av fartsåren inn til Schous 
plass. Utformingen og aktiviteten vil refl ektere pulshastigheten.

I dag er det en stor andel befolkede på Grünerløkka med 
innvandrerbakgrunn i tillegg til gamle beboere. 
Lekeplassen og økt sittemuligheter vil ikke bare tiltrekke 
foreldre med sine barn, men også de eldre. Plassens 
åpenhet vil fremme fellesskap og solidaritet med 
muligheter for bydelsarrangementer og ‘happenings’.  

Plassens belegning består i hovedsak av Altaskifer-
heller og storgatestein i Trondhjemitt som rammer 
inn de ulike pulsene. Skifer har en naturlig ru over-
fl ate som ikke bare gir et levende resultat, men også 
sikker og vedlikeholdsfri overfl ate. Samtidig står den 
i stil med bibliotekets nordisk nybarokk stil. 
Trondhjemitten skal prikkhamres. 

Rekkverk skal være i rustfritt stål.

Sitteelementene er laget av polert Trondhjemitt 
slik at det står i stil med stedets innramming. Med 
innslag av kebony behandlet furu på toppen av 
granitten vil sitteelementene være behagelig 
tempererte.

Plassen har to store plantefelt i hvilepuls 
der Cortederia selliana (nor. Pampasgress) skal 
bli beplantet som hovedelement. Det fyldige, hvite 
gresset blomstrer på sensommeren og kommer til 
å se vakkert ut til sent på høsten. Prydgresset kan 
bli opptil 200 cm høy og fungerer som avskjerming 
mellom sitteelementene på hvilepuls og 
gjennomfartsåren som går gjennom den. Sammen 
med gresset blir det plantet andre arter som 
underelement.  

Det blir også plantet forskjellige stauder og busker 
i mindre kasser og felter. For å trekke inn farger 
fra området rundt Schous plass valgte jeg å trekke 
inn gulfargen fra “Freia melkesjokolade”-veggen og 
kombinere det med lilla innslag for å få frem 
plassens “råhet”.

Vegetasjonen vil trenge årlig skjøtsel. Løvene fra trærne skal 
fj ernes om høsten, og prydgresset skal klippes ned tidlig om 
våren for å beholde strukturen slik at prydverdien holder seg 
gjennom vinteren. Buskene skal vedlikeholdsbeskjæres på 
våren for å fremme blomstring. På sommeren skal gressarealer 
klippes jevnlig. 
På vinteren er måking nødvendig.  
Det er ikke nødvendig å beise trevirke på sitteelementene 
ettersom disse kan gråne over tid.

Nordvest for Schous plass er det trikkestoppen og etablerte 
handelslokaler som utgjør aktiviteten. En stor andel av 
aktiviteten blir tiltrukket nordover mot Olaf Ryes plass 
eller vestover mot Markveien og Vulkan. Schous plass 
ble utelukket av denne aktivitetsboblen. 

Området har mange enkeltstående trær som rammer inn 
plassen på sommerstid, mens på våren er det særlig kirse-
bærtrærne som står frem i prydverdi. Foran biblioteket 
står to store og fl otte trær av arten Ulmus og Acer som har 
mye å si for plassen. 

Schous plasshohhoussus pppllahohousussus plappppplalalappppusuuuuooooouuuu
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SNITTOPPRISS A - A’
M 1:200

PLANTELISTE
Kode Botanisk navn Norsk navn Antall Avstand
1 Achillea millefolium ‘Lilac Beauty’ Ryllik 40 stk 35 cm
2 Anthemis x hybrida ‘E.C. Buxton’ Gul gåseblom 15 stk 60 cm
3 Echinacea purpurea ‘Alba’ Solhatt, pupur - Alba 47 stk 50 cm
4 Hemerocallis ‘Suzy Wong’ Daglilje 23 stk 30 cm
5 Salvia nemorosa ‘Mainacht’ Steppesalvie 6 stk 90 cm
6 Stachys monieri ‘Hummelo’ Toppsvinerot 44 stk 30 cm
7 Cortederia selliana Pampasgress 22 stk 100 cm
8 Sedum ‘Herbstfreude’ Evigbergknapp 182 stk 50 cm
9 Stachys byzantina ‘Silver Carpet’ Lammeører 205 stk 50 cm
10 Verbena bonariensis Kjempeverbena 105 stk 50 cm
11 Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‘Goldsturm’ Praktsolhatt 94 stk 50 cm
12 Clematis ‘Tage Lindell’ E Hybridklematis 8 stk 200 cm
13 Prunus serrulata Japankirsebær Solidær Solidær
14 Abelia mosanensis IDA E (‘Eplida’) Duft abelia 31 stk 50 cm
15 Lonicera caerulea ‘Kirke’ E Blåleddved ‘Kirke’ E 38 stk 50 cm
16 Forsythia intermedia ‘Nana’ Praktgullbusk 6 stk 100 cm
17 Betula pendula Hengebjørk 9 stk Eksisterende
18 Prunus Kirsebærtrær 9 stk Eksisterende
19 Acer platanoides Spisslønn 10 stk Eksisterende
20 Ulmus glabra Alm 1 stk Eksisterende
21 Populus Osp 1 stk Eksisterende
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Bibliotekstrappa og rampen ble utformet for å forsterke “Maks puls”-sirkelen. Bredden 
på trappen gjør at trappa kan bli brukt både som trapp og sitteelement, og pga 
bygningens sørvendte inngangsfasade vil trappen bli en ypperlig solvegg.

Både trapp og rampe bygges opp med armert betong fylt med Leca og markisolasjonen 
som sikrer et telefritt underlag. Trappetrinnets opptrinn er 125 mm og inntrinn er 400 
mm. Alle trinnene har et fall på 2 % for å sikre vannavrenning. Rampen følger krav for 
universell utforming med fall på 5 % og en repos (2 x 1,6 m) med fall på 2 %. Altaskifer 
er limt på betong med betonglim for å sikre en sklisikkert dekke og en helhetlig følelse 
over hele Schous plass. 

Det blir installert håndlister i rustfritt stål på både rampe og trapp for å sikre trygg 
ferdsel for alle. Håndlistene er installert 700 mm og 900 mm over dekke etter TEK10 og 
festes i betongen med syrefast ekspansjonsbolter. 
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SNITTOPPRISS B - B’
M 1:200

PERSPEKTIV  AV PLASSEN   
A3

Detalj 1A1 snitt.. M 1:10

Detalj 1A, plan M 1:100

Detalj 1A, snitt. M 1:20



Amfi en blir benyttet både for rekreasjon og for underholdning. 
Den er tilrettelagt for bibliotekets aktiviter, enten det er 
undervisning, ungdomsteater eller konsert. 
Hele amfi en med sin rampe laget av betong med armering fylt med 
Leca. Trappen er utformet med opptrinn på 390 mm som 
sitteelement og opptrinn på 130 mm for gange. Slisseavrenne blir 
plassert på det laveste punktet slik at vann renner gjennom 
avløpsrøret. 
Rekkverk med håndlister blir installert der det er nødvendig i følge 
TEK10 og skrus inn med syrefaste ekspansjonsbolter.
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Rekkverket er i rustfritt stål med 
utskjærte hull som design. På grunn av 
sirklenes radius skal det bli dekket med 
wire. Syrefaste skruer benyttes. 
Rekkverk blir installert der 
høydeforskjellen er mer enn 60 cm. 

Plassen får tre ulike typer dekke. Lekeplassens dekke 
består av gul plasstøpt gummi med tykkelse på 100 
mm. Gummidekke skal fungere som et fl att
fallunderlag. Belegget på resten av stedet er heller av 
Altaskifer innsirklet av prikkhamret Trondhjemitt 
med fugebredde på 7 mm. Skiferhellene legges i fall-
ende lengder med 300 mm bredde: 300 mm, 400 mm, 
500 mm og 600 mm. 
Retning på hellene innenfor de forskjellige sirkelene 
varierer, mens resten av plassen forholder seg til en 
bestemt retning (se Illustrasjonsplan).



Detalj 2A. M 1:50

Detalj 2A2. M 
1:20

Detalj 2B2. M 1:10

Detalj 2B, tverrsnitt av rampe. M 1:20

Snittoppriss av rampe. 
M 1:25

Detalj 3A<, plan av belegning. M 1:20

Detalj 3C vegetasjonsdekke. M 1:20Detalj 3B, gummidekke. M 1:20

Detalj 4, rekkverk. M 1:10

Detalj 3A, belegning. M 1:20

Detalj 2A1. M 
1:20
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Muren for det opphevede terrenget er store 1 x 1 m Trondhjemittplater støpt i 
betong. Radiusen på den buede muren er 11,5 m. 
Markisolasjonen sikrer et telefritt underlag. Mellomrommet som oppstår 
mellom markisolasjonen og dekkets bærelag blir fylt inn med fyllmasser. 
Benken blir plassert inntil muren slik at muren kan benyttes som ryggstøtte. 

Rekkverk vil bli installert pga av høydeforskjell. 

Det vil bli plassert en metallplate mellom overgangen fra storgatestein til 
plantefelt. Dette utføres for å forhindre utskliing av belegning. 

Detalj 5B. 3D av benk som viser konstruksjon og 
festepunkt.

Detalj 5A. M 1:50

Detalj 5A1. M 1:20
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Utprøving i modell for å jobbe med terreng

Planskisser 

PARADIGMESKIFTE

Skisser fra registrering
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Fra AORTA til PULS


