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Pirjetta Elisabet Fagerli Energi på Schous Plass

ENERGI PÅ 
SCHOUS PLASS

Konseptbeskrivelse

Førsteinntrykket på plassen var travel. Det var store folkemengder som gikk på tvers av Schous plass. Den dynamiske bevegelsesenergien ble
inspirasjonen for konseptet, Energi på Schous Plass. Etter kartlegging var det tydelig at området hadde rolige soner og soner med høy energi. Etter 
splot intervju satt vi med en varierende resultat. Det var fint med de gamle trærne og det grønne og fint med kanter og møbler hvor man kunne klatre 
på. Disse kantene var tilfeldig plasserte og rommet oppstå som en åpen flat arena. Målet ble da å skape mer flyt av energi på plassen og definere nye 
kanter som kunne gi romfølelse og flyt på plas sen. Biblioteket har sentrale plassen på stedet og fungerer som en dreipunkt for bevegelsesenergien 
sammen med trikkestoppen langs Thorvald Meyers gate. Det var viktig å tilrettelegge for denne bevegelsen og samtidig skape områder for opphold og 
samling slik som ble ønsket fra biblioteket. Formspråket ble inspirert av vannets bevegelsesenergi og bølgemønsteret som dannes i vannet.  Skarpe 

hjørner ble til runde myke former for å tillate energien å bevege fritt blant seg.

 

Illustrasjon av Schous Plass. Plassen er 
belyst med lavt plasserte LED lys som gir 
stemning på kveldstid. 

Schous Plass i Grunerløkka

Schous plass ligger i Grunerløkka, i Oslo. Plassen er nærme Akerselva og grøntområder 
Olaf Ryes Plass og Sofienbergparken. Det er gode tilgang til plassen med trikk og buss. 
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Grøntstruktur
Analyse av forskjellige tretyper på Schous Plass. De fleste av 
disse trærne ble bevart i prosjektet fordi de var opplevd som en 
viktig kvalitet på plassen og en del av identiteten.

Bevegelsesanalyse
Den viktigste analysen i prosessen var bevegelsesanalyse. 
Analysen hjalp til å finne bevegelsesårene på plassen og infor-
masjonen ble brukt for eksempel for å plassere hardt og mykt 
belegg. 

Åpen plass med kanter

Plassen oppstå som en åpen og flatt område med noen tilfeldige kanter plassert rundt omkring. I 
prosessen, ønsket man å skape mer form og flyt i området. 
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Intensjonsbeskrivelse
Intensjonen er å skape romfølelse, tilrettelegge 
for ulike behov på plassen og tilføre permeable 
flater og grøntstruktur i bakkenivå på plassen. 
Romfølelsen ble skapt ved å bryte plassen med 
organiske former som ble hevet opp fra bakken. 
Dette skapte en bølgelignende uttrykk både 
horisontalt og i plan. Vegetasjonen ble brukt for 
å fremheve denne bølgelignende strukturen. 

Ulike behov ble tatt i betraktning i form av uni-
versell utforming, tilrettelegging for bevegelse 
og tilrettelegging for de som ønsker å oppholde 
seg på stedet. Det ble dratt en ledelinje fra 
trikkestoppen til rampen for å hjelpe de som 
trenger dette. Det ble også plassert oppmerk-
somhetsfelt og varselsfelt på rampen og rek-
kverk på begge sider av rampen. Rekkverket ble 
utformet slik at det var godt å holde i fra ulike 
høydenivåer og endene på rekkverket ble rundet 
for å få god grep. Utgangspunktet for rampen 
var at de var mulig å gå opp rampen der hvor 
hovedinngangen var og ikke for eksempel bak 
huset. Dette var for å skape likeverd. 

Det er tilrettelagt for å sitte langs kantene på 
granittmøblene for å gi plass til de som ønsker 
å hvile eller for eksempel spise lunsj på plassen. 
Det er også rom for bibliotekets aktiviteter. Dette 
ble spesielt tenkt rundt regnbedet, på plenen. 
Der er det mulig å sette sine egne flyttbare 
møbler og bruke plassen etter eget ønske. 

Det er tegnet områder med gress og grus for å 
beholde permeable områder på plassen. Over-
vannshåndtering var en viktig verdi gjennom 
hele prosessen. Det er også en veldig viktig sak 
til Oslo kommune. Det kom en ny element på 
plassen på grunn av denne verdien. Det ble teg-
net et regnbed i laveste punktet på plassen for å 
forsinke og fordrøye vannet før den renner til det 
kommunale nettverket. Vannet ble ført gjennom 
åpne renner til regnbedet. I tillegg til å håndtere 
vannet, er et regnbed en veldig fin og frodig ele-
ment på plassen og gjør oppholdsområdet på 
plenen triveligere. 

Etter analysefasen var det tydelig at selv om 
Schous plass hadde en flott tresjikt, var det in-
gen andre sjikt av vegetasjon på plassen. Dette 
førte til en følelse av at plassen var lite skjermet. 
På grunn av dette ble det opprettet både busk-
sjikt og feltsjikt på plassen. Busksjiktet ble plas-
sert spesielt på ytterkantene av området for å 
skjerme fra biltrafikken. Vegetasjonen ble også 
brukt for å skape høyde og ulike nivåer i den 
bølgelignende strukturen. Buskene og staudene 
ga også fargespill til planen og skapte en følelse 
av frodighet. 
 

Skjøtselsplan
For å beholde uttrykket på stedet er det øns-
kelig å klippe gresset regelmessig gjennom hele 
voksesesongen. Det er også viktig å vedlike-
holde og ta vare på de gamle trærne ved tiltak 
som beskjæring hvis det trengs. Det er ikke bra 
å klippe gresset slik at det skader trærne. Disse 
trærne har en sentral plass på planen. Det er 
viktig å holde staudebedene ugrasfrie gjennom 
vekstsesongen, men spesielt i etableringsfasen. 
Etter etableringsfasen er staudene mer tette 
og kan forhåpentligvis bekjempe mot en del av 
ugresset. Regnbedet trenger også vedlikehold 
på samme måte som staudebedene. Luking er 
da nødvendig også der og eventuelt gjødsling. 

Det kommer til å bli nødvendig å koste grus bort 
fra belegget. Det er også ønskelig å vedlike-
holde granittmøblene på plassen. De bør vaskes 
ca en gang i året og lysene i møblene må byttes 
hvis de slutter å fungere. Glasset foran lyset bør 
også holdes relativt rene for å ikke hinder lys å 
lyse gjennom. 
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DETALJ XXXX - Granittmøbel 1

Lokk, støpejern

Sett ovenfra Bunnside

Eksisterende tre

Materialbruk

Iddefjordsgranitt. I prosjektet ble det brukt Id-
defjordsgranitt både med prikkhampret over-
flatebehandling og sandblåst overflatebehan-
dling.

Kebonybehandlet furu. Sittebenkene på granitt-
møblene ble tegnet med kebonybehandlet furu 
som får en grålig tone når tiden går. 
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DETALJ XXX - Trapp og rampe

DETALJ X - Regnbed

DETALJ XX  (Del 1) - Granittsittekant
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DETALJ XX  (Del 2) - Granittsittekant



 Prosessen begynte med analyse. Den aller mest dokumenterte elementen 
i skisseboken min er bevegelsesenergi.

Energien opplevdes mest i de hovedårene til Shous Plass. Det er vanskelig 
å finne ro på disse steder. 

Analyse om kanthøyder fikk meg til å tenke på kanter. Kantene til prosjek-
tet mitt skulle være mer hensiktsmessige og høye nok for at de ikke skulle 
bli oversett av folkemengden. 

Det formet en tanke av å lede mennesker gjennom en bølgende bevegelse 
som tillater rask og myk bevegelse. 

En modellutprøving av høye bølgende kanter som leder mennesker. Bibli-
oteket og trikkestoppen ble sett som punkter hvor energien strømmet fra. 

Første konseptmodellen fokuserte på å finne de rolige sonene og de aktive 
årene.

Modellutprøving.

Vanndråp som hadde inspirert de sir-
klene i begynnelsen ble til bølger sett fra 
side. Dette ble det nye formspråket. 

Sluttresultatet: Fra flat og kantete til bølgende energi. 

Energi bølger seg både i plan og horisontalt ved hjelp av opphøyd terreng og vegetasjon.

Menneskenes bølgende bevegelse rundt 
disse møblene. 

Definering av form.

Her utforsket jeg vannets bevegelsesenergi. Jeg tok mange 
utgangspunkter for bevegelsesenergien og dette hjalp meg til 
å kartlegge, hva som var viktig på området. Selve formspråket  
endret seg under veis etter dette punktet men tankene om 
vannets bevegelsesenergi ble igjen. 

Det dukket opp bølger til modellen som 
kontrasterte stramme sirkelen. Til slutts vant 
disse formene og sirkelen forsvant. 
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