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Schous plass 
 - En oase på Grunerløkka

Forslaget for dette prosjektet innebærer å gjøre plassen til en oase. Konseptet 
går ut på å omkranse plassen for å skape en sterkere følelse av tilstedeværelse 
når man er der, i tillegg til at vannelement og vegetasjon vil være positive 
elementer som øker trivselen på plassen. Plassen bærer i dag preg av å være en 
gjennomfartsåre, foruten kirebærblomstringen, store trær og biblioteket er det 
ikke mye spennende elementer som er med på å forsterke plassens identitet. I 
dette forslaget er det foreslått å beholde mesteparten av trærne som er der for å 
videreføre identitet og å understreke konseptet.

Konseptet med å skape en oase på plassen kan begrunnes 
på fl ere måter. Biblioteket som er på plassen i dag kan være 
en oase i seg selv, på den måten kan plassen være med 
på å forsterke tilstedeværelsen på biblioteket. En oase kan 
også representere et viktig sted, et samlingspunkt og en 
plass man fi nner nye krefter. Dette er funksjoner som dette 
prosjektet forsøker å støtte opp om.

Schous plass i over 100 år

Schous plass fi kk sitt navn i 
1874, men ble ikke opparbei-
det før i 1916. Plassen ligger 
på Grunerløkka i Oslo, og er 
en av fl ere parker/plasser i 
området. Sentralt på plassen 
ligger Deichmanske bibliotek 
fi lial Grunerløkka, som faktisk 
var landets første bygg som 
ble bygget med hensyn på å 
være folkebibliotek. Bygget 
ble reist i 1914.
I årene som har gått har det 
biblioteket aktivt drevet 
bibliotekdrift, og det gjøres 
fremdeles, i tillegg til en 
rekke andre aktiviteter og ar-
rangementer. De fl este som 
besøker Schous plass har enten som ærend å dra til biblioteket, eller å dra til trikkestoppet som er rett vest 
for biblioteket. Det er i dag mye engasjement både på Grunerløkka og tilknyttet biblioteket. Det er et godt 
utgangspunkt for å gjøre noe mere med plassen for å bygge opp under ulike engasjement. 
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Detalj 1 - Belegg

Dagens skifer skal tas vare på og gjenbrukes. Denne skifer-
en skal kombineres med ny skifer av typen Oppdalsskifer. 
Ny og gammel skifer skal legges om hverandre, og bland-
es mest mulig. 
Mesteparten av dagens skifer fi nnes i størrelsene:
300x300, 300x600
400x400, 400x300
500x500, 500x1000
Skifer som går utenom disse størrelsene kan kuttes på 
stedet for å enten få bredde på 300, 400 eller 500 mm.
Steinene skal legges i striper på disse tre breddene, hvor 
400-steinene skal legges annehvert ettersom det er mest 
av denne dimmensjonen. 
Eksisterende skifer har en tykkelse på ca 50mm.
Ny skifer bestilles i dimmensjoner lik eksisterene skifer.
Fugebredde skal være 7 mm, med en farge som likner 
skiferen.
Skiferbelegget omkranses av cortenstål. Skifer må kuttes 
på stedet for å tilpasses kantene.

Detalj 2 - Trapp
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Trapp og rampe forran biblioteket er foreslått som en betongtrapp kledd med samme skifer og samme leggemønster som på resten av plassen. 
Her skal det forsøkes å lage en sømløs overgang til resten av belegget. I dag er det trapp og rampe forran biblioteket i liknende utførelse, det er 
trolig at de underliggende massene er stabile. 
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Jostei Rykkelid LAA215 Oppgave 4 - Schous plass

Detalj 4 - Forhøyning

Detalj 3 - Dam

Nordlysv
Art.nr.1240

Vestre corner
RAL 9011
Kebony radiata

Vestre april
(høy rygg og feste med nedstøp)
Kebony radiata

Vestre move
RAL 9011
Kebony radiata

Nederst på plassen er det planlagt en dam som tar opp alt vannet som faller på plassen og mye av avrenningen fra toftes gate. Det er duk under dammen, slik at vannstanden kan være maks 0,7meter før vannet får mulighet til å infi ltrere i de omkringliggende 
massene. Langs sidene av dammen skal det anlegges vegetasjon. I hovedsak dunkjevle og takrør. som topplag i dammen må det vurderes om eksisterende masser er egnet for å etablere vegetasjon, hvis det er behov må det tilføres organisk materiale til mass-
ene for å få gode vokseforhold. Vannliljer etableres i bunnen av dammen. mellom duk og pukk må det vurderes om det trengs et ekstra lag med duk eller masser for å beskytte duken. Dette vil avhenge av grovheten til pukken. Vannet i dammen vi kunne være 
betydelig forurenset til tider, og det må derfor ikke legges opp til lek i vannet. Laget med pukk som er tegnet inn i snittet er ikke ment til å gå langs hele siden, men i ca 3 meters bredde slik at det blir et tilstrekkelig volum for vannet å infi ltrere i.

På anviste plasser er det forhøyninger med vegetasjon, ofte i forbindelse med belegg.  Disse forhøyningene 
har forskjellig type beplantning og det er dermed behov for å tilpasse jordtype og jorddybde etter hvilken 
type planter som er der. For jordmassene til områder med eng skal det være minimalt med næringsstoff er, 
det vil dermed kunne antas at eksisterende jordmasser kan egne seg godt til dette formålet.
Jorddybde for eng: 150-200mm, for løkplanter; 150-200mm, for prydgress: 350-400mm, for bærplanter; 
500mm, for trær: 1000mm(x1000m)
På steder hvor det er benk i skråningen monteres benken i betongfundament som vist på snitt. Der det 
ikke er benk, går vegetasjonen ned mot belegget uten at det er noe bærelag under. Jordlaget legges inntil 
cortenstålkanten på høyde med belegget. 
På det bratteste kan helningen være opp mot 1:1,5, det er derfor nødvendig med geonett i jordlaget på 
hele forhøyningen.

I forbindelse med økt fokus på overvannshånd-
tering, er det i dette prosjektet foreslått tiltak 
for å fordrøye, forsinke og rense overvann fra 
omgivelsene rundt Schous plass. Dette vil være 
med på å forhindre en stadig synkende grun-
nvannstand i Oslo.
Bak biblioteket er det foreslått en nedsenkning 
i terrenget for å fange opp overvann fra toftes 
gate, øst for plassen. Dette vannet ledes så ne-
dover plassen i åpen renne med vegetasjon før 
det ender i en dam nederst på plassen.

Bildet illustrerer hvordan grøften kan se ut. Grøften skal 
i tillegg beplantes med kjempesøtegress, dunkjevle og 
takrør. Hvor hver plante er plassert i ulike soner. Takrør og 
dunkjevle må plantes i bunnen av grøften ettersom disse 
krever  mere vann. Kjempesøtegress plantes som vist på 
bildet. Enkelte soner i grøften skal ha hyppigere steinset-
ting enn andre for å skape variasjon.
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Nye planter:

Botanisk navn     Norsk navn 
Typha latifolia     Dunkjevle 
Phragmites australis             Takrør 
Nymphaea alba      Vannlilje 
Glycera maxima      Kjempesøtegress 
Aralia elata                  Høstaralia 
Acer japonicum      Japanlønn 
Matteuccia struthiopteris   Strutseving 
Stipa barbata      Skjeggfj ørgras 
Ribes rubrum      Rips 
Ribes uva-crispa      Stikkelsbær 
Rubus idaeus      Bringebær 
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Skjødsel og vedlikehold av planter
Prosjeket legger opp til mye vegetasjonskledde skråninger, og i hovedsak eng, men også noe fl atere om-
råder som kan skjøttes som gressplen.
Engen skal slås i slutten av juli og klippet fj ernes slik at det ikke tilfører næring til engen. I de to første årens 
skal det sås med blomsterfrø for å få en rask start på blomstereng. Det ønskes å opprettholde blomsteren-
gen i alle senere år, og det er derfor nødvendig at det legger opp til at blomsene kan frø seg selv i årene 
som kommer.
Løkplantingene må vedlikeholdes i den grad at det tilføres nye løker hvis det viser seg at mye går ut. 
Løkplantingene skal ikke være monokultur, altså det skal være stor variasjon i løkblomster. Hvilke 
løkplanter som plantes kan bestemmes av utførende, gjerne i dialog med brukere av plassen, evt. i 
sammarbeidsprosjekt med biblioteket.
Prydgresset skal først klippes ned om våren. ellers må det sees til å gjødsles ved synlig behov.
Trær og busker beskjeres slik at en sunn vekst opprettholdes og sikkerhet ivaretas.
I forbindelse med vannelementer er det forventet rask gjenngroing, derfor er det nødvendig å fj erne plant-
er etterhvert for å opprettholde et pent uttrykk. 
Strutsevingen bak biblioteket er tenkt å klare seg selv, men det må klippes helt inntil, hvis ikke kan strutse-
vingen bre seg utover ved rotutløpere.
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Materialbruk
Skifer et det materialet som går igjen på hele plassen. Her brukes både 
ny og gammel oppdalskifer. Skiferen settes statisk med faste fuger for 
å få en glatt fi nish og for å sørge for at vannet renner av på overfl aten.
Rundt kantene brukes 5mm cortenstålkant som settes i fl ukt med 
skifer og vegetasjonsområder. Denne går 150mm ned og støpes fast.
Ellers er det brukt betong som sittekant og som underliggende 
konstruksjon.
For benker er det tenkt royalimpringnert furu i kombinasjon med 
pulverlakkert stål.
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Tegnforklaring

Eksisterende Acer platanoides

Eksisterende Populus. (søylepop
pel)

Eksisterende Ulmus glabra

Eksisterende Petula pendula

Eksisterende Prunus avium

Nytt tre: Populus (søylepoppel) 

Nytt tre: Acer japonicum

Nytt tre: Aralia elata

Glycera maxima

Infiltrasjon og rensebed

Matteucia stutiopteris

Skiferbelegg

Eksisterende bordtennisbord

Rist som bro over nedsenkning

Benk (April, Vestre)
Benk (Vestre)

Tegning

Illustrasjonsplan
Sted

Schous plass
Målestokk: 1:200
                                                           
Ekvidistanse: 10cm                       Dato: 12.05.2017

LARK: Jostein Rykkelid                 LAA215, NMBU

D D’

E

E’



Jostei Rykkelid LAA215 Oppgave 4 - Schous plass

Arbeidsprosessen
Jeg har erbeidet på fl ere ulike måter i prosessen frem til endelig utforming. Underveis hadde jeg arbeidsmodell, sketch-
upmodell, og modeller i mindre skala som jeg arbeidet i samtidig. Det ble selvsagt vanskelig å holde alle modellene op-
pdatert på samme tid mens erbeidet gikk fremover. Skisse på mobil med bilde fra modell som underlag ble fl ere ganger 
brukt i tidlig fase.
På denne plansjen legges ved noen bilder fra det manuelle arbeidet jeg har gjort, fra modell og skissebok. Arbeidsmod-
ell på data er ikke tatt med i denne plansjen ettersom denne modellen ble oppdatert fortløpende og det er for sent å 
hente tilbake disse fi lene.

På første befaring merket jeg meg at plassen var fl at og at den var 
preget av mye gangtrafi kk.

Et tidlig ønske om å bringe vann inn på plassen.

Skisse av dam.

Plastelina og arbeidsmodell gav muligheter for å teste ut terrengformer og se på romlige forhold.

Tanken om å heve terrenger langs sidene meldte seg tidlig. 

Arbeidsmodell med eksisterende trær

Å forme plastelina på en illustrasjon fungerte også som uttesting underveis.

Teste muligheter for å kombinere 
hevede gressarealer i belegg eller 
med benk.

Formspråket begynner å bli tydelig. Etter veiledning fi kk jeg rendyrket formene mine litt, og kom frem til at belegget var ett “bunnlag”, mens forhøyningene var et “busksjikt” og så 
var trær og bygg i “tresjiktet”.
Dette hjalp meg i å fortsette videre med konseptet og videreutvikle formene.

Plastelina i modell. Det ble her tatt i bruk foto for å studere romlige forhold.


