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Gangveien leder mot biblioteket, og muren rammer inn plassen.  Et hav av Spadebergblom gjør plassen innbydende. 
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BUSS

TRIKK

KONSEPT:

Dagens gangvei, som ikke leder til biblioteket,  men til trikken.

BEVEGELSE:
Bevegelsesanalysen over viser de mest traffikerte 
bevegelseslinjene i en tykk strek. Disse linjene er der gangveiene 
ligger i dag. Tynne linjer viser snarveier og mindre traffikerte bev-
egelseslinjer.  Folk har tråkket opp sine egne stier, og dette gjør 
at gresset blir slitt.
I mitt forslag styres folk mer inn mot plassen, og
gressarealene er utilgjengelige for snarveier. 

Høyt tempo, lavt tempo. Lese i sola, eller være på konsert uten-
for biblioteket. Løpe til bussen, eller se på barna som leker. 
Plassen har både en ro over seg, men er også et knutepunkt 
med et høyt tempo. Biblioteket holder også et høyt tempo med 
arrangementer og tilbud for enhver smak. Men plassen i seg selv 
er diskret og lite innbydende. Min utforming består av tempoen-
dringer på et overordnet plan der endring i bevegelsesretninger 
og høydeforskjeller er viktige virkemidler. Tempoet er også på 
detaljnivå, der materialer endrer størrelse, farge og retning. 

GrEP:
I mitt prosjekt knytter jeg biblioteket sammen med plassen. Om-
rådet foran biblioteket heves, og kan brukes som scene. Trapper 
med integrerte sitteelementer er et amfi som omkranser rom-
met. Et åpent område i midten fungerer som et flerbruksareal 
der en større folkemengde kan samles når biblioteket avholder 
arrangementer. Større sitteelementer er plassert i utkanten av 
plassen og er ment for folk som vil ha et lavere tempo. Her er 
sitteelementene tilpasset folk som vil lese og slappe av, enten i 
sola eller i skyggen. Murene rammer inn og synliggjør plassen og 
leder folk i en bestemt retning. Materialet i muren har et farg-
espill og overflatevariasjoner som viser tempo på detaljnivå. Om-
rådet under trærne i sør har fått et løft der et stort staudefelt 
pryder plassen.  
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Sluk

Belegg av granittheller, fallende lengder

Eksisterende statue ( nå ny lokasjon)
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Planteliste

Eksisterende tre

Eksisterende tre Latinsk navn

Acer Platanoides
Bergenia Crassifolia
Betula Pendula
Fagus Sylvatica
Prunus Cerasus
Ulmus Glabra

Norsk navn

Spisslønn
Spadebergblom
Hengebjørk
Bøk
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Alm
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Materialer:
Noen av materialene jeg har valgt 

har mye spill og fargevariasjon med 
høy tempo, mens andre materialer, 

slik som granitten står i kontrast 
med sitt 

rolige og ensformige uttrykk.

Jeg har valgt lys Iddefjordsgranitt 
som hovedelement i min beleggning, 

som er en kortreist og miljøven-
nelig vare. Store dimensjoner er 

valgt for å kunne tilpasse steinen til 
omgivelsene på en god måte. Mål: 

120*400*fallende lengder.

På toppen av platået ligger det en 
600 mm bred stripe av Beer Mix 

Smågatestein (dim. 90*90*90). Stri-
pa rammer inn platået og markerer 

overgangen til trapp og sitteelement. 
En spesialbestilt variant av stenen 

brukes til farefelt der stripa møter 
trappene. Steinen skal skjæres slik 

vist på tegningen under.

Kebonyimpregnert furuForblending 
med skifer  

Vedlikehold:
Regelmessig gjødsling (tilpasses 
etter behov og mindre gjødsling på 
høsten) og klipping av gressplen. 
Det er vanskelig å komme til med 
gressklipper der gresset møter 
baksiden av muren. Håndholdt 
gressklipper må derfor brukes 
regelmessig, helst annenhver uke i 
vekstsesongen, for å få en jevn og 
tett gressflate. Bøkhekken trenger 
begrenset og regelmessig skjæring. 
Den må klippes tilbake på våren 
og trimmes på sommeren. (30 - 50 
cm vekst per år). Løv fjernes på 
våren eller kuttes opp og spres 
jevnt utover gressarealene.  Søppel 
fjernes regelmessig, og spesielt ved 
sittebenken undet treet der folk 
gjerne kaster søppel i bedet. Or-
ganisk materiale fjernes hvis dette 
samles i hjørner og rundt sluk. Ut-
skifting av belegg, skifer i forblend-
ingsmur og treverk ved behov.  

Forutsetninger for et vellykket re-
sultat: God kvalitet på materialer og 
planter. Utplantning helst på våren 
eller i god tid før frosten kommer. 
Gressplenen må få tilstrekkelig med 
vann og gjødsel etter såing. Stau-
defelt med Spadebergblom må ha 
regelmessig ettersyn i etablerings-
fasen. 

Vegetasjon:
Grafitti-muren erstattes med bøk-
hekk, som beholder bladene hele 
året og har en fin estetisk variasjon 
gjennom året. Dette vil kreve litt 
mer vedlikehold, men en ny mur 
ville lett blitt tagget ned slik den 
forrige ble. Ferdighøyde 150 cm. 

De eviggrønne bladene til Spade-
bergblom skal få pryde plassen 
sammen med de store trærne. 
Valget av denne arten er inspirert 
av biblioteket sitt ønske om å dyrke 
sin egen mat. Planten kan minne litt 
om en spiselig vekst. Denne stauden 
formerer seg med utløpere, noe 
som er ypperlig siden plantefeltet 
kommer til å bli utsatt for noe 
tråkk. Den kommer med rosa blom-
ster på våren samtidig som kirse-
bærtrærne står med hvite blomster. 
Bladene kan også få en rødfarge, 
noe som gir et fint spill i dette 
store staudefeltet. 

Smågatestein
Beer Mix  

Lys Oppdalskifer i trapp 
fallende lengder, saget kant 

detaljer:

Lys iddefjordsgranitt
saget, flammet visflate

skiferMur:

Toppavdekking: 
i flammet lys Oppdal Skifer. 
Forblending: 
blanding av mørk og lys Oppdal skifer, 
med innslag av skifer med rust (10-20 
prosent)
Hugget visflate, råhugget butt. 
Dimensjoner: 
Høyde: 3-7 cm
Lengde: 10-25 cm
Tykkelse: 5-7 cm 

1:10 i A1
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1:10 i A1 
Detaljhenvisning 1

Sitteelement sett ovenfra

1:200 i A1 
Snitt A-B

A B
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