
Det rår ingen tvil over at Deichmanske bibliotek Grünerløkka er et aktivt bibliotek med flere hundre arrangementer i året. Konserter, språkkurs, 
forestillinger med mer. Et slikt bibliotek har både roen over seg og aktiviteten. Dette har inspirert meg til å gi biblioteket en tilhørende plass, der 
nettopp funksjonene leking og lesing er sentrale. Mitt konsept ble derfor å “dra biblioteket ut på plassen”, ved å tilrettelegge for disse funksjonene 
utendørs. Som disse plansjene skal vise, er det to hovedsoner: En lekeplass med enkle apparater for fri lek og en sone for konsentrasjon og ro, der 
en kan sitte og lese eller jobbe. Terrassen er nok så stor, og der er tanken at biblioteket kan ha lette møbler (klappstoler og bord) som de kan sette ut 
ved fint vær, og arrangementer.
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BIBLIOTEKSPLASSEN
Emma Mikaelsen Schous plass, laa215 vår 2017

LEKE
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RO

AKTIVITET ARRANGEMENTER

Formkonseptet har sitt utgangspunkt i bevegelsen av å åpne 
en bok. Buen bevegelsen skaper er grunnlag for de organiske 
formene som danner plassens hovedgrep.



ILLUSTRASJONSPLAN

Deichmanske bibliotek, 
Grünerløkka

Granittplater, 5kantede

Privat eid område

Terrasse

Lekeplass

Trikkeholdeplass

Kinesisk granitt, Beer sten
G684 Black Gradhugget

Kinesisk granitt, Beer sten
G654 dark grey Flammet

Kinesisk granitt, Beer sten 
G654 dark grey Gradhugget 

Gummidekke “Earth blend” Kebony furu Rustfritt stål

Farge RAL 2007  
 
til pulverlakkering av husker, 
sykkelstativ og pullerter

Linjedrenering ‘Drops’  

Tegnet av Henrik Jørgensen 
Landskab AS

Belegningsmønster. 

Referansebilde: 
Hørsholm gågade i Danmark

BelegningsmønsterBelegningsmønster
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Granittplater. Tykkelse 150mm.
Dimensjoner Granitt plater
M: 1:20 / A1

Leggemønster
M: 1:20 / A1

MATERIALER
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Botanisk navn Norsk navn
Eksisterende trær, art 
ikke kjent

Acer Lønn

Betula Bjørk
Populus Søylepoppel
Prunus Kirsebær
Ulmus Alm

Stauder, m/ forkortelse
Ca Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’ Fagerrørkvein

Heu Heuchera micranta Alunrot

La Lavandula angustifolia Lavendel

Pac Pachysandra terminalis Vinterglans

St Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ Steppegress

Vinterglans Lavendel Alunrot

Fagerrørkvein

Plantefelt

Gressfelt under trær

Eksisterende trær Benker

Husker

Sandkasse

Fallsone husker

Nye koter 10cm

Nye koter 50cm

Eks. koter 50cm

Områdeavgrensning

Gjerde
Eksisterende kum

Eksisterende kum, 
ny lokasjon

Oppmerksomhetsfelt, 
foran trapp

Steppegress

TEKNISK PLAN
PLANTELISTE

TEGNFORKLARING
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DETALJER
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Bærelag, 150mm

Settelag, 30mm

Forsterkningslag 550mm

Fiberduk, 10mm

Fuge, 5mm

Granittplater, 150mm

Eksisterende masser, krav til telefrie masser

XPS Markisolasjon, 80mm

Oppmerksomhetsfelt, 300x300x150mm
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Monteringsflate, Ø 80mm, tykkelse 10mm

Leka

Armert betong

Settelag: finpukk 2-4mm
Bærelag: pukk 20-60mm
Forsterkningslag: kult 20-120mm
Forblending: Granitt plater, 320x640x25mm
Håndløper av stål

+OK gulv 14.47

Bærelag, 150/400mm

Settelag, 30mm

Forsterkningslag 550mm

Fiberduk, 10mm

Fuge, 5mm

Granittplater, 150mm

Eksisterende masser, krav til telefrie masser

Leka
Armert betong

+OK gulv 14.47
Topp platå         +14.46

Rampe      +14.22

Rampe      +13.74

XPS Markisolasjon, 80mm

Settelag: finpukk 2-4mm
Bærelag: pukk 20-60mm
Forsterkningslag: kult 20-120mm
Forblending: Granitt plater, 320x640x25mm

Leka Leka

Snittoppriss B - B’    M: 1:200 / A1

Snittoppriss A - A’    M: 1:200 / A1

SNITT  D - D’    M: 1:25 / A1

Trappen har flere sittetrinn der man kan nyte solen, eller sitte mens man venter på noen

TRAPP OG RAMPE

Trappen forblendes med lys granitt, G654 dark grey gradhugget, 
i dimensjonene 320 x 640 x 25 mm. Trinnene har skrittlengde 
640mm. Opptrinn 160mm, inntrinn 320mm.
Trappens totale stigning i høyde er 960 mm, fra bakkenivå +13.5 
til toppnivå  +14.47(OK gulv, biblioteket). Punkthøyder vises på 
teknisk plan for prinsipp for avrenning.  

Håndløper H: 900mm, Ø: 40mm. Monteringsplate Ø: 80mm, 
tykkelse 10mm. Håndløperene er av stål og avrundet i endene, 
som vist på tegningen.

Rampen har fall 1:20, er på det smaleste 1200 mm bred og har 
ett repos.

SNITT  C  - C’    M: 1:25 / A1

utsnitt 1
UTSNITT 1 - Dimensjoner trinn    M: 1:10 / A1
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DETALJER

28x128mm terrassebord, kebony furu

48x148mm drager, trykkimprignert furu
Stolpesko, galvanisert stål,50x40x115mm

48x148mm spikerslag, trykkimprignert furu

Betongsøyle, Ø200mm

Terreng

Pukk,H:600mm 20-60mm

Fiberduk, 10mm

Eksisterende masser, krav til telefrie masser

Granittplater, 150mm
Fuge, 5mm

Settelag, 30mm

Bærelag, 150mm

Betongfundamentering

Linjedrenering* b:240mm
Isoporform Slitesjikt, gummidekke, 15mm

Basissjikt, gummidekke, 100mm

Spraybetong med armeringsnett

Bærelag, 150mm

Forsterkningslag, 700/550mm

Eksisterende grunn, krav til telefrie masser

Fiberduk, 10mm

+13.75

+ 13.18 + 13.14

*Type: Drops linjedreneringsrist, tegnet av Henrik Jørgensen Landskab AS.
Dimensjoner: 240x500mm, 20.8 m i radius(y/i):13.25m/13.00m,  16.04 i radius(y/i): 8.04m/7.80m
Støpejern i legering GGG40

Settelag: finpukk 2-4mm
Bærelag: pukk 20-60mm
Forsterkningslag: kult 20-120mm
Gummidekke: Slitesjikt i fargen "EARTH BLEND"
                       Basissjikt, tykkelsen demper opptil 3m fallhøyde

Oppbygging av bord. Monteres fast i terrassen.

Prinsipp for oppbygging av terrasse.

Terrassen punktfundamenteres med betongrør Ø 200mm, 
lengde varierer etter terrenget, men skal alltid være 200mm 
dypt ned i pukk-underlaget. Terrassens OK gulv skal være på 
høyde +13.40. I og med at terrenget under terrassen heller, vil 
plattngen være i flukt med granittdekket i nord, mens den i sør 
vil ha en høyde på 500mm over bakkenivå.

Terrassen byges opp med 600x600mm mellomrom mellom 
fundamenteringspunktene. Tilpasses der det er nørdvendig, 
for eksempel i kantene og nordenden, på grunn av terrassens 
form. 

Oppbygging av benk. Gjelder alle kurvede benker.
Et ben deles av to partier/møtende benk. Ved avsluttning av benk, monteres benet i flukt med kanten.

Oppbygging av benk, del med tak. Disse partiene deler ben med de kurvede benkene på samme måte som beskrevet over. 

SNITT  E - E’    M: 1:25 / A1

SNITT  F - F’   M: 1:20 / A1

SNITT  E - E’    -  Oppbygging av og overgang mellom dekke, 
linjedreneringsrist og gummidekke

Granittheller ligger dynamisk, møter linjedreneringsristen som har 
innebygget fall i konstruksjonen. Videre kommer gummidekket og 
prinsipp for oppbygging av terrengkulene. For å få til terrengformene 
på lekeplassen behøves nøyaktige isoporformer som beregnes 
ut fra punkthøyder og lagtykkelser. Rundt isoporformen ligger et 
armeringsnett som sprayes med spraybetong. Deretter kommer 
gummidekket av typen playfix ®, farge earth blend. Dette bygges opp 
av Regupol® basissjikt: SBR-granulat bundet med polyuretan(PU). 
Tykkelse 100mm, for demping av fall opptil 3m. Slitesjikt, det fargede 
sjiktet på toppen, plasslegges og består av nytt EPDM-granulat bundet 
med PU.
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6-kanten som formspråk. Ønsket å få små rom man 
kunne sitte inne i og jobbe/lese. Var ikke helt fornøyd med 
6-kanten, da den skapte enda flere retninger å forholde seg 
til på plassen. Rommene var nok heller ikke gjennomførbare 
i og med at det er en offentlig plass, der også de som er 
aktive på nattestid kunne funnet seg til rette. Jeg slet med å 
ta dette videre til detaljprosjektering. Etter dette prøver jeg 
å myke opp uttrykket å bli kvitt alle de harde retningene på 
plassen.

Utprøving og videreutvikling av endelig utforming i modell. Øverst midt og høyre: 
Lekeplassen. Nederst midt og høyre: testing av form på det åpne rommet på plattingen. 

BOKEN som formkonsept har vært med meg hele tiden, men jeg har prøvd ut både direkte 
og indirekte ulike elementer herfra. For eksempel den første plantegningen (se nederste 
bilderad). Her er teksten i bøkene inspirasjonen. Videre har jeg sett på boken som “står” opp 
ned, som ble til disse rommene av halve 6-kanter. Det var her 6-kant-ideen utviklet seg. I 
sammenheng med ønsket å myke opp og ikke ha så mye retning, kikket jeg tilbak på skissen 
av bevegelsen til en bok som åplner seg, samt bildet over til venstre her. Her utviklet noe av 
det organsike formspråket seg. Boken har vært viktig hele veien selv om jeg ikke alltid har 
visst det selv. 

Utvikling av plantegning. ->  Utgangspunkt: solanalyse, bevegelseslinjer og bibliotekets funksjoner. Få biblioteket ut på plassen, har endt opp i to hovedfunksjoner tatt ut; lek og les. En sone for lek og en sone for lesing og konsentrasjon.

Utprøving av solanalyse 
som base for utforming. 
Både i plan og i modell. 

Til konseptgjennomgang “Inside 
out”. Kaste ut biblioteket på 
plassen. I bunn og grunn har 
dette blitt med videre.
I plantegningene under var 
det ideer om “lesesal”-type 
sittegrupper som sto i fokus 
sammen med et område for lek. 
Jeg slet med å få dette “på plass” 
og ville videre.

INSPIRASJONSBILDER som var viktige for valg i 
min prosess. Jeg ønsket å ha små rom en kunne 
sitte i  å være “alene, men sammen”. Dette gikk 
jeg bort i fra ettersom det er vanskelig uten en 
låsefunksjon pga. for eksempel uteliggere. Kollasjen 
til venstre viser inspirasjon til plattingen og benker 
rundt om på plassen.

PROSESS


