
Runar Bakken Smedås Jernteppe

JERNTEPPET

1. Et teppe bølger seg over plassen og danner et terreng
2. Terrenget skjæres. Skjæringsflatene er teppet (sceneteppe?)
3. Teppet dras ut og blir møblering på området
4. Grepet ses i sammenheng med vegetasjon på området

Én enorm elefant
tiden tærer
står stadig stødig
alltid
husker en tid
det var enklere

21. Mars
kl. 09.00

21. Mars
kl. 1200

21. Mars
kl. 16.00



Runar Bakken Smedås Jernteppet

Striper av metall separerer de stripene av plasstøpt betong. Disse 
stripene dras enkelte steder opp av belegget, og brukes som stolper 
for gatebelysning. Enkelte steder sammen med Vestres Bloc Litter Bin 
i RAL 9011. Galvanisert stål. 

Intensjon:

Et bølgende grønt terreng. Et rolig landskap, hvor trær vokser i fred. En skarp kant, en 
vegg av stål. Et hardt, bølgende teppe i betong. 

Det største grepet på stedet er terrengendringene som gjøres både i 
vegetasjonsområdene og på det harde dekket. Avrundede gressvoller skjermer 
rommet mot byen utenfor, samtidig som det fra utsiden ser ut som et eneste grønt 
teppe som bølger seg mot biblioteket. Foran biblioteket er en større plass i plasstøpt 
betong. Området følger de samme terrengendringene som gressvollene, men i en lavere 
skala. Terrengendringene bygger seg opp mot bibliotekets dører og eliminerer behovet 
for en trapp/ rampe. 

Videre skjæres og forskyves terrengendringene i en nord- sør retning. Slik underbygges 
Grünerløkkas kvartalsstruktur, men også retningen og forholdet mellom Schous kvartal, 
bryggeriet og biblioteket. I skjæringsflaten blir vegger av svart metall synlig. 
Denne flaten strekker seg enkelte steder ut av terrenget, og folder seg ut i en benk. 
Benkene skråstilles mot sørvest/ nord-øst. Skjæringene og benkene følger en grid fra 
plassens betongbelegg. Det samme svarte stålet går her igjen i striper med retning 
nord-sør. 

Foran biblioteket, og oppe ved trikkeholdeplassen reiser disse stripene seg enkelte 
steder opp av bakken, og brukes som lyktestolper. Dette gjøres også for å erstatte 
dagens gjerde mot vest. Metallstriper løftes opp, og tykke armeringsjern brukes mellom 
gjerdepostene for å hindre trafikk. Slik blir det et luftig gjerde, som ser ut som det er en 
del av plassen, som røskes opp av bakken. Langs dette gjerdet plantes klatrende humle 
som demper inntrykket av det store gjerdet, og knytter plassen sammen med stedets 
bryggerihistorie.

Terrengendringen vil gjøre at vannet strømmer raskere, og det er tre punkter det i 
hovedsak vil strømme til. På betongplassen er det en forsenkning, hvor vann kan samles 
og stå 100mm dypt, før det renner inn i et sluk. Vegetasjonssonen i sør vil lede vannet 
til et lavere hull som samler vannet. Her brukes 200mm vekstjord på for å så til en plen. 
Under denne ligger 200mm grus 2-8mm over et magasin. Her brukes enten grove 
pukkfraksjoner, eller plastmoduler for å nå tilstrekkelig kapasitet. 
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Konsept: 

Jernteppet spiller på materialbruken på området, så vel som formspråket. 
Hovedmaterialet for plassen er sort, galvanisert stål. Stålet, sammen med store 
betongflater danner et hard, grovt og ubarmhjertig uttrykk. Dette tones ned av de 
myke, rullende teppene med plen på området. Der de to formene møtes oppstår det 
gnisninger. Bildet skurrer. En glitch. Et ord som også passer for å beskrive plassen. 
Det historiske biblioteket står selv oppe i gnisninger. Den tradisjonelle lese/låne 
Funksjonen er ikke lenger like populær. Det digitale tar overhånd, og biblioteket møter 
nye utfordringer. Hva det da skal være? hva skal det tilby for å fortsatt stå som en viktig 
og sentral skikkelse, midt på Schous plass?

   Plen 

   Benk  1*

   Plasstøpt betong

   Lyktestolpe 2*

   Søppelbøtte 3*

   Trikkestopp 4*

   Bjørk, Betula pendula             5*

   Lønn, Acer platanoides          6*

   Alm, Ulmus glabra                   7*

   Kirsebær, Prunus                      8*

   Menneske

  Søyleosp, Populus erecta       9*
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Midt på plassen er en forsenkning i dekket, hvor overvannet fra 
betongplassen over, vil samles. Et sluk er montert i den ene muren for 
å ta unna vannet om det går over 10cm dybde. Med benker, kanter 
og vann blir området aktuellt for flere aktiviteter. 

Plasstøpt betongbelegg:

Plassen støpes i betong av typen B35, M45, i renner på 12500mm x 2450mm. 
Rennene avgrenses av kanter i varmegalvanisert, pulverlakkert stål (RAL 9011, Graphite 
black). Kantene er 50mm brede, 200mm høye og har bein 275mm ut i siden. 
Stålkantene legges ut på avrettingslaget, sveises sammen med de to lagene 
armeringsnett til betongen, før betongen helles i. Betongen gis en piasavabørstet 
overflatebehandling på tvers av betongens lengderetning. Om mulig skal betongen 
behandles med NOx reduserende pulver, eller veske ved herding. Om betongen 
behandles i NOx-reduserende stoffer, må dette evt vedlikeholdes og oppfølges. 
ellers kreves lite vedlikehold. Plenarealene må klippes ved behov. 

Murer:

Metallplater støpes i en betongsåle. Sålen står på et avrettingslag på 40mm 2-4mm, 
bærelag på 150mm 0-60mm og et forsterkningslag på 500mm 20-120mm.
Det legges et dreneringsrør med dm100mm på laveste punkt i forsterkningslaget
under muren. Der muren ligger med vegetasjon på begge sider, sveises en list på 
platene i nedkant. Dette gjør vedlikehold av området enklere. 
Platene er varmgalvaniserte stålplater, pulverlakkert i RAL 9011. ferdig skåret og 
nummerert til montering på stedet. 
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   Grense rundt prosjektområde

   Nye koter
   Nye halvmeterskoter
   Eksisterende koter
   Eksisterende halvmeterskoter

   Hellningsretning og prosent

   Koblingspunkt koter

   Kumlokk

   Lyktestolpe

   Søppelbøtte

   Skilt

   Eksisterende tre
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Benk:

Benken består av varmgalvanisert, pulverlakkert stål. 
Farvekode RAL 9011. En rombe på 2000mm x 500mm x 
10mm monteres med en tverrligger under. Denne skrus 
fast i mur, sammen med en trekantet stykke som 
stabiliserer ytteligere. Benken holdes i motsatt ende 
oppe av en 20mm x 40mm tykk søyle (30mm x 40mm i 
toppen) som holder rundt tverrliggeren. 
Søylen settes i en fot som er støpt i bakken.
Benken dekkes med 26 stykker kjernefuru på 50 x 48 x 
36mm . Benkene skal vedlikeholdes og repareres ved 
behov. 

Sittehøyde er 480mm. Underliggende tverrligger 
har en høyde på 400mm. Benkens høyde måles 
ved søylen

Søylefoten støpes i betongsåle, med 40mm 
avrettingslag 2-4mm. Bærelag på 150mm 
0-60mm og forsterkningslag på 500mm 
20-120mm. 

Over lagene ligger minimum 300mm vekstjord 
for plen. Under benkene legges gressarmering av 
typen Gräsmunk fra S:t eriks, eller tilsvarende 
norskprodusert produkt.  

Trikkeholdeplass:

Syv T-jern støpes i en 500mm dyp grøft med 
925mm distanse. Metallveggene legges inntil, 
og armeringsnettet for betongen legges rundt 
søylene, før 200mm plasstøpt betong fylles på. 

3 varmgalvaniserte, pulverlakkerte stålplater 
(RAL 9011) monteres til overliggende bjelker. 
Takplaten er 5mm tykk. 

3 ferdigproduserte permeable plater i samme 
materiale monteres til søylene vertikalt, med 
100mm rom ned til bakkeplan. 10mm brede 
striper skjæres ut med 20, 40 eller 60mm 
mellomrom. 60% av stripene skal ha 20mm 
mellom seg, resten utføres vilkårlig. De nederste 
500mm perforeres ikke, da det her skal monteres 
benker av samme type som på resten av 
området. Benker oppfølges og repareres ved 
behov. Trikkeholdeplassen vedlikeholdes etter 
bibliotekets ønsker. De har siste ord i om grafitti 
etc. skal fjernes eller ikke. 
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Illustrasjonen viser planlagt trikkeholdeplass m/ benker. i bakgrunn 
ses lysmaster og terrengendringene.

Prinsippillustrasjon for montering av benker. 
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Avrettingslag 40mm 2-4mm, bærelag 150mm 0-60mm og 500mm forsterkningslag 
20-120mm. stolpefoten har tverrliggende jern som blir liggende oppå betongsålen, og 
hviler på omkringliggende avrettingslag for plasstøpt betong rundt. 
De 200mm øverst på stolpefoten sveises sammen med metallavgrensingen til plasstøpt 
betong, og lagene med armering for denne, før betongen støpes, og gir en total 
dybde på 700mm. stolpene bøyes ved foten til riktig vinkel, rundt en radius på 500mm. 
Stolpene settes i stolpefoten, og sveises fast. Her kan vedlikehold og reparasjon/ utbyt-
ting være påkrevd da skader på stolpe og lys kan forekomme. 
 

B-B’  M: 1:100

Stolper:

Stolpene lages i 50mm x 100mm firkantstål pulverlakkert 
i RAL9011. Stolpene varierer i høyde vilkårlig mellom 
2000-4000mm. Videre skilles stoppene i funksjon som 
lysmast eller gjerdepost. Til lysmaster brukes alle tre 
(a,b,c). Til gjerdet brukes kun type a og b, med høyde på 
2000mm. Stolpefoten punktfundamenteres på 500mm 
dybde. Betongen kles i knotteplast som frostisolasjon. 

M: 1:50E
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Deichmanske bibliotek, Schous plass
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Konstruksjon:

Gjerde:
Gjerdet bygges med stolper av type a og b, med høyde 
2000mm. Stolpene settes med en avstand på 2500mm, 
og støpes på samme måte som resten av stolpene, med 
unntak av plasstøpt betong de øverste 200mm. Her 
benyttes heller vekstjord som sås til med gras. 

Mellom postene sveises stag av armeringsjern #18 
(57,3mm dm), med en distanse på 100 mm mellom hvert 
armeringsjern. 
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Prosess:
Studio - Jernteppe

Illustrasjonen viser stegene produksjon av atmosfæriske
illustrasjoner. Bilder av dagens situasjon brukes sammen med 
teksturer og digitale modellarbeider. 

Startet med tanker rundt bibliotekets egne ønsker for 
plassen. Konserter, urban hage, kreativitet etc. 
Dette ledet til konsept “Studio”. Herfra var veien mer 
kronglete, og jeg kjørte meg fast. Kreativ sperre. 
Jernteppe. 

Virkelig. Det var nettopp tanken om at jeg hadde 
jernteppe, og å fysisk forsøke å visualisere dette, som 
førte meg videre. Jernteppe ble mitt formspråk, og 
tanken går igjen i grepene jeg gjør på plassen. 

En tidlig konseptmodell for hvordan stedet kunne se ut. 
remsene symboliserte først myke former, men ble raskt 
sett på som faktsike remser,  som ble tatt videre i 
konseptet. 

I begynnelsen vurderte jeg å forlenge området mot 
vest, og åpne gjerdet ut mellom byggene. Etter å ha 
sett til illustrasjoner rundt folder i bystruktur av Peter Ei-
sman, produserte jeg dette “diagramet”. Åsryggen som 
her ble synlig, har jeg tatt videre inn i stedets terrengut-
forming. 


