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Schous Plass ligger i bydel Grünerløkka, sentralt og knappe ti minutters gange fra 
Oslo sentralbanestasjon. Bydelen er kjent for sitt kulturelle mangfold og yrende 
folkeliv. Schous Plass inngår også som en del av dette, da Deichmanske bibliotek 
strekker seg over store deler av plassen og sørger for plassens nåværende (så 
og si) eneste funksjon. Biblioteket benytter plassen til enkelte kulturarrangementer 
som utekino og utstillinger.

På sørsiden av plassen starter Schouskvartalet, med kulturelle instutisjoner som 
Popsenteret og Schous bryggeri. Plassen befinner seg også i umiddelbar nærhet 
til viktige knutepunkt som Olaf Ryes Plass og Markveien. Til tross for dette repre-
senterer området rundt Schous Plass en mindre utnyttet del av bydelen.

Plassen benyttes per i dag i størst grad som gjennomfartsåre til kollektivtransport 
eller øvrige deler av Grünerløkka.

Konseptet ‘bibliotekfølelsen’ springer ut fra tidlig konseptarbeid med ‘tid’ og ‘fart’ 
som nøkkelord. Forbipasserende skal fanges inn i bibliotekets aura, som kan 
beskrives som et sted å glemme tiden, jobbe, studere, lese, drømme seg bort.
   
Konseptet baserer seg på å flytte bibliotekets stemning og funksjoner ut på plas-
sen og skape et fredfult pusterom med mulighet for både opphold og stillhet, sam-
tidig som plassen beholder sin funksjon som en effektiv gjennomfartsåre.

SCHOUS PLASS

I dette prosjektet har jeg benyttet spiralen som formkonsept for å skape et helhet-
lig formspråk på plassen. Formen hadde sitt opphav fra arbeidet med ‘tid’ og ‘fart’ 
i tidlig konseptfase. Tanken er at spiralen skal skape en dragning inn mot bibli-
otekets inngang, samt sikre en avslappende og innpakket atmosfære på plassen.

Schous Plass fungerer i dag som en gjennomfartsåre uten noen form for generering til opphold utenom inn til 
biblioteksbygningen. Dette skyldes at plassen mangler en konkret funksjon. En bedre tilknytning til biblioteket 
kan gi plassen en ny og sterkere identitet, som kan nyttes både til bruk av plassen av opphold, samt tilstrømning 
til biblioteket og dens arrangementer.

Plassen består av få solrike områder, noe som skyldes tett og høyt tresjikt og stor bygningsmasse rundt. Plas-
sen trenger flere oppholdssoner i områdene med best solforhold. Til tross for de mange trærne, mangler Schous 
Plass en helhetlig grøntstruktur og ‘pryd for øyet’. Med det sprikende sjiktet mellom gråstruktur (asfalt) og de 
høye trærne, oppleves plassen som trist og kjedelig, og uten helhet.

Den geografiske plasseringen gjør Schous Plass til en viktig gjennomfartsåre, noe den bør beholdes som. Et 
viktig grep blir å gi de passerende både klare retningslinjer om hvor de effektiv kan passere, samtidig som at 
gjennomstrømningen skal by på mer enn den gjør i dag - og ønske å generere til å vente på neste trikk til fordel 
for å haste over.
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Kirsebærlunden oppføres som en markert oppholdssone i forbindelse med det kollektive knutepunktet Schous Plass er. Plassen skal ha et 
minimalistisk uttrykk med sittekanter i en åpen sirkulær form og ellers de eksisterende trærne i fokus. Her er det fint å sette seg i påvente av 
riktig buss eller trikk, eller for å nyte kirsebærtrærnes blomstring når det er tidlig vår.

Bibliotekssonen blir området med sterkest tilknytning til biblioteket. Her har man mulighet til å ta med seg boka eller dataen ut og slå seg ned 
på benkekonstruksjonene som er tegnet med forbehold om å både kunne ‘sitteligge’, sitte eller sitte med bord og solskjerming for skjermen. 
Hver konstruksjon er tildelt et eget beplantet bed for å skape skjerming fra de forbipasserende og formidle følelsen om å være alene sammen 
med andre, slik det er å være på biblioteket. 

Sittekonstruksjon og tilhørende bed med dimensjoner. 

Siktlinje fra kirsebærlunden mot biblioteksplassen.

KIRSEBÆRLUNDEN BIBLIOTEKSSONEN

DETALJSNITT D // M 1:50

SNITTOPPRISS A - A’ // M 1:200
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A A’

VENTESONEN

BIBLIOTEKSPLASSEN

GANGVEIEN

Dekket består av mørk grå granittheller med flammet overflate. 
Hellene er lagt i mønster med tre ulike dimensjoner: 600x600mm, 
600x400mm, 400x400mm, 400x200m. Tykkelsen er 400 mm.
Kontrast-stripene av basalt har dimensjonen 300x400.
Dekket er satt dynamisk med fugebredde 4 mm.

Dekket består av grå granittheller med prikket overflate. Hellene er 
lagt i mønster som vist over og har dimensjon 800x500 mm. Tyk-
kelsen er 400 mm. I høyre ytterkant settes en rad av dimensjonen 
500x400 mm av samme stein.

Hver femte meter legges en stripe med basalt, hvor hver stein har 
dimensjonen 100x50 cm, 400 mm tykkelse.

Dekket settes statisk med fugebredde 4 mm. I venstre ytterkant 
settes en gradhugget vannrenne i granitt med dimensjon 300x450 
mm, 15 cm tykkelse. 

Dekket på biblioteksplassen og kultur- og markedsplassen består av 
plasstøpt markbetong i hvit/lys farge. Betongen er strukturbehandlet 
ved kostet overflate. Bestandighetsklasse M60. Fasthetsklasse B25. 
Tykkelsen er 180 mm og avstand mellom fugerer 1,5 m med fuge-
bredde 5 mm. Fugemassen består av mørtel.

Sittekonstruksjonene er støpt i betong med sittedekke av kebonyim-
pregnert furu. 

DEKKE OG MATERIALER

KIRSEBÆRLUNDEN

GANGVEIEN

BIBLIOTEKSPLASSEN



STINE INGJER ERIKSEN LAA KONSTRUKSJONSDESIGN VÅREN 2017 

80
 m

m

Vegetasjonen skal spille en viktig rolle for å underbygge og formidle konseptet ‘biblioteksfølelsen’. 
Prydgress som hovedelement skal skape en avslappende, harmonisk og skjermet atmosfære. På nordøst-
siden av biblioteket anlegges vintergrønne hekker for å sikre adkomst til plassen via bibliotekssonen eller 
kirsebærlunden.

Vegetasjonen vil kreve årlig skjøtsel, spesielt om våren da prydgresset må klippes ned. Øvrig skjøtsel vil bestå 
av løvraking av plassen og vedlikehold/spyling av belegg. 

Trappen består av trinn av sort basalt med flammet overflate avdekket i betong. Dimensjonene på ba-
salt-trinnene er 360x600 mm med 200 mm tykkelse.

Selve trappekonstruksjonen har inntrinn på 38 cm og opptrinn 12 cm, med fall på 1 cm i hvert trinn for å 
sikre avrenning. Rampe er 19 meter lang med en stigning på 1:20 (5%).

DETALJ B

TRAPP OG RAMPE

DETALJSNITT C // M 1:50

DETALJSNITT E // M 1:50

VEGETASJON OG SKJØTSEL

DETALJSNITT A // M 1:50
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I tidlig fase jobbet jeg ut fra eksisterende gjennomfartsårer og timeglass-figuren disse utgjorde. Jeg var opptatt av tid og fart, med tanke på plassen som en gjennomfartsåre, og utforsket disse i søken etter et formspråK som kunne generere opphold på plassen.

Spiralen utviklet seg etter hvert til å bli en konstruksjon sentrert på plassen, men i utprøvning av ulike trappeformer i modell dukket det opp en ny og mer overordnet spiral med kjerne i ventesonen og utstrekning mot bibliotekets inngang og bibliotekssonen. Dette utviklet seg til å bli et overordnet mønster og formspråk på plassen, som hjalp med 
plassering av kanter og inndeling av de ulike sonene. I arbeid i modell så jeg at jeg ønsket noen kontrasterende former, og prøvde meg frem med asymetriske løsninger i bibliotekssonen. Dette resulterte i sittekonstruksjonene, som formmessig skiller seg ut på plassen - men også skulle bli det viktigste elementet.

Ulike utprøvninger av form til sittekonstruksjonene 
i bibliotekssonen. som etter mange ulike forslag 
endte med å få en enkel utforming og et enkelt 
formuttrykk. Jeg likte hvordan de tilføyde noe 
mer minimalistisk og dempet til plassen, som 
konseptuelt var poenget.

PROSESS


