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dagens Grünerløkka og det er her inspirasjonen min kommer 
fra. Tanken er at Munch’s «penselstrøk» skal gå fra Schous 
plass 1 til den sentrale sceneplassen foran biblioteket og 
videre gjennom plassen. Jeg ønsker at bølgene skal være 
med på å lede folk inn og skape en mer sammenhengende 
og helhetlig plass. Bølgene er en kontrast i belegget; jeg ser 
for meg et bygulv av lys iddefjordsgranitt hvor bølgene er av 
mørk larvikitt. 
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Aktive fasaderBevegelseslinjer 
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Jeg har kalt konseptet mitt for «et kunstnerisk strøk» da jeg 
har latt meg inspirere av de bølgete penselstrøkene til 
Edvard Munch i maleriet Skrik. 
Edvard Munch vokste opp på Grünerløkka og hans siste 
adresse med familien var Schous plass 1. På denne tiden 
var Munch allerede etablert kunstner og i dag står maleriet 
Skrik som et av hans mest kjente. Skrik er brukt som ikon for 
populærkulturen, hvilket jeg syns speiler identiteten til 
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Oslo
Grünerløkka

Akershus

Lys granitt
Bygulvet skal være av 
lys iddefjordsgranitt med 

behandling. Granitt er et 
veldig sterkt og holdbart 
materiale og vil tåle større 
påkjenninger ved for 
eksempel opprigging av 
arrangementer. På 
vinteren må det måkes. 

Larvikitt
Som en kontrast til den 
lyse iddefjordgranitts-
granitten ønsker jeg å 
bruke en mørk larvikitt 
som danner bølgene i 
belegget. Larvikitten skal 
være grovslipt og sklisik-
ker.

Gummidekke
Til lekeområdet har jeg 
valgt å ha gummidekke 
som fallunderlag. Fargene 
jeg har valgt er 062 Red 
Ral3016 og 083 Bright 
Orange RAL 2008 da jeg 
ønsker å spille på den 
røde himmelen i Munch’s 
maleri Skrik. 
Selve gummiunderlaget 
krever ikke vedlikehold. 

Kebony-Furu
Materialene er produsert 
av bærekraftig nordisk 
furu som vil få en sølvgrå 
farge over tid da det 
eksponeres for sollys og 
regn. 
Kebony-tre er veldig 
holdbart og krever ingen 
behandling utover vanlig 
rengjøring med børste og 
vann. 

Betong
Jeg bruker plasstøpt betong til tre større sitteelementer og 

-

skating er det ikke behov for en høyere fasthetsklasse enn 
B35. Betongen bestilles ferdig blandet fra blandeverket 
Unicon. Betongen skal være lys og jeg har derfor sett på 
produktet Uni-light. Betongen krever lite vedlikehold.

Materialbruk og vedlikehold 

gode muligheter for opprigging til ulike arrangementer. Plassen skal fungere som en møteplass for beboerne 
rundt i området, brukere av biblioteket og besøkende til arrangementer, forestillinger og liknende. Jeg håper 
at plassen kan stimulere til lek og kreativitet.  
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  Skatebølgen
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Detaljutsnitt

Mørk larvikitt

Ledelinje

Tegnforklaring

Planteliste    
 Forkortelse  Botanisk navn  Norsk navn  
Eksisterende trær    
 A Acer platanoides  Spisslønn 
 B Betula pendula  Hengebjørk 
 C Populus  Poppel 

D Prunus  Kirsebærtre 
 E Ulmus  Alm 
Nye planter  
Busker 

F Daphne laureola  Laurbærtysbast 
G Rhododendron 'Koster's Brilliant Red' Rhododendron 

Stauder  
H Agastache 'Black Adder' Anisisop 
I Helenium 'Rubinzwerg'  Solbrud 
J Lychnis chatcedonica Brennende kjærlighet  

Løk  
K Crocus tommasinianus Snøkrokus  

 

21.mars kl.12:00.

21.juli kl.10:00.

21.juli kl.14:00.

21.mars kl.16:00.

Skjøtsel og vedlikehold av plantefelt og grøntareal
Plenen må klippes og løv må rakes. 
Staude- og buskfeltene må vannes i tørrere perioder og 
lukes etter behov. Klipping vil kunne bli nødvendig etter 
hvert som plantene brer seg utover. Tilføres litt naturgjødsel 
hver vår. 
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Detalj 1A. 
Prinsipp for eksisterende trær i fast dekke

M1:50
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Detalj 2 //Sitteelement

Belegget består av lyse granittplater som legges 
forbant i fallende lengder. Det er brukt to ulike 
bredder: 300mm og 400mm. Platene med 300mm 
bredde varierer mellom 300 og 700 i lengde. 
Platene med 400mm bredde varierer mellom 600mm 
og 1000mm i lengde.  

Bygulvet brytes opp av 350mm brede bølger av larvikitt 
som bukter seg gjennom hele plassen. Noen steder vil 
bredden øke. De mørke larvikittplatene bestilles som 
ferdige moduler da det er avansert å få til en 
presis bueform på stedet. Larvikitt-
modulene er nummerert og legges først. Derretter leg-
ges det lyse granittdekket. 
Platene som ligger nærmest bølgene må også 
forhåndsbestilles og nummereres. 

Mellomrommet og vinkelen 
mellom lektene må legges så 
de følger den buete formen. De 
rustfrie stålrammene må 
spesialbestilles for hver av 
sitteelementene da alle er 
forskjellige.  

Sitteelementene monteres 
dynamisk i belegget. Prinsippet 
for oppbygning er illustrert i 
detalj 2A og 2B. De støpte 
sitteelementene på plassen 
følger det samme monterings- 
og oppbygningsprinsippet.

Gummidekket er formet som et landskap og når det 
regner er det greit at det blir stående vann.  Med et fall-
dempende lag på 20mm tilsvarer det en fallhøyde på 
0,7 meter. Ved huskeapparatet vil det derfor være 
nødvendig med et tykkere falldempende lag. Et fall på 
1,8 meter vil trenge et falldempende lag på 70mm. 

Detalj 1 //Belegg

Hellene settes dynamisk med fugebredde 2-4mm. Ved 
avslutning mot andre elementer, fasade eller lignende 
skal siste stein være minst 1/3 av en hel helle. Dette for 
å unngå små, svake heller som lett kan falle ut. 

M1:25

M1:25

M1:10

Detaljutsnitt 1
M1:50

Detalj 1A. M1:25 
Prinsipp for overgang fra granittplater til gressarealer. 

Detalj 1C. M1:25 
Prinsipp for overgang fra asfalt til granittheller. 

Detalj 1B. M1:25 
Prinsipp for overgang fra granittheller til gummidekke.

A
A’

Snittoppriss M1:200

Detaljutsnitt 2
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B B’
Snittoppriss M1:200

I tillegg til det organiske formspråket har jeg ønsket å 
trekke en mer direkte referanse til maleriet Skrik. Jeg har 
derfor tatt i bruk lyssetting for å få frem den overveldende, 
røde himmelen Munch beskriver i maleriet sitt. 

To lysmaster vil skru seg på når solen går ned og kaste et 
rødt og orange lys på den sentrale biblioteksplassen. Jeg 
ønsker at lysene skal kunne fade ut og inn for å få til et 
dynamisk uttrykk og en fornemmelse av bølger. 

Lysmastene skal fungere som ferdig rigg ved 
arrangementer eller ved andre anledninger der det er 

to stålmastene på 8m. 

Parklys på 4m er plassert inn for generelt god belysning for 
å skape et trygt og godt rom også på kveldstid. Tuntreet 
og biblioteket skal være opplys.

Detalj 3 //Scene

Detalj 3A. M1:25 
Oppbygning av scenkonstruksjonen. 

M1:25

M1:25

Detaljutsnitt 3
M1:100



Min prosess 
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Registrerings- og analysefasen. 

Til konseptgjennomgangen. PopUp-konsept.

Utprøving av form og retning.  

Utprøving i SketchUp.

Utprøving av bølger inspirert av Munch.

Veien fra Skrik til penselstrøket. 

Jeg brukte mye tid på å bestemme meg 
for bølgenes retning. Jeg var også en tur 
innom et retningsløst malings-”splasj” som 
ledet meg til utformingen av lekeplassen.

Gjennom hele prosessen har jeg 

dynamisk plass som endrer karakter 
etter hva som skjer på plassen. Jeg 
syns derfor det var på sin plass med 
en oppslagstavle for å kunne formidle 
kommende kulturtilbud.  

Farger, maling og penselstrøk 

Med maleriet Skrik som inspirasjonskilde har fargene spilt en viktig rolle for meg. 
Jeg har testet ulike bølger med pensel og maling for å bli inspirert og komme 
opp med ideer. Både penselstrøkene og malingssølet ga meg noe å spinne 
videre på. 

Mitt førsteinntrykk av Schous plass oppsummerte 
jeg med to ord: hardt og gjennomgang. 

Modellen til høyre viser Schous plass slik vi i gruppe 
opplevde byrommet; todelt. Det ene rommet er 
ved holdeplassen og det andre er foran 
biblioteket. Ved holdeplassen er det fullt av liv og 
støy, mens foran biblioteket er det rolig. De som 
ferdes der er på vei til et annet sted. 


