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Midt på dagen, en solfylt sommerdag, vil store 
deler av hagen være opplyst. De naturlige opp-
holdssonene for solslikkere vil være på plenen og 
Pinplassen i øst, eller foran biblioteket. Snarveien 
og Kirsebærlunden er naturlige valg for den som 
vil lese en bok i skyggen.

Øst for Akerselva, i hjertet av Grünerløkka finner vi Schous plass. I dag er 
det hovedsakelig Deichmanske bibliotek som trekker folk til plassen, og 
på varme dager tas også bordtennisbordene i bruk. Utover dette fungerer 
plassen hovedsakelig som en gjennomfartsåre for alle som skal til og fra de 
mer innbydende delene av bydelen.

I Schous hage blir den store plassen med det nedtråkkede gresset og 
ødelagte belegget forvandlet til en innbydende park, med tydeligere 
avgrensede vegetasjonssoner og flere, mindre plasser.
Det lyse granittbelegget binder sammen hovedplassen foran 
biblioteket med trikkestoppet, mens de slyngende, smalere gangstiene 
bryter opp dette igjen med teglstein i ulike sjatteringer av rød- og 
gulbrunt. Disse gangstiene åpner seg igjen opp i mindre plasser der man 
kan slå seg ned på grovhuggede granittbenker med boka man lånte på 
biblioteket, spille bordtennis eller vandre videre til neste plass.

Foran biblioteket blir dagens trapp-/rampekonstruksjon byttet ut med 
en ny i rød granitt, og mellom denne og bygningen blir det åpnet for to 
intime rom der man i sommerhalvåret kan sette ut utemøbler og få en 
solfylt leseplass for bibliotekets besøkende. Baksiden av bygningen får en 
tydeligere funksjon, i form av en markert plass belagt med marktegl med 
plass for både bysykler og vanlige sykkelstativer.

Tilgjengeligheten til plassen styrkes ved å tydeliggjøre ganglinjene. 
Koblingen mellom biblioteket og Schouskvartalet blir vvgjennom en ny 
bred gangvei, i tillegg legges nytt gangfelt mot passasjen i sør.  
Ettersom plenområdene i hagen potensielt er utsatt mot tråkkslitasje, 
vil det etableres plantefelt som barrierer, så folk ikke faller for fristelsen 
til å ta snarveier over gresset. Disse plantefeltene vil også fungere som 
romskapende elementer mot både de store og mindre åpne plassene.

Historisk formspråk

Flybildet over er fra 1937, da plassen hadde 
noe mykere linjer i formspråket. Dette gir en 
kontrast til biblioteksbygningen, som igjen 
retter fokus mot den. I Schous hage anno 
2017 er de myke linjene tilbakeført til plas-
sen.

Nye grep

Analyser

hage
Schous hage blir hagen for de som ikke har hage - og alle andre. Her vil 
det være rom for å grille på plenen, spille bordtennis, lese bøker under 
kirsebærtrærne og vandre barbent på den solvarme teglstenen. Den gamle 
biblioteksbygningen får en ramme av frodig vegetasjon og yrende parkliv.

Vegetasjon
Beplantingen i hagen skal være dynamisk og ha 
prydverdi gjennom alle årstider. I de skyggefulle 
områdene og under de frittstående trærne på 
plassen plantes vintergrønne bunndekkere, og på 
de større plenområdene plantes busker som 
bidrar som romskapende elementer. 
Russeblåstjerne plantes i de større gressarealene, 
og sammen med de vårblomstrende prydbuskene 
forbereder de hagens besøkende på de blomstrende 
sommermånedene. 

Om sommeren viser hagen seg fra sin grønneste 
side, og utover de faste elementene som busker, 
trær og bunndekkere, vil det plantes sommer-
blomster som varierer fra sesong til sesong.

Skjøtsel
Plenen klippes jevnlig gjennom hele vekstsesongen,  
så gressarealene er inviterende for folk som vil slå 
seg ned. Buskene beskjæres noe om høsten, men 
skal ikke formklippes.  Plantefeltene lukes der det 
er nødvendig, men det er ønskelig at det plantes så 
tett at det ikke er noe stor behov for dette.

Fontenen renses for løv før den fylles med vann om 
våren, og renses jevnlig i sommermånedene. Ved 
snøfall om vinteren måkes de harde flatene på plas-
sen. 

Schous i Oslo sentrum

Schous på Grünerløkka

Illustrasjon: Nye Schous hage

Snitt A - A’ Illustrasjonsnitt 1:200: Hagen sett fra trikkeholdeplassen
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Ingen hage uten lyden av vann. Midt på hovedplassen, foran 
biblioteket, ligger fontenen. Dette er hagens midtpunkt og 
naturlige møtested. Kanten rundt er i sittehøyde, kledd i 
rød granitt som de øvrige konstruksjonene, og i bassengbun-
nen ligger marktegl i fiskebeinsmønster. Kantstein rammer 
inn fontenen før det går over i øvrig belegg. Om natten lyser 
LED-lys opp vannspruten.

Nøyaktige tegninger av fontene med rør, pumpe, strøm-
tilførsel o.l. skal utarbeides i samarbeid med ingeniør.

Detalj 1: Fontene

LED-lys

Regulator med sand-
filter

Støpt betong

Pumpe 

Sluk

XPS markisolasjon 60 mm

Spruthøyde

Fundamentering under betong til-
svarende øvrig granittbelegg
(se detalj 3)

Eksisterende drenerende masser

Detalj 1: Snitt av fontene med fundamentering

Snarveien

Kirsebærlunden

Pingpong-plassen

SCHOUS BIBLIOTEK

SykkelparkeringBysykkelstativ

Tegnforklaring

Eksisterende trær

Ny beplantning

Fontene

Trapp og rampe

Bordtennisbord (eks. flyttes)

Sitteelementer i granitt

Belegg marktegl

Belegg granittheller

Plen

Markdekkere

Gamle 50 cm-koter

Nye 50 cm-koter

+13,5

13,0

12,5

14,0

Inngang Schouskvartalet

Illustrasjonsplan // Schous hage

Målestokk 1:200 (A1)

A

A’

B

B’



Illustrasjon: Hovedplassen med fontene sett fra adkomstveien i sør

Lys rød granitt i trapp og rampe
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Snitt B - B’

Detalj 2: Trapp og rampe
Hovedtrappen foran biblioteket er bygget opp dynamisk, 
med lyserød granitt som overflate. Tråkkflaten er flammet, 
og frontene er råhugget. Håndløperne er i svart smijern og 
skrudd ned i granittblokkene. I toppen og bunnen av 
trappen er det 600 mm brede oppmerksomhetsfelt, i mørke-
grått stål som står i kontrast til den lysegrå Iddefjords-
granitten i belegget og den lyserøde granitten i trappen.

Rampene er bygget opp av tilsvarende materiale, med 300 
mm brede granittblokker på hver side som holder på plass 
midtstykket i rampen - en 1000 mm bred og 100 mm tykk 
granittplate. Sideblokkene varierer i tykkelse fra 200 mm 
nederst mot bakken til 1300 mm øverst. De ulike blokkene 
hogges med ulike radier, vist på den enkle 3D-skissen under:

Håndløpere i svart 
smijern

Oppmerksomhetsfelt 

Oppmerksomhetsfelt

Fall: 1: 2,7

XPS markisolasjon 60 mm

Drensrør
Eksisterende drenerende masser

Settelag 0-4 mm

Bærelag 0-60 mm

Forsterkningslag 20-120 mm

Betongfundament B35

Granittplate

Sittebenk

Håndløpere i svart smijern

Eksisterende drenerende masser

XPS markisolasjon 60 mm

Fall på trinn: 1 cm 

Konstraststriper i trapp: mørkegrå 
stål tilsvarende oppmerksomhetsfelt

Håndløperne er skrudd ned i granitt-
blokkene, midt på øverste og 
nederste trinn i hovedtrappen

Detalj 2A: Snitt av trapp med fundament 1:20

Detalj 2B: Detalj trappetrinn 1:10

Detalj 2C: Tverrsnitt av rampe med fundamentering 1:20

+ 13,50

+ 14,37

Sittebenk

Sidetrapp

Hovedtrapp

5892 mm

4292 mm

3981 mm

5554 mm

6004 mm

Illustrasjonsnitt 1:200: Snarveien sett fra biblioteket
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Det er to hovedtyper av belegg i hagen. På de store gangvei-
ene og plassene ligger heller av flammet Iddefjordsgranitt i 
dimensjonene 700x400x150 mm. Hellene ligger forbandt og 
er lagt dynamisk. Mot vei, plen og plantefelt ligger kantstein 
i samme materiale, med dimensjonene 800x120x150 mm.

På de mindre gangveiene med tilhørende plasser, samt 
sykkelparkeringen bak biblioteket, ligger marktegl i fiske-
beinsmønster. Dimensjonen er 210x70x50, og kantstein er 
samme steinen på høykant. Steinen som blir brukt er fra 
Wienerberger, av typen Baltrum (gulbrun) og Norderney 
(rødbrun). Det skal brukes like mengder av begge steinene 
og de skal blandes med likt forhold i belegget.

Detalj 3: Belegg

Eksisterende drenerende masser

Gangvei lagt med marktegl

Settelag 0-4 mm

Bærelag 0-60 mm

Forsterkningslag 20-120 mm

Granittheller

Fugebredde

Settelag

Betonfundament B35

Granittheller
Detalj 3A: Kryssende belegg i plan 1:50

Detalj 3C: Detalj overgang 1:5

Detalj 3B: Snitt av kryssende belegg 1:20

Baltrum Norderney Iddefjord

SCHOUS BIBLIOTEK

SykkelparkeringBysykkelstativ

Teknisk plan // Schous hage

Målestokk 1:200 (A1)

Detalj 3

Detalj 1

Detalj 2A+B
Detalj 2C

Tegnforklaring

Eksisterende trær

Fontene

Trapp og rampe

Bordtennisbord

Sitteelementer i granitt

Belegg marktegl

Belegg granittheller

Eks. 50 cm-koter

Nye 50 cm-koter

Nye 10 cm-koter

Nye kummer

Eks. kummer

Eks. kummer som flyttes

Planteliste
Kode // Vitenskapelig navn - norsk navn (ny/eksisterende)
 
Trær:
A.p. // Acer platanoides - Spisslønn (eks.)
P.a. // Prunus avium - Søtkirsebær (eks.)
U.g. // Ulmus glabra - Alm (eks.)
B.p. // Betula pendula - Bjørk (eks.)

Stauder:
P.t. // Pachysandra terminalis - Vinterglans (ny)
B.m. // Brunnera macrophylla - Forglemmegeisøster
(ny)
G.so // Genitiana sino-ornata -Kinasøte (ny)
(plantes i forkant av Rhododendron foran biblioteket)

 
Busker:
V.b. // Viburnum farreri - Marskorsved (ny)
F.i. // Forsythia x intermedia ’Mirabilis’ - Praktgullbusk (ny)
R.p. // Rhododendron ’Polaris’ (ny)

Løk:
O.s. // Othocallis siberica - Russeblåstjerne (ny)
T. // Tulipa cvv. - Tulipan (ulike kultivarer) (ny)
(Begge to plantes i plen langsmed buskfelt)

Ledelinjer mellom trikk og rampe

A.p.

A.p.

A.p.

A.p.

A.p.

A.p.A.p.A.p.A.p.A.p.A.p.A.p.
A.p.

P.a.

P.a.
P.a.

P.a.

P.a.

P.a.

P.a.
P.a.

A.p.

P.a.

P.a.

P.a.

P.a.

P.a.

P.a.

U.g.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.p.

B.m.

B.m.

B.m.

R.p.R.p.

V.b. og F.i. i buskfelt

V.b. og F.i. i buskfelt

V.b. og F.i. i buskfelt

V.b. og F.i. i buskfelt

P.t. plantes mellom muren og 
gangveien langs med hele muren

B.m.

B.m.

B.m.

B.m.

B.m.



Konkretiseringen

Prosessen
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Prosessen min på Schous plass startet da vi var på første befaring med kurset. Jeg kjenner godt til plassen 
og området fra før, men forsøkte å omstille øynene til å se det på ny. Kullskissen over gjenspeiler det jeg så: 
ruvende bygninger, kryssende veier og store trær. Grått, åpent, kaldt.

Førsteinntrykket

Analysene

Konseptfasen

I de første utkastene til konseptmodellen lekte jeg med med store former 
og farger. Jeg ville tilføre plassen farge og frodighet, og hentet inspira-
sjon fra gamle kjøkkenfliser i jugendstil. Klippemønsteret og flisemøn-
steret ble kontraster i modellen, og jeg begynte å bestemme meg for 
hvilke former som skulle bli med videre: de buende og slyngende forme-
ne.

I analysefasen så jeg på blant annet ganglinjene slik de var - og slik jeg ønsket at de skulle 
bli (diagrammet til høyre - grønn er nye). I snittene over prøvde jeg ut hvordan man kunne 
skjerme og ramme inn plassen bedre, spesielt mot den trafikkerte gaten i øst. 
Et tilbakevendende spørsmål ble hvordan man slapp unna med å tette igjen så mye - hva 
med tryggheten? Jeg endte uansett opp med et langt luftigere uttrykk.

Eksisterende

Nytt

Bildet til venstre viser den endelige 
konseptmodellen, der 
formspråket langt på vei ligner 
mitt endelige resultat. Det 
voldsomme vegetasjonsmønsteret 
i jugendflisene er fordelt på små 
plasser rundt i parken og represen-
terer de ulike rommene, det skygge-
fulle og solrike.

Øverst til høyre har jeg prøvd å 
gjenskape prosjektet mitt i digitale 
3D-programmer. Selv om resultatet på 
mange måter overrasket meg positivt 
ble det litt for stivt for uttrykket jeg 
ønsket i prosjektet, så i illustrasjonene 
valgte jeg det litt uferdige og friere 
uttrykket.


