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Sol og skyggeanalyse. Siden Schous plass er stor er det godt med lys 
der. spesiellt fint er det at biblioteket er sørvent.
1. Analyse av bevegelseslinjer på og rundt plassen. Folk strømmer til 
og fra trikken store deler av døgnet. Folk beveger ser rundt plassen 
langs alle kanter, men mest mot det mer sentrale Grunerløkka. 
2. Aktive fasader. Det er mange kiosker, cafeer, butikker og spesial-
butikker på Grunerløkka og det gjør grunerløkka spesiellt. Rundt 
Schousplass er fasadene mest aktive mot det mer sentrale Grunerløk-
ka.
3. Trafikksituasjon. Biler, trikker, busser og sykler  omringer Schous 
plass mens på selve torget er det bilfritt. 

1. Bevegelseslinjer

2. Aktive fasader 3. Trafikksituasjonen

Analyser

Schous plass er en plass sør på Grunerløkka i Oslo. Ved første befaring på Schous plass 
var vi enige om at plassen var kald og hard og føltes veldig stor. Dette kan ha en sam-
menheng med at det var vinter. Mange mennesker passerte plassen mens vi var på be-



Prosess
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skene på veien gjennom plassen skulle få en opplev-
else, følelsen av gjennom noe, som modellen viser.  3. Til 
påskeleveringen til sensor, Arne Sælen tenkte jeg at plas-
sen skulle være formet som en wankelmotor fordi det 
er en fin form og konseptet kunne vært at Schous plass 
var motoren for Grunerløkka.  4. Det ble vanskelig å ta 
hensyn til plassens form når fokuset var på elementenes 
form. Etter å ha dypdykket i ordet “trygghet” og analysert 
hvilke deler av plassen som føltes trygg og utrygg gikk 
jeg videre. Hva er trygghet? 5. Etterhvert begynte jeg å 

1. Vi dekket trestammene med hvitt stoff og jeg så at 
noen av trærene formet rekker. Med ett ønsket jeg frem-
heve det ved å lage gang alleer.  2. Etter analysefasen 
ønsket jeg å bevare bevegelseslinjene, men at menne-

tenke på hvilke ord som kan brukes for en plass som alle 
kan trives. En allmenning er en slik plass og siden jeg er 
fra Bergen begynte jeg å definere ordet og fant ut at det 
passet til mitt prosjekt. Historisk brukt som branngater, 
så de må være minst 15 meter brede, paralellt med sjøen.  
Jeg ville fokusere på å danne et rom på allmenningen og 
firkanten gir en tydelig romfølelse. Fonteneannlegget tok 
jeg med fordi alle liker vann, og det tiltrekker seg aktivi-
tet og gir et fellesrom. Etterhvert kom jeg frem til at det 
var viktig å ha et steindekke helt til fasadene på husene 

1. 2. 3.

4.

5. 6.

og i gatene som omringer allmenningen. Dette gjør at 
bilene kjører saktere og man føler at man entrer et by-
rom. Gatene som omringer plassen i nord, øst og delvis 
sør får et “shared space” preg ved at det ikke er tydelig-
gjort område for gange og kjørefelt. Torgallmenningen 
i Bergen har vært til inspirasjon og her blir steindekket 
trukket helt ut til fasadene for å gi et helhetlig rom og 
dette har jeg tatt med videre i mitt prosjekt. 
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Schousallmenningen 

1. Bildet viser fra nord til sør hvilke funksjon fontenen har. 2. Fugleper-
spektiv over plassen og man ser sammenhengen mellom allmennin-
gen og trikkestoppet og hvordan allmenningen inviterer til bruk av 
biblioteket. 3. Lundealleen øst for plassen gir en opplevelse til forbi-
passerende.1.

2.

3.

Schous plass er en sentral plass på grunerløkka i Oslo. Plassen trenger en oppgradering og den skifter navn til Schousallmenningen fordi “allmenning” betyr et fellesområde for alle. Fonteneine er noe å samles om 
spesiellt for lekende barn. Det er mange sitteplasser hvis en ønsker å kjøpe en kaffe eller låne en bok på biblioteket. Fontenene kan skrus av, og da er plassen egnet for store arrangementer som biblioteket allerede 
liker å arrangere. Schousallmenningen er en plass med flere funksjoner. Man kan sitte og se på fontenene mens barna leker. Fugleperspektivet viser at forbipasserende kan få en ny opplevelse ved å gå gjennom 
den flotte lunden av lønn, som på illustrasjonen. Allmenningen er firkantet i formen for å danne et tydelig landskapsrom og forbipasserende som strømmer gjennom plassen kan bli studert av de som sitter på 

benkene langs kanten av plassen. I ryggen har de et område med gress hvor det ikke er mye gjennomgang slik at det føles trygt å sitte her. På gresset kan man sitte å sole seg eller blir en plass for lek og grilling. 

- Grunerløkkas fellesrom
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Tegnbeskrivelse

Bjørk

Hengebjørk

Lønn

Alm

Kirsebær

Gress

Eksisterende bygg

Asfalt

Granittheller 100x50mm

Smågatestein, brolagt, brukt, mest mulig farg-
espill. 10x10mm

Fonteneannlegg

Eksisterende koter

Nye koter

1:200
ILLUSTRASJONSPLAN

Brukt smågatestein, bue-
lagtIllustrasjonsplan

og latinsk navn på trærene

Betula pubecens

Betula pendula

Acer platanoides

Ulmus glabra

Prunus cerastus
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1:200
TEKNISK PLAN

Smågatestein

Sm
ågatestein

Trikkestopp

Tegnbeskrivelse

Gamle koter

Nye koter hver 100mm.

Nye koter per 500mm

Nye trær

Eksisterende trær

Eksisterende bygninger

Biblioteket

Detalj 1

Detalj 2

Detalj 3

Teknisk plan
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Steinheller 100mm

50mm

fugebredde 10mm

brukt
smågatestein
10x10mm i
bueform
satt i knas med
fugemasse

300mm

buebredde

Gress

1:30

Beleggningsstein 150mm
Settelag 50mm 0-4mm
Bærelag 100mm 0-60mm

200mm Forsterkningslag 20-120mm
Beleggningsstein på allmenningen med oppbygning

Permiabel fugemasse 2-5mm fraksjon

Drensrist
plastrør i
betong 300mm
 dyp

Elastisk vanntett fugemasse

500mm150mm

Teknisk annleggTeknisk annlegg

Betong for
å unngå
drenering

2%

Fonteneområde

   1:15

Detaljtegninger

Detalj 1

Detalj 2

Detalj 3

Detalj 2Detalj 3

1. Brukt brostein gir et fargespill med varme farger. 2. 
Granittheller, gradhakket overflate gir et kaldete uttrykk. 
3. Benkene behandlet ,ed brunmiks behandling og er i 
furu.

13smågatestein50x50stein2%

1:800 snitt over plassen


