
S C H O U S  P L A S S P Å  K A N T E N

Schous Plass ligger på nedre del av 
Grünerløkka med Deichmanske bibliotek 
som midtpunkt. Biblioteket har et tilbud som 
strekker seg fra musikk og teater til mat og 
integrering, rettet mot ungdom, beboere og 
kulturelt interesserte.

Grünerløkka er et gammelt arbeiderstrøk, som 
lenge var preget av lave lønninger. Biblioteket 
ble bygget i 1912-14 og Schous Plass var 
lenge omgitt av et sosialt røft samfunn. 

Schous Plass På Kanten er en plass hvor 
gangsonene er inntakt og utvidet for 
travle pendlere, men hvor dagens flate 
plenområder nå er aktivisert ved å heve/
senke terrenget. Spenningen som skapes 
gjennom terrengendringene gjenspeiler 
aktivitetstilbudet på biblioteket og i 
Schouskvartalet sør for plassen, som har 
tilbud som musikkskole, øvingslokaler, 
treningssenter med mer. 

Formkonseptet innebærer bruk av 
et hardt, direkte formspråk med 
utgangspunkt i trekanten. Formene 
kommer til uttrykk i brå overganger, 
terrengendringer og harde, mørke 
materialer. Konsept er inspirert av 
tre aspekter. 

Det første er Schous Plass 
tøffe sosiale historie, preget av 
arbeiderklasse og fattigdom. Det 
andre er ungdoms tendens til å 
oppholde seg på steder som preges 
av et «underground»uttrykk med 
bruk av harde materialer og røffe 
kanter. Dette har utgangspunkt i 
at jeg ønsker å legge til rette for 
bibliotekets henvendelse til ungdom. 

Schous Plass er i et dag lite de nert 
område og kan både oppfattes 
som park og plass. Med parker 
som Olav Ryes, Birkelunden og 
So enbergparken i umiddelbar 
nærhet, blir Schous parkfunksjoner 
utkonkurrert. Min intensjon med 
Schous er å de nere både de ulike 
bruksområdene og plassen i sin 
helhet.

I tillegg legger jeg andre funksjoner til 
plassen som skal inspirere til aktivitet 
i samspill med funksjoner tilknyttet det 
tradisjonelle parkoppholdet. 
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A A’

S C H O U S  P L A S S
I N T E N S J O N

K O N S E P T

Det tredje er min oppfattelse av 
hvordan et utfordrende miljø, med 
harde kanter og terrengendringer, 
inspirerer til kreativitet og aktivitet.

På kanten er en dekkende 
beskrivelse for konseptet på 
grunn av trekanten som har vært 
utgangspunkt for formgivningen til 
plassen. Hver av terrengendringene 
avgrenses av svarte stålkanter, som 
enten fungerer som kantstål, murer 
for å ramme inn plassen eller å gi 
gode sittemuligheter. Schous Plass 
på kanten skal være en forfriskende 
plass for aktivitet, opplevelse og 
kreativitet. 

Fra lite funksjonell park 
til en plass for aktivitet og 
kreativitet

Ganglinjer eksisterende

Ganglinjer ønsket

Ganglinjer

Konseptsdiagram

Grünerløkka

Schous Plass

Plassen sett fra vestsiden av Deichmanske Bibliotek

treningssenter med mer. 
tre aspekter. 

Det første er Schous Plass 
tøffe sosiale historie, preget av 
arbeiderklasse og fattigdom. Det 
andre er ungdoms tendens til å 
oppholde seg på steder som preges 
av et «underground»uttrykk med 
bruk av harde materialer og røffe 
kanter. Dette har utgangspunkt i 
at jeg ønsker å legge til rette for 
bibliotekets henvendelse til ungdom. 
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beskrivelse for konseptet på 
grunn av trekanten som har vært 
utgangspunkt for formgivningen til 
plassen. Hver av terrengendringene 
avgrenses av svarte stålkanter, som 
enten fungerer som kantstål, murer 
for å ramme inn plassen eller å gi 
gode sittemuligheter. Schous Plass 
på kanten skal være en forfriskende 
plass for aktivitet, opplevelse og 
kreativitet. 
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Inntil de eksisterende trærne på 
plassen blir det plantet Asarum 
europaeum (hasselurt), som er en 
skyggetålende, vintergrønn staude.
Den er lav og dekker godt og krever 
derfor lite vedlikehold.

Mellom biblioteket og den nye 
rampen blir det plantet Juniperus 
communis ‘Fjellblå’ (Fjelleiner), som 
gir prydverdi hele året.

 

I det nedfelte vegetasjonsfeltet som 
tar opp overvann fra plassen, blir 
det plantet vanntålende planter som 
Typha latifolia (dunkjevle) og Carex 
pendula (Hengestarr). 

Det blir nødvendig å vedlikeholde 
plantefeltene i form av luking og 
vanning jevnlig. I tillegg må starrene 
i våtmarken klippes en gang i året 
(om våren). Plenområdene klippes 
ved behov, ikke mindre enn en gang 
i uken i vekstsesongen.

Avfall tømmes av eksternt rma.

Utover dette er det nødvendig med 
normalt renhold og ettersyn av 
konstruksjoner og belegg. 

Aktivitet Overvannshåndtering Opphold Gjennomgang
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Hovedgrepet på plassen er å utføre 
terrengendringer som blir tatt opp 
i horisontale, svarte stålmurer som 
gir ulike funksjoner i samme uttrykk. 
Terrengendringene skal inspirere til 
ulike former for aktivitet, men også 
ha visuell verdi for forbipasserende. 

Det resterende av plassen består 
hovedsakelig av et teppe basaltdekke 
som gir god bevegelighet og 
tydeliggjør de brå overgangene 
terrengendringene gir. 

Gummidekke

Dekke basalt

Gress

Plantefelt

Benk

Sykkelstativ

Avfallsbeholder

Belysning lyktestolper

Stålmurer

Tegnforklaring illustrasjonsplan

Ristbro

Eksisterende trær

På vestsiden av Schous Plass 
er dagens mur erstattet med et 
gummidekke som bygger seg 
oppover terrenget mot et rekkverk/ 
mur i svart stål. Gummidekket er rødt 
og tar igjen fargen fra de rustrøde 
murbygningene rundt plassen 
etterhvert som det får blekne. Dekket 
snirkler seg rundt hjørnet av bygget 
ved trikkeplassen og blir et underlag 
for en buldrevegg som blir konstruert 
på Freiaveggen. Stålmurer danner 
sitteområder langs konstruksjonen.

 

Overordnet

G R E P

V E G E TA S J O N S K J Ø T S E L O G  V E D L I K E H O L D

Generelt
Under gode solforhold øst på plassen 
er plenterrenget bygget opp for å 
henvende seg til plassen og skjerme 
for tra kk fra vegen. Terrenget blir tatt 
opp av kanter i svart stål som danner 
to trekledde sitteområder. Gresset 
rundt sitteområdet midt i terrenget 
blir dekket av tråkkheller av basalt, 
som er brukt ellers på plassen. 
Plenterrenget møter basaltdekket i 
nordvest for enkel fremkommelighet.

Sør på plassen er det et stort 
vegetasjonsfelt/våtmark, som er 
nedsunket i terrenget. Hensikten med 
våtmarken er å samle overvann fra 
plassen. Nedsenkingen er kledd i 
svart stålmur og er ikke dypere enn 
500mm. Gjennom vegetasjonen går 
det en ristbro for å kunne oppleve 
vegetasjonen på nær hold, en 
aktivitet som sjelden kan nytes i 
bylivet.

 

De eksisterende ganglinjene på 
plassen er inntakt for å ta hensyn til 
alle som bruker Schous Plass som 
gjennomfartsåre. For effektiv, enkel 
gjennomgang er dimensjonene på 
gangarealene forstørret og alle er 
belagt med hardt dekke.  

 

Ny trapp blir bygget i front av 
biblioteket. Trappen er i samme 
materialet som dekket og har en 
vinkel for å snakke til konseptet med 
de andre formene på området.
Bak biblioteket beholdes 
gressarealet, men det blir nye 
benker, sykkelstativ og belysning ved 
inngangene til plassen i nordvest og 
nordøst.

Plassering Schous Plass

0m 2m 5m 10m



Plassens store element består av et 
52mm tykt gummidekke i rødfargen 
RAL3016, som blekner med tiden.

Dekket på plassen består av 
ammet basalt (bluestone). 

Vannrennesteinene består av prikket 
basalt.

Benkover atene på plassen er dekket 
med kebonybehandlet furu som 
gråner med tiden.

Terrengendringene på plassen blir 
tatt opp av stålplater pulverlakkert i 
RAL9004. Platene er varmegalvanisert 
og skal ha kvalitet iht EN10010025-5.  
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Avrenningspil

Punkthøyder

Prosjektområde

Eksisterende høydekurver 0,5m

Nye høydekurver 0,5m

Nye høydekurver 0,1m

Stålmur

Ristbro

Benkover ate

Nye plantefelt

Eksisterende trær

Plantenavn

Belegg basalt med og uten knast

Belegg basalt renner

Kummer
Sluk
Belysning lyktestolpe
Belysning i mur
Belysning lyspullert

Sykkelstativ
Avfallsbeholder

Tegnforklaring teknisk plan

Belysning lyskaster

Trær (eksisterende) 

Busker 

Bunndekker

Stauder*

Plen

A.p
B.p
P.e
P
U.g
J.c

As.e

C.ac
C.el
C.pe
C.ps
T.l

Plen

Acer platanoides
Betula pendula
Populus erecta
Prunus
Ulmus glabra

Carex acutiformis
Carex elata
Carex pendula
Carex pseudocyperus
Typha latifolia

Juniperus communis ‘Fjellblå’

Asarum europaeum

Plen med varierende artssammensetning

Spisslønn
Hengebjørk
Søyleosp
Kirsebær
Alm
Fjelleiner ‘Fjellblå’

Hasselurt

Stautstarr
Bunkestarr
Hengestarr
Dronningstarr
Dunkjevle

17
  4
  1
12
  1
21

2545

100
100
100
100
295

Ref. Botanisk plantenavn Norsk plantenavn Antall

*Staudene plantes tilfeldig i markerte felt med planteavstand på 400mm
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Detalj 3 trapp

Detalj 4 ristbro
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Plassering Schous Plass

0m 2m 5m 10m



Detalj 1   Gummidekkonstruksjon

1 c  Detaljutsnitt stål/betongmur 1:50 1 d  Detaljutsnitt att gummidekke 1:202 a  Illustrasjonsmodell gummidekke, XPS og stålkanter

Plasstøpt gummidekke med punkthøyder

Gummidekkekonstruksjonen består av plasstøpt gummidekke (SBR+EPDM). Øverste lag er 
12mm gjennomfarget gummi i RAL 3016 og 40mm ufarget støttelag. Der det er terreng blir 
gummidekke limt på CNC-frest XPS med ca 10mm epoxy. Der det ater ut er gummidekket 
fundamentert med to lag armeringsnett med spraybetong over et bærelag (se tegning 2 d). I 
alle overganger til hardt dekke blir det brukt varmegalvanisert stål, pulverlakkert i RAL 9004 (se 
tegning 2 d). Dette gjelder også der konstruksjonen ender i sittekanter (se tegning 2 a)

Konstruksjonen har et rekkverk mot nabotomten i vest som består av varmegalvaniserte 
stålplater, pulverlakkert i RAL 9004. Stålplatene er skrudd i XPSkonstruksjonen og et 
betongfundament med betongskruer (se tegning 2 c). På nabotomten foreslår jeg å plante den 
vintergrønne klatreplanten Hedera helix (eføy) for å skjerme tomten for betongmuren. 

CNC-frest XPS

Varmegalvanisert stål 5mm

3 a  Snitt dynamisk trapp 1:50

3 c  Detaljutsnitt trapp 1:203 b  Detaljutsnitt rekkverk 3 d  Illustrasjonsmodell dimensjoner trapp

2 b  Detaljutsnitt feste 1:10 2 c  Detaljutsnitt feste 1:10

2 a  Snitt benk i terrenget 

2 d  Illustrasjonsmodell sammensetning trapp

Detalj 3   Trapp/ rampeDetalj 2   Benk i terreng

Trappen og rampen har ammet basaltdekke i likhet med resten av plassen og er 
dynamisk fundamentert. Trinnene er blokker av basalt som er ammet. Trinnene 
freses i et felt på 50x5mm, 50mm fra kanten, til oppmerksomhetsfelt. 

Rekkverket med håndløpere (tegning 4 b) består av vinkeljern 60x60mm som er 
sveiset i skjøtene. Rekkverket er sveiset i stålplater som er festet i dekket med 
ekspansjonsbolter 6-10x65mm. Alt er pulverlakkert i RAL 9004.

Trinnene (tegning 4 c) har opptrinn på 140mm og inntrinn på 370mm. Hvert 
trinn har en helning på ca 2%. Oppmerksomhetsfelt er rillet stålskinner 
i varmegalvanisert stål 50x5mm med varierende lengder, etter trappens 
dimensjoner. Stålet er pulverlakkert i RAL 9004. Oppmerksomhetsfeltet er limt i de 
utfreste feltene i basaltblokkene.

Rampen har et fall på 1:26 i rampeløpene (se teknisk plan).

Benkene som tar opp terrenget består av en betongblokk (B35), kledd i stålplater 
og trebjelker (se tegning 3 d). Stålplatene er varmegalvanisert stål, pulverlakkert i 
RAL 9004. 

Betongen dekkes av kebonybehandlet furubjelker 48x98mm. Bjelkene skrus i to 
varmegalvaniserte stålplater 100x3mm nedenfra og opp med syrefaste skruer 
(se tegning 3 b). Stålplatene skrus videre ned i betongen mellom bjelkene med 
betongskruer (se tegning 3 c). 

De frittstående benkene på området konstrueres på samme måte, men helkledde i 
stålplater.
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1 b  Snitt gummidekkekonstruksjon 1:100

Illustrasjon gummidekkekonstruksjon Belysning i stålmur Illustrasjon gummidekkekonstruksjon 

Illustrasjon trappIllustrasjon benk i terreng
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5 b  Detaljillustrasjon belysning5 c  Detaljillustrasjon dimensjoner sykkelstativ 

5 a  Detaljillustrasjon avfallsbeholder

Detalj 5   Elementer

Sykkelstativet består av vinkeljern 60X60mm som 
sveises sammen, og ned en i stålplate som festes 
i belegningsstein med ekspansjonsbolter. Stativet 
pulverlakkeres i RAL 9004.

Den frittstående avfallsbeholderen heter Royal 
Avfallsbeholder, 60l fra Euroskilt. Pulverlakkeres i 
RAL 9004. 

Ristbroen består av rister i to rekker. Det brukes A-rister 
fra Weland 1000x1000x25x2mm med maskedimensjon 
22x22mm. Risten hviler på en ramme av vinkeljern 25x25mm 
som er sveiset i skjøtene. Begge er pulverlakkert i RAL 9004. 
Ristene og rammen må spesialtilpasses til vinkelen i øst (se 
teknisk plan).

Konstruksjonen står på langsgående betongsåler i fukttålende 
betong B35. Langs det nedsenkede plantefeltet er det en mur 
i varmegalvanisert stål som er skrudd i betongfundament B35 

4 a  Snitt rist 1:20

4 b  illustrasjonsmodell rist 

Detalj 4   Ristbro

Såle betong

Ramme vinkeljern

Rist

6 d  Snitt fundamentering basaltdekke 1:50

6 a  Detaljutsnitt basaltdekke 1:50

6 b  Detalj helle renne 6 c  Detalj helle dekke

Platen er prikket basalt. Platen er ammet basalt.

Detalj 6   Dekke
Hoveddelen av dekke består av plater i ammet basalt. 
Platene er trekantformet (se tegning 6 c). Dekket er dynamisk 
fundamentert (se tegning 6 d) og har fugebredde 7mm. 

Platene som brukes til rennene på plassen er prikket basalt 
(se tegning 6 b).

Det brukes kantstål i alle overganger (se tegning 6 d) i 
varmegalvanisert stål pulverlakkert i RAL 9004.

B B’

Illustrasjon brorist

Snittoppriss B-B’ 1:200

5 b  Detaljillustrasjon belysning5 c  Detaljillustrasjon dimensjoner sykkelstativ
Sykkelstativet består av vinkeljern 60X60mm som 
sveises sammen, og ned en i stålplate som festes 
i belegningsstein med ekspansjonsbolter. Stativet 
pulverlakkeres i RAL 9004.

6 d  Snitt fundamentering basaltdekke 1:506 b Detalj helle renne 6 c Detalj helle dekke

Platen er prikket basalt. Platen er ammet basalt.

B B’Eksisterende terreng
0m 2m 5m 10m

Gummidekkekonstruksjon

Biblioteket

Våtmark med ristbro Gressvoll med stålmur
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Gjennom hele kurset har jeg jobbet med 
en tanke om harde materialer og et hardt 
formspråk. Dette kommer av at jeg, som 
jeg skrevet innledningsvis, ble inspirert av 
bibliotekets henvendelse til et ungt publikum 
og Schous røffe fortid.

I begynnelsen ble jeg inspirert av det røffe 
miljøet ungdom ofte oppholder seg i og fikk 
assosiasjoner til de norske vestkystsfjell. 
Herfra kom trekanten og de harde, mørke 
materialene.

Videre jobbet jeg med volum og funksjon, og 
kom etter mye utprøving, frem til de formene 
og terrengendringene jeg har gitt plassen i 
dag.

F J E L L - T R E K A N T- K A N T


