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Schous Plass
- et møtepunkt

Mitt konsept er inspirert av Schous plass’ historie, hvor 
biblioteket har hatt en viktig rolle, og Torshovbekken som 
tidligere har rent over plassen. Langs en elv oppstår det både 
industrilandskap og frodig vegetasjon, noe Grünerløkka er et 
godt eksempel på. På Schous plass møtes det urbane og det 
rurale, og skaper et nytt og spennende byrom.                  
 

Bevegelseslinjer
I dag preges plassen av at det er mye gjennom-
gang og lite opphold.

Grøntstruktur
Det er en relativt grønn plass, og med mange 
flotte trær, men gressarealene er oppstykket og 
har mange rare vinkler og hjørner som er utsatt for 
mye tråkk, og grøntarealene oppleves utflytende 
og udefinerte.  

Analyser

Snittoppriss A-A’ M 1:200

20. mars kl. 12 20. mars kl. 16

1. juni kl. 12 1. juni kl. 16      

Formkonsept

Plassen deles i to av en opphevet, buktende gangvei, 
som vokser i høyde mot et sentrum på plassen, og 
danner ulike rom. Her skal du kunne slå deg ned alene 
med en bok, møte venner, eller det kan være større 
arrangementer og midlertidig uteservering.

Biblioteksplassen er stor og åpen, med et stramt uttrykk. 
Dekket på plassen har en tydelig retning, som brytes av 
det buktende amfiet midt på plassen, som bremser 
tempoet og innbyr til å sette seg ned og bli på plassen. 

Biblioteksparken har et roligere og mer organisk 
formspråk enn biblioteksplassen. Her er det en lund med 
kirsebærtrær hvor man kan sette seg for skygge på 
varme sommerdager, og det er plenarealer hvor det er 
plass til lek, eller kanskje en liten piknik?
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Filtermedium

Drenslag Drenslag

B35 Betong

Detalj 1 - Dekke

Detalj 3 - Plantefelt

Detalj 2 - Vannrenne

Belegget på biblioteksplassen er i granitt i to ulike 
overflatebehandlinger. Dimensjonene er smalt avlange, 
og gir en tydelig retning inn på plassen. Uttrykket står i 
kontrast til parken og de organiske formene. 

Rundt de eksisterende trærne er det markert med en 
tredje overflatebehandling; gradhugget granitt. I alle 
overganger er det brukt en stålkant, for å gi et stramt utt-
rykk og definerte overganger.              

Det er flere vannrenner på plassen. På den nordvestre delen av plassen, ved plantebedene, leder vannrennene 
overvannet og takvannet til bedene. På den nordøstre delen av plassen ledes vannet mot grønt arealet. Midt på 
plassen ligger det en siste vannrenne, som skal stoppe vannet før det kommer til 
“Supermøbelet”. Vannrennene fungerer også som et estetisk element, som understreker formspråket og retnin-
gen på plassen.

Snittoppriss B-B’ M 1:200

Ved trikkeholdplassen nordvest på Schous plass er det flere plantebed. Disse skal fungere som åpen overvannshåndtering. Denne delen av plassen er viktig for 
Schous plass, fordi det er her plassen knyttes sammen med Thorvald Meyers gate, hvor det er mye mennesker. Plantefeltet vekke folks nysgjerrighet, trekke dem 
innover på plassen, og gjøre inngangen til Schous plass mindre anonym. Det er relativt høye planter i bendene, som vil være med på å skape flere mer intime rom, 
og vil være et fint oppholdsrom for de som venter på trikken. 

Detalj 1B

m 1:50

Detalj 1C

m 1:20

Detalj 1A

M 1:50

Hemerocallis fulva - Brun daglilje

Camassia - Mørk stjernehyacint

Veronicastrum virginicum - Kransveronika

Mischanthus sinensis - Silkekinagras
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Detalj 4 - “Supermøbel”

“Supermøbelet” er et amfi som slynger seg gjennom 
hele plassen, med trapper i alle retninger, som skaper 
åpne og lukkede rom. Det vil fungere som et 
sittemøbel, og ved større arrangementer kan det være 
med på å skape en ramme rundt plassen. Det er en 
skyggefuge i alle trinnene hvor det er lagt inn belysning, 
slik at det er et spennende element både på dagen og 
på kvelden. Det lages på stedet i plasstøpt, lys betong. 
På et punkt kutter gangveien igjennom, og det blir en 
høydeforskjell på 1,2 meter. Her bør det settes på en lavt 
rekkverk, i henhold til tek10

Materialer

Belegget består av heller med Beer blå, 
en mørk grå granitt fra Beer Sten, med 
to ulike overflatebehandlinger; 
håndhugget grad 2 (t.v.) og flammet 
(t.h.). Toppkanter fases 2 mm. 
Bildet viser tørr og våt overflate. 

Det største elementet på 
plassen, “supermøbelet”, skal 
være i en lys betong. 
Ref. ‘UNI-LIGHT’

Elementer som 
sykkelstativer og lyspullerter 
skal være i cortenstål. 

Detalj 5 - Benk

Ledelinjer, 
oppmerksomhetsfelt og 
varselfelt skal være i støpejern. 

Porto benk fra Vestre i linoljeimpregnert furu og varmforzinket stål 
monteres på en granittblokk.  Produktet fra Vestre har livstidsgaranti 
mot rust og 15 års garanti på treverket. Det anbefales at treverket oljes 
hvert 3-5 år. Benkene kommer 3 ulike lengder; 3, 5 og 7 meter.

Detalj 6 - Sykkelstativ

Sykkelstativ i cortenstål monteres i betong. Det er montert en svart gum-
milist på hver ytterside, slik at det kan lenes to sykler på hvert 
sykkelstativ.

M 1:50

M 1:100

Skjøtsel og vedlikehold

Det er lagt varme under hele plassen, slik at det ikke er behov for 
snømåking. Det må klippes gress og løvet må fjernes på høsten. 
Plantebedene ved trikkeholdeplassen må ha etableringsskjøtsel, og kuttes 
ned hver vår, samt lukes jevnlig. Benkene oljeimpregneres hvert 3-5 år. 
Vannrennene må spyles ved behov. 

Bibliotekstrappa

Den nye trappen foran biblioteket blir større og har en integrert rampe. 
Nå er det trapp i alle retninger, for å gjøre biblioteket tilgjengelig, samtidig 
som den også skal innby til å slå seg ned. Den skal bygges i granitt.

Trappen har et opptrinn på 14 cm, og et inntrinn på 35 cm, med 1 cm fall 
på hvert trinn. Rampen er universelt utformet og har et fall på 1:20.
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Prosess
Jeg var på historiegruppa under registreringsfasen, 
og startet derfor med å ta utgangspunkt i historien 
på Schous plass. 
Tidligere rant Torshovbekken over plassen, og jeg 
begynte å leke meg med vann som både element 
og formspråk.
Jeg lot meg også inspirere av Schous bryggeri. 

Videre fokuserte jeg på biblioteket og dets betydning på plassen. Jeg opplevde plassen som litt anonym, og biblioteket var derfor lett å overse. Jeg ønsket å lage en 
biblioteksplass som fremhevet bygget, og å viske ut linjene mellom biblioteket og plassen. Jeg prøvde ut ulike ideer i modell hvor jeg fokuserte på et sentrum foran 
plassen og et hovedelement som skulle trekke folk inn på plassen.

Når jeg slo sammen de to ideene om den historiske bekken og det historiske bygget med 
kunnskap, kom jeg frem til konseptet kilden. Det startet som et konsept hvor ideen var at 
biblioteket var kilden til kunnskap, før det spant videre til at kilden ble et formspråk i form av 
vannets bevegelser. 

Elvens bevegelse ble viktig for mitt prosjekt videre. Jeg lekte med det organiske formspråket, og lot meg inspirere av 
et havnepromenadeprosjekt i Hamburg, for ideen var å bruke dette formspråket til å bremse bevegelsen. Dette var 
noe jeg ønsket for Schous plass, da jeg opplevde at det stort sett var gjennomfart på plassen, og lite opphold. Jeg har 
også jobbet en del med å skape mer intime rom, slik at plassen blir mer definert, og ikke så stor og utflytende som den 
er i dag.


