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KULTURKVARTALET
SCHOUS PLASS I DAG
Sør på Grünerløkka i Oslo ligger Schous Plass, mellom Thorvald Meyers Gate og Toftes 

gate. Det Deichmanske Bibliotek ligger sentralt nord på plassen og har årlig 

230 000 besøkende. Rett sør for plassen er en portal inn til Schous Kvartal med 

grunnet trikkeholdeplassen i nordøst, butikker og caféer samt den hyggelige enveiskjørte 

handlegata Markveien i parallellgata til Thorvald Meyers Gate i vest. Schous Plass er 

innrammet av mange gamle trær, men har allikevel et hardt uttrykk. Granittmurene som 

danner en ramme foran plassen er kalde å sitte på og de kan oppleves som barrierer.   
 

DET NYE KULTURKVARTALET
I Schous Kvartal eksisterer i dag Øvingshotellet, Riksscenen, Oslo musikk- og 

kulturskole og Popsenteret. Tross alt dette føles uteområdet privat. Biblioteket 

på Schous Plass omtales som et “levende hus” grunnet sine mange tilbud, som 

teaterforestillinger, konserter, serietek, middager, kino, språkkurs etc. Det er trist at 

en plass med så mange tilbud innendørs skal oppleves så folketom utendørs. Det må 

gjøres noe med. Schous Plass skal derfor forvandles til et levende kulturkvartal ved å 

anlegge en scene med tilhørende sitteplasser. Det kulturelle skal trekkes ut på plassen 

for å skape en felles utendørs arena hvor alle kan føle seg velkomne.
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øst. Schous Plass ligger sør for to store byparker, Birkelunden og Olaf Ryes Plass. 
På samme måte som Akerselva meandrerer gjennom det strenge gatenettet, skal 
organiske stiliserte former og linjer dominere på Schous Plass og framheve den 

KONSEPT SØMLØS - Overordnet 
visjon for plassen er å trekke ut kultur fra 
Schous Kvartal samt bibliotektjenesten 
fra Deichmanske, og skape det nye 
samlingspunktet “Kulturkvartalet”. På 
den måten blir det en sømløs overgang 
mellom funksjonene i området, samt 
inne- og uterom.

KOMPOSISJON - Kulturkvartalet kan deles inn i fem soner med ulike funksjoner 
og atmosfærer. Tanken bak dette er å skape rom for alle målgruppene med ulike 

for disse plasseringene. Pilene i diagrammet viser hvor illustrasjonene nedenfor er 
sett fra. 

En felles arena for Deichmanske bibliotek og 
Kulturbryggeriet.

Amfiplassen

Aktivitetsplassen

Lekeplassen

Avslapningsplassen

Venteplassen

Dette er plassen du kommer til når du går av trikken. Det betyr at det er 
mange folk som går over denne plassen. Den er derfor beholdt åpen - det 
er kun sitteelementer her. Rekkverket til rampa er transparent og noen 
trær er fjernet for å gi bedre siktlinje til hjertet av plassen, Amfiplassen. 
En ledelinje er lagt i belegget og leder blinde og svakskynte til rampa som 
fører til biblioteket. En speilvegg som slynger seg mellom bjørkerekka til 
venstre for den gule veggen speiler fasaden til biblioteket, og skal 
tydeliggjøre bygget for de forbipasserende. 

Scenen som er integrert i lønnetreet sentralt på plassen genererer liv og 
bidrar til opphold. Sittekonstruksjonen i forgrunnen har en form som gjør 
det mulig å vende seg mot sola og følge med på livet på alle kanter. 
Trappa foran biblioteket har også sittemuligheter. Bibliotektjenesten skal 
tas ut på plassen: Stativer med bøker skal monteres på de runde granitt-
benkene. I dagens digitale samfunn har vi ikke lenger bruk for fysiske 
bøker, så tanken er å opprette en låne-/byttekultur hvor folk kan legge 
igjen bøker i bokkasser (se detalj 1 på teknisk plan). Brukerne av plassen 
kan da lese mens de for eksempel venter på trikken eller på at forestillingen 
skal begynne.

Undersøkelser viser at yngre brukere av biblioteket savner en lekeplass. 
Det er derfor satt av et område hvor barna kan leke. Her er blant annet en 
nedsunket sandkasse med stålkant lokalisert, og en benk under 
bjørketrærne hvor foreldre kan sitte og holde oppsyn mens ungene leker. 
En speilpolert vegg slynger seg mellom trærne og speiler plassen. På denne 
kan barna tegne eller skrive med spesialtusjer som kan hentes fra bibli-
oteket. Musikkinstrumenter skal henges opp på veggen. Musikk, lek og 
læring vil være i fokus her.

En plass trenger også en sone hvor en kan trekke seg litt tilbake. Ved den 
bortgjemte trealléen i sør kan folk kan ta med seg en bok fra en av de 
utendørs bokkassene og lese med lyden av fuglekvitter og folkeliv i 
bakgrunnen. Fuglekasser i fargepalletten til byggene rundt skal henges opp 
i trærne for å opprettholde det rike fuglelivet. Hengekøyene er hengt opp i 
eksisterende kirsebærtrær. Under trærne blomstrer storknebb.

For å holde ungdom i fysisk aktivitet er de to populære eksisterende 
bordtennisbordene flyttet til nordøstsiden av biblioteket, en tom plass som 
i dag oppleves som et restområde. Dette er en skyggefull plass, noe som 
passer bra for folk som er i bevegelse. Bordene står i dag midt i aksen fra 
Schous Kvartal til biblioteket. Benker på hver side gjør det mulig å følge 
med på spillet. Undersøkelser viser at unge brukere av biblioteket savner 
en plass å sparke fotball på. Rett sør for bordtennisbordene er det derfor en 
stor åpen plen som skal kunne brukes til fotball, frisbee, piknikk og andre 
uorganiserte aktiviteter.

Aksonometrisk tegning
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ILLUSTRASJONSPLAN

Sol- og skyggeanalyser viser at til tross for de mange gamle trærne på plassen, er det områder med sol.

VÅR - kl 8 er det fin morgensol ved trikke-
holdeplassen.

SOMMER - kl 15 er det fin sol ved tuntreet og foran 
biblioteket.

Fargepaletten er hentet fra de omkransende 
murpussbyggene. Formspråket er organisk med 
blåskjellignende former sett i plan. Dette er 
sømløse former, altså myke former uten spisse 
kanter. Det er jobbet med formlikhet og overlapp 
i planen, i tillegg til positive og negative flater.

Gjenbruk har stått i fokus ved bruk av belegg og 
eksisterende granittbenker. For å skape en kontrast til 
de grå matte flatene er blanke og lette metall-, speil- og 
glassflater lagt til som detaljer og større elementer. Dette 
er fleksible materialer som reflekterer omgivelsene og gir 
en sømløs effekt. Treverket er med på å gi en mykhet til 
plassen, noe den sårt trenger.

7 prinsipper

Like muligheter for alle

Fleksibel bruk

Enkel og intuitiv bruk

Forståelig informasjon

Toleranse for feil

Lav fysisk anstrengelse

Størrelse og plass for tilgang og bruk

UNIVERSELL UTFORMING

ANALYSER

FARGER OG FORMSPRÅK MATERIALE

Det er grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for person-
er med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, 
forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning.

Hentet fra forelesning  om universell utforming  30/3-17

Schous plass består i dag av kanter/barrierer og ikke tilrettelagt for blinde 
og svaksynte. Allergikere ei. Kulturkvartalet er planlagt for folk som ikke 
passer inn i A4-malen i samfunnet. Nødvendige tiltak som allergivennlig 
vegetasjon, ledelinjer i belegg, oppmerksomhetsfelt, fjerning og flytting 
på barrierer samt tilføring av mest mulig sømløse overganger er derfor 
prosjektert. Med sømløse overganger menes det at elementer ligger i flukt 
med hverandre, så det vil ikke gå på bekostning av kontrastflater, som er 
nødvendige for svaksynte.

Eksisterende trær. 
Mange gamle trær omkranser plassen.

A-A’

Eksisterende ganglinjer. Nye ganglinjer.

TEGNFORKLARING

B-B’

LAA215 KULTURKVARTALET 

Schous Plass

Maren Helgerud 

22.05.17M 1:200
1m
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TEKNISK PLAN
Ledelinjer i kontrastfarge:
Taktila 35x280x5mm.
Rustfritt syrefast stål. 
Limes på skiferplater
med tapelim.

Finerplater (60x32.5x3cm) i fargene over monteres på 
eksisterende granittbenk.

Detalj 1. Granittbenk/bokkasse. Målestokk 1:50

Miramondo-benkplate - patina

RustSunny

Henvisning
PLANTELISTE

Latinsk navn Norsk navn
A

Bp’D’

Cj

Ec

Gm’R’

P

Pa

Pr

Ss

Tm’H’

U

Acer

Betula pendula
‘Dalecarlica’

Cercidiphyllum 
japonicum

Enkianthus 
campanulatus

Geranium x 
magnificum
‘Rosemoore’

Populus

Prunus avium

Prunus

Scilla sibirica

Taxus x media
‘ Hillii’

Ulmus

Lønn

Hengebjørk 
‘Dalecarlica’

Hjertetre

Klokketrollyng

Julistorknebb

Poppel

Søtkirsebær

Kirsebær

Russeblåstjerne

Barlind 
‘Hillii’

Alm

Plen - SPIRE Plenfrø Sport (engrapp, rødsvingel, raigras)

Detalj 1. D-D’ Granittbenk/bokkasse 
Målestokk 1:20

Detalj 1. C-C’ Granittbenk/bokkasse 
Målestokk 1:5

Bokkassene er laget for ulike målgrupper - for barn, ungdom og voksen - 
og skal ha forskjellige høyder. Formen spiller sammen med 
biblioteksfasaden og fuglekassene som skal henges opp i trærne.

Bokkassen med voksenbøker er laget i 
to høyder slik at folk i rullestol også kan 
nå de.

D-D’

C-C’

Detalj 1

Detalj 3

Deta
lj 2

Deta
lj 2

Detalj 1

LAA215 KULTURKVARTALET 

Schous Plass

Maren Helgerud 

22.05.17M 1:200
1m

GRANITTBENK/BOKKASSE:

Sammenføyninger på detaljer er sømløse så langt det 
gjør seg gjøre.

TEGNFORKLARING
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Snittoppriss mot nord, A-A’

Snittoppriss mot øst, B-B’

Inspirasjon Super Mirror, Chicago

Enkianthus campanulatus Betula pendula ‘Dalecarlica’

Sommerflor - Geranium x magnificum ‘Rosemoor’Vårflor - Scilla

Speilinstrumenter på lekeplassen

Målestokk 1:200

Målestokk 1:200SittetribuneScene

Deichmanske 
bibliotek

Deichmanske 

SittetribuneSpeilvegg

Trapp

Detalj 2. Speilvegg, radier. 
Målestokk 1:200

Detalj 2. Speilvegg, oppriss. Målestokk 1:200

Detalj 3. Belegg, mønster. Målestokk 1:50Detalj 2. Speilvegg. Målestokk 1:20 Detalj 3. E-E’ Belegg, fundamentering. Målestokk 1:10 

Belegget på plassen er i dag dårlig 
fundamentert, noe som har resultert i løse 
plater og opphevet dekke rundt trær. 
Eksisterende skiferplater og smågatestein skal 
gjenbrukes og er satt sammen til et nytt 
mønster. 

Speilveggen er en gradient som øker 
fra 5-180 cm i høyden. Den består av 6 
meter lange speilpolerte spesial-
produserte plater (totalt 14 stk) av typen 
Super Mirror. Tykkelsen er 1,5 mm for å 
unngå bulker i overflaten. Platene limes 
på en plasstøpt betongvegg som står 
på en betongsåle. Betongstøpingen må 
gjøres i to omganger. Murens topp-
overflate heller ned mot venstre for å 
lede vannet i det permeable gresset.

SPEILVEGG: 

Undersøkelser viser at brukere av 
biblioteket liker at Akerselva er nær. 
Siden vannkvaliteten er for dårlig 
til å tas opp på plassen er dette 
speilelementet tilført, som kan gi 
assosiasjoner til vann, samt bidra til 
å gi lys og speile livet på plassen. En 
annen viktig funksjon den har, er 
at den bremser opp tempoet til folk 
som vanligvis ville hastet gjennom 
plassen. 

E’E’

BELEGG:

LAVARGENE PLANTER 
Universell utforming handler også om folk som ikke tåler visse stoffer i lufta. Derfor er det nødvendig å 
fjerne trær som er problematiske for pollenallergikere og legge til såkalte lavargene planter. Bjørkerekka 
byttes ut til en kultivar som ikke lager pollen - hengebjørken ‘Dalecarlica’. I tillegg blir det innslag av scilla 
i plenen ved speilveggen, samt markdekkende stauder rundt trærne ved hengekøyene. Skyggetålende busker 
på nordsiden ved Frejaveggen skal hindre nedtagging av veggen. Langs biblioteksfasaden skal det plantes 
busker med stauder i forkant. Vegetasjonen er også valgt etter fargepallett og prydverdi året rundt.

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD
Når det kommer til skjøtsel av Kulturkvartalet vil det bli nødvendig med oppbyggingsbeskjæring de første 
årene for nyetablerte trær å oppnå best mulig krone og hindre brekkasje. Nye busker må beskjæres etter 
blomstring og staudene må gjødsles. Klokketrollyng trenger surjord, så dette må tilføres hver vår. Plenen 
skal klippes en gang i uka, og må ikke klippes når scillaen er i blomst. Det klippes rundt markdekkerne ved 
trærne og ikke nærmere for å unngå skade. 

Kulturkvartalet må vedlikeholdes for å opprettholde best mulig tilstand slik at folk vil benytte seg av 
plassen. Det innebærer at speilveggen må vaskes en gang i uka, for å få bort tegninger og støv. Vårrengjøring 
innebærer å koste bort grus. Fugene må renses og etterfylles og skiferheller, bordtennisbord, benker og trapp 
må vaskes etter behov, bokkassene må beises og fuglekassene må males. Om høsten må det rakes løv. 
Vinterstid må det sørges for å strø singel når det er glatt. Ved snøfall måkes det på gangveiene og en må være 
påpasselig med høyden for å ikke skade skiferhellene.

Schous Plass kan oppleves litt delt. Derfor er samme belegningsmønster lagt på hele plassen. Dette er med på å gi en 
helhet. Smågatesteinen er lagt i kanten mot gresset og fungerer som kantstein og renner for å lede vannet 
nedover plassen. Dekket er i ‘flush’ og vil gi en sømløs effekt, samt følelsen av en åpen plass.Skiferplatene skal være 
minst dobbelt så lange som brede og legges forbandt med minimum 5 cm overlapp, som vist under. Ved behov for 
mer dekke bestilles ny oppdalskifer med samme mål.
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PROSESSVEGGEN

KONSENSUSMODELL
Diagonalen er den dominerende gangveien

SPLOT-ANALYSE
En av brukerne av biblioteket 
også er bruker av Øvingshotellet 
på Schous Kvartal.

“Trær og fugler, samt 
elva som er nær gjør 
plassen”.

Symmetri og stamme linjer

Sittekanter og 
gamle flotte trær

Vi ønsker en sømløs 
overgang mellom ute- 

og innerom

Daglig leder på Deichmanske 
bibliotek, Kenneth Korstad

Pastellfarger på byggene

Kritt- og polert stålvegg

Rett..

..vippes vakover

UTPRØVING SPEILVEGG

Nedsunket amfi rundt tuntre. 
Forkaster nå sirkelen, som ble en tvangstrøye for meg.

Stygg nedtagget vegg

HVA HVORDAN OG HVORFOR

KONSEPTMODELL
Nye gang- og siktlinjer, samt områdeindeling. 
Sirklene symboliserer ulike funksjoner.

Fragmenterte vegger:

Aksonometrisk tegning før påske

.. og slik ble resultatet!Fra børstet til polert overflate
-gradient med sømløse overganger

Bokkasser

På jakt etter en ny form - blåskjellignende
former gir et roligere uttrykk.
Utprøving med opphøyd tribune.

Formspråk

BARRIERER


