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Belegg
Nytt  belegg har kantstein i røykengranitt  dimensjon 30 * 30 * 100.  
Selve belegget består av 3 ulike typer grå granitt . Det skal fordeles 
prosentvis slik: I ytt erkant av Schous plass 50% Kuppham Grey,10 % 
Victoria white, 40 % Kuppham black
Inn mot sentrum av plassen skal det bli gradvis større andel av 
Victoria white.
Helt i midten ønskes det en fordeling slik: 65% Victoria white, 22% Kup-
pham grey, 13% Kuppham black.
10% Av steinene som besti lles skal være 1x1,5 ganger strl av dimens-
jonene angitt  i detalj. 
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Urbant Dragsug Schous plass oppleves idag som et separat, lite spennende 
og slitt  område som hovedsaklig oppfordrer ti l gjennomgang. 
Ved å vende blikket mot nærliggende, velfungerende byrom, 
parker og plasser er det mulig å se hva som gjør at disse 
fungerer og forsøke å skape dett e også på Schous plass. 
I mitt  arbeid for å oppnå dett e har jeg jobbet med konseptet 
‘Urbant Dragsug’

Dragsuget
Jeg ser for meg at en stor ti devannsbølge har skylt ut over 
Øvrige Grünerløkka, og når vannet trekker seg 
ti lbake er det her, midt på Schous plass, at dragsuget har 
sitt  senter. Jeg ønsker å dra inn positi ve kvaliteter og 
folkeliv fra nærliggende byrom, og la ti devannet viske ut 
skillene som gjør at plassen føles som en separert enhet 
fra øvrige Grünerløkka. Det skal være et sted for alle, hvor 
det i tråd med nabolagets historie ti lrett elegges for lavter-
skelti lbud som hvem som helst kan dra glede av. Kunst, 

mulighet for utendørskino, konserter, teater og pingpong 
er alle ti ng som det er godt ti lrett elagt for på nye Schous 
plass. I ti llegg vil et vikti g grep for å fremme 
folkeliv på plassen være å benytt e seg av kafeene som 
omgir den og la de få områder ti l uteservering. Jeg åpner 
også opp plassen for å gjøre den mer ti lgjengelig og trygg. 
Dessuten skapes en ny god bevegelseslinje. 
Dett e gjør jeg ved å fj erne gjerdet på vestsiden. 
Velkommen ti l nye Schaus plass!

Diagram og analyser
Jeg har gjort analyser og basert utf ormingen min blandt annet på hvor 
det er eksisterende gode egenskaper på plassen, solanalyse og bev-
egelseslinjer som fungerer idag, og linjer jeg ønsker å skape. 
I ti legg har jeg utredet om det er gjennomførbart å gjøre om veien i 
nord for plassen ti l enveiskjørt, og veien i sør ti l sharedspace, 
utelukkende ti lgjengelig for buss, sykkel og forgjengere. 
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Nye:
Bevegelseslinjer på 
plassen

Mer opphold og folk som blir på 
plassen på de solfylte vestvendte 
områdene. 

Ønsker å åpne opp der gjerdet er 
idag og gjøre dette til en viktig 
bevegelseslinje

Ønsker å lukke gaten på nedsiden 
av plassen mot POPsenteret. Dette 
håper jeg kan generere mer folkeliv 
ved at de fra popsenteret velger å 
gå gjennom parken og kan bidra 
positivt til områdene i sola jeg skal 
utvikle både ved folkeliv og ved å 
redusere nærliggende trafikk 

1:200

B B’

1:200

1:50

1:20 Standardmodul

Lokalisering 
Schous plass ligger midt i oslo sentrum på Grünerløkka. 
Plassen ligger nært hjertet hos mange naboer og voksne 
som brukte å leke og oppholde seg her når de var små. 
Idag er den enda møteplass og senter for en mengde kul-
turelle akti viteter, men har behov for en oppgradering av 
uterommet som ti lrett elegger for slik akti vetet, sånn at 
den kan dras ut av Deichmanske bibliotek og bidra ti l 
plassen

Materialvalg, skjøtsel og vedlikehold
Robusthet har vært et nøkkelord når jeg har valgt materialer ti l Schous 
plass. 
Derfor har Cortenstål, Jarrah, og bestandige og robust dimensjonerte 
heller av granitt  blitt  de vikti gste materialene for meg. Belegget skal 
være prikkhamret på gangfl ater, og mild pinapple overfl ate (ref. Aker 
brygge) på sharedspace områdene.
Skjøtsel som må påregnes er spyling, spesielt av permabel kantstein. 
Rydding av løv og klipping av gress i vekstsesongen. I ti legg må eventu-
elle lyspærer skift es ut ved behov, og spøppel tømmes hyppig.
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På kveldsti d er det fl ere muligheter ti l å oppleve kultur på plassen i lun kveldstemning 
under trekronene. De høye stammene gjør enda at det er godt innsyn på plassen og er 
med på å skape en følelse av trygghet. 1

Barn leker i vanndysene i sentrum av schous plass, mens andre føler spent med på 
konserten på scenen. 2

Trappen brukes som et amfi  å sitt e i under arrangement på plassen, eller bare for å nyte 
sola og lese litt  i en bok. Den massive trappa sett er lys på bibliotekets vikti ge rolle på 
plassen, og er utf ormet ett er konsepet “dragsug” som formspråk. 
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Prinsippsnitt 
Snitt ene ti l høyre viser tre ulike typer overganger mellom 
belegg på plassen. Disse er også skilt mellom slik at man 
kan se hvilke områder de ulike gjelder i teknisk plan.

Snitt  1. Viser overgang fra grasområder ti l 
granitt belegg de stedene hvor det ikke er ønskelig at vann 
skal renne fra belegget over på graset.

Snitt  2 . Viser, lik foregående snitt , overgangen fra gras-
områder ti l granitt belegg.  I motsetning ti l snitt  1 er det 
her ønskelig at vannet skal få renne over på plena og der 
fordrøyes. 

Snitt  3.  Slik er overgangen mellom grus og 
granitt belegg de stedene hvor man ønsker å hindre at 
grusen dras utover, men er avhengig av at vann kan renne 
gjennom

Trapp 
Kontruksjonen er beskytt et ved at det er sjaktet ut og lagt 
markisolasjon ti l frostf ri dybde. 
Aco-renne i enden av trappa tar imot overfl ødig vann fra 
den store konstruksjonen. Trappa er satt  stati sk i betong 
og fyllt på insiden med leka. Radien på trappas form er 
oppgitt  i teknisk plan. 

Steinene som ligger ytt erst på trappen vil ti lpasses radien 
konstruksjonen har. Ellers er 1000mm x1000mm 
dimensjonene på granitt hellene trappa bygges opp av, 
med en dybde på 120mm.

Rekkverk
Rekkverket bygd opp av hule fi rkantede stolper av Corten-
stål med Cortenstålsplater i midten er både et esteti sk og 
robust element. Den perforerte platen skal ha sirkulære 
hull som varierer fra 10-60mm i diameter jevnt fordelt på 
fl aten, men aldri nærmere kanten av platen enn 20 mm. 

Håndløperne fortsett er ut 300mm videre ut ved rekkver-
kets start og slutt , og ligger i en høyde på 70 og 90 cm opp 
fra trappens bakkeplan på en hver ti d.  

Snitt av spesiallagt kantstein fra snitt 3



Sykkelstati vet “Innersvingen” 

Sykkelstati vet består av 3 deler Cortenstål som sveises 
sammen og er utf ormet for å passe formspråk og 
konsept valgt for plassen. Virvelen fra dragsuget rives fra 
hverandre, og fra spiralen er det en slik form som står ig-
jen. 

De 700mm mellom hvert sykkelstati v gir deg god plass ti l å 
låse fast og parkere sykkelen din.
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Sitt ekonstruksjon med integrert plantebed

Dett e er et stort bymøbel plassert ved trikkestoppen. 
Konstruksjonen består hovedsaklig av granitt , med tre-
dekke i Jarrah der det er sitt efl ater og støpte betongele-
ment under for å sikre at møblet tåler den belastningen 
det får. 
Det skal aldri være mer enn 600mm mellom hvert sted det 
er støtt et opp fra undersiden, og tredekket er 
varmere å sitt e på enn rett  på granitt en på kalde dager.
Bymøblet har en plate i rustf ritt  stål som skiller treet fra 
å ligge rett  på granittf  laten og hindrer da problemer med 
fukt som legger seg direkte mot treet. 

Det er 4 spesialti lpassede granitt steiner i utsatt e hjørner 
og kanter, resten av steinene kommer i 1000 mm lengder 
med 400mm dybde og 570mm høyde.

Den støpte betongen under er 200mm bred, slik vist i en 
av detaljene (t.h).

Den generøse sitt eplassen gjør det mulig å både sitt e på 
kanten eller sett e seg helt oppå med føtt ene fremover, 
blomsterbedet vil da kunne fungere som ryggstøtt e. 

Ovenfor: 
Bildet viser sittekonstruksjonen referert til på denne siden. Her kan 
man vente på trikken eller bare lene seg tilbake og se på folkelivet. 

Ovenfor: Snitt  av scene og fordrøyningsbassenget
 

1:50

1:20



Inngrepslinje
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Min prossess

Fra et ønske om å trekke gode kvaliteter inn på schaus 
plass, tanken om dragsuget som gjør dett e, og hvordan 
det bidro ti l å utvikle både form og kvaliterer i min 
endelige utf orming.  

6.
Ett er. Der jeg har åpnet opp og planlagt ny inngang ti l Schous plass. 
Å skisse over foto for å foresti lle seg en ny ønsket situasjon er et godt verktøy som har 
vært ti l god hjelp i prosjektet. 

6. Før. Der jeg har åpnet opp og planlagt ny inngang ti l schous 
plass

6. Før. Der jeg har åpnet opp og planlagt ny inngang ti l schous 
plass

1. 
Konsept. Mange ulike konsept ble utf orsket før jeg landet på konseptet 
“Dragsug”., men når jeg testet ut dett e ble det med en gang tydelig at 
ingenti ng annet like godt kunne beskrive hva jeg ønsket for Schous plass.
Jeg ville dra inn gode kvaliteter, og veve plassen sammen med områdene rundt.

 2. 
Skisser. Jeg skisset over planen for å se ulike måter formspråk inspirert av ordet 
‘Dragsug’ kunne vise seg i plan. Det ble vikti g for meg at det ble et tydelig 
episenter i midten av dragsuget, midt på Schous plass, det var her alt skulle 
kuluminere.

 3. 
Modell og sand. For å få en bedre forståelse av plassen begynte jeg å teste ut 
ideer i modell og i modellerings-sand. Dett e gav nye muligheter når det kom-
mer ti l form. Disse bølgene i sanden var senere opphavet ti l sitt ekonstruks-
jonene i det endelige resultatet.

 4. 
Fri utprøving. Med enda fl ere ulike verktøy fortsatt e jeg å teste ut hvordan 
dragsug kunne gi noe nytt  ti l prosjektet mitt . Man kan trekke formene fra 
dragsuget opp, la de fl yte utover, trekke de ned... Ved å bruke blekk og vann, 
maling og sølvpapir utf orsket jeg hva dett e kunne gi meg å bruke videre. 
Kunsti nstallasjonen i slutt produktet speiler former jeg kom fram ti l i denne 
utt esti ngen.

3.

2. Tidlig skisse 4.

3. 5. Flere befaringer var med på å kartlegge hvilke egenskaper 
jeg ville dra med inn på plassen fra nærliggende områder. 
Dett e bildet er fra en av de, og da jeg fi kk ønske om å skape 
sitt eamfi  i trappen


