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“Under overflaten”
av Schous plass

Beliggenhet
Schous plass er et sentralt friområde på 
Grünerløkka i Oslo og har en størrelse på 
5800 m2. Plassen rammes inn av 
Thorvald Meyers gate i vest, Toftes gate i 
øst og gamle Schous bryggeri i sør. 

Historikk
Plassen ble etablert første gang i 
begynnelsen av 1900-tallet og ble 
oppkalt etter ølbryggeren Christian 
Schou. Senere har den blitt rehabilitert 
blant annet på 1990-tallet. 
Schous bibliotek ble bygd i 1914 i 
byggestilen nordisk bybarokk. 

Plassen rundt var fra gammelt av en 
åpen, solfylt plass med et vannspeil hvor 
barn lekte. Grünerløkka var på denne 
tiden en tettbefolket bydel, med store 
familier i små leiligheter, noe som gjorde 
plassen til et område med mange barn.

Schous plass i dag
 
På Deichmanske bibliotek er det i dag 
ca. 200.000 besøkende i året. Det tilbys 
utlån, arrangertes debatter, 
kunstprosjekter og utekino, og mange 
andre aktiviteter, spesielt rettet mot barn 
og unge.  

Trikkestoppet i Thorvald Meyers gate 
har en sterk transportfunksjon til plassen. 
Butikker, kafeer og et yrende gateliv 
finner vi også her. Tross et stort tilbud på 
biblioteket og de folkefulle omgivelsene 
er i dag plassens viktigste funksjon 
inngang til biblioteket og den 
diagonale gangforbindelsen mellom 
nordøst og sørvest. Schous plass har 
stagnert som en attraktiv samlingsplass 
og oppholdssted for bydelens befolkning, 
noe det er et 
ønske om å gjøre noe med.

Prosjektpresentasjon:
Konseptet mitt for Schous plass på  
Grünerløkka, «Under overflaten» inviterer folk inn 
til å slå seg ned, slappe av ved vannet, lese en 
bok i sola eller passere forbi til andre gjøremål, 
i vakre omgivelser. Området er tilrettelagt for 
barn, som kan vasse i vannet, leke i et ulendt  
terreng og plukke pærer fra trærne.
«Under overflaten», oppstod ved et ønske om 
å la områdets allerede eksisterende kvaliteter 
komme til syne. Ved å løfte på, rive opp og 
grave meg ned, søkte jeg å finne ut hva som  
befant seg under overflaten. 
Formkonsept preges av terrengendringer og 
overflater som ser ut til å være bikket opp fra sine 
omgivelser. Dette fremheves ved et kontrastfylt 
dekke bestående av basalt og betong, samt 
belysning plassert under de hevede overflatene. 
Utformingen tar hensyn til verdifulle siktlinjer, som 
siktlinjen fra sør, og mot biblioteket. Ganglinjene 
er trukket inn i de lune området under trerekkene 
og beveger seg langs og over vannspeilene, i 
senter av plassen.
Det kuperte området i øst skjermer for  
biltrafikken i Toftes gate og inviterer til lek i  
sammenheng med pærelunden i nord-øst av 
plassen. 

Rundt bibliotekets vestside er terrenget hevet 
opp til gateplan, og skaper et platå som gir  
universell utforming til bibliotekets  
hovedinngang. Her tilbys uteservering, noe som 
er et ønske fra biblioteket selv.
Plassen har flere sittemuligheter, både i gode 
solforhold ved vannet og rundt biblioteks- 
bygningen. Sittebenker finnes i skyggen under 
kirsebærtrærne, ved trikkestoppet. 
Trapp- og rampeløsning opp til biblioteket har en 
utforming som samspiller med resten av plassens 
formspråk. Utformingen kommuniserer med  
plassens ganglinjer og det er mulig å ankomme 
biblioteket fra flere sider. Sitteløsninger er  
integrert rundt bygningen og i front av rampen i 
vest.
Sør for vannspeilet finner vi et betongstøpt  
området som heller mot solen fra sør. Her er det 
mulig å ligge på en solfylt dag, mens barna kan 
studere vannet litt på avstand.
Alle eksisterende trær på området er bevart, 
noe som har preget plassen nye utforming. Det 
har også vært et fokus å bevare gressområdet 
for å opprettholde kvadratmeter med  
infiltrasjonsevne. 
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Planteliste

Latiske navn

Trær:

Prunus avium

Betula pendula

Ulmus glabra

Acer platanoides

Pyrus communis

Staude:

Bergenia Moench

Norske navn

Morell

Hengebjørk

Søylealm alm
 
Lønn

Pære

Bergblomst
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Materialer
Hovedgangårene dekkes i basalt med 
variasjon mellom prikket og flammet 
overflate. Områdene med plaststøpt 
betong er plateforskalt og slipt. Det 
samme er trapp og rampe. Trappens 
oppmerksomhetsfelt en nedfelt i 
kortenstår, mens rekkverket i rampen er i 
smijern. Sittekantene i tre er av 
ubehandlet furu og er montert på en slik 
måte at plankene lett kan byttes ut om 
det skal bli nødvendig.

Skjøtsel og vedlikehold
Slissrenner må spyles så de ikke blir tette.
Vannspeil vil kreve et jevnt vedlikehold 
hvor løv fjernes og vannet må tømmes 
om høsten.
Vegetasjonen vil kreve et jevnt 
vedlikehold hvor områdene med 
bedekkere må lukes og gresset må 
klippes etter behov. Trær som fjernes på 
grunn av alder skal erstattes med 
tilsvarende art.

Belysning
LED lys er installert under 
sitteinstallasjoner rundt biblioteket, langs 
den lange trebenken langs vannspeilet 
og videre langs sittekanten mot nord-øst.
Vanntålende LED lys og lagt under vann 
rundt kanten av vannspeilet. Under 
kirsebærtrærne ved trikkestoppet er det 
innlagt spotlights i trehullsristen som lyser 
opp i trekronen. De eksisterende 
gatelysene om området beholdes som 
de er. 

På kveldstid kan dette gi en effekt av at 
overflaten brekker opp og lyser står ut. 
Det gjør også området tryggere å 
oppholde seg i om kveldstid.

Vegetasjon
Alle eksisterende trær beholdes. 
Bjørkealléen i vest og lønnealléen i øst 
fylle på, der hvor trekkene er ugjevne.  
Kirsebærlunden i sør fylles på. I tillegg 
plantes tre pæretrær ved inngangen av 
plassen i nord-øst, mens den nye 
staudebeplantingen består av bergenia. 
Rundt kirsebærtrærne ved trikkestoppet 
legges det en trehullsrist, som beskytter 
mot tråkk inn mot stammen, samtidtid 
som treet får tilgang på vann. Her brukes 
risten fra ghform.dk.
 

Illustrasjonssnitt 1

Illustrasjonssnitt 2

Grep

22.03, Kl: 10.00 22.03, Kl: 15.00 22.06, Kl: 18.00

22.06, Kl: 10.00 22.06, Kl: 15.00 22.06, Kl: 18.00

Vann
Vannspeilene har en dybde på 20 cm. 
Vann tilføres via pumper som gir en sprut 
på 0.5-1 meter. Regulatoren på siden 
sørger for en stabil vannhøyde. 
Bassenget tømmes om høsten via sluket i 
bunnen.

Solanalyse

Illustrasjonssnitt 2
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10 % av steinene betilles i 
større størrelse, for å 
unngå småbiter i 
overganger.



Kaja Tellefsen Wivestad Under overflaten

Prosess Konseptet mitt «Underoverflaten», oppstod i analysefasen hvor det kom frem hvor mye Schousplass  
hadde å by på, både historisk, via aktivitet på biblioteket og ved det heldige plassering og et rikt gateliv. 
Jeg ønsket å jobbe videre med å la disse kvalitetene komme til syne, for igjen å la Schousplass bli et  
attraktivt, yrende byrom.
I konseptfasen ble «Under overflaten» ble et symbol på hvordan jeg aktivt lette etter «gullet», eller det  
«verdifulle» under overflaten. Via minimodeller utforsket ved å klippe i papp, rive opp papir og aviser og 
etterhvert med mer konkrete, faste former i modellkitt. Dette ledet meg videre til et formkonsept som er 
preget av terrengendringer og overflater som ser ut til å være bikket opp fra sine omgivelser. preget av 
terrengendringer og overflater som ser ut til å være bikket opp fra sine omgivelser.

Rive, brette, grave, 
sprenge, løfte på,
kikke under...

SolanalyseSolanalyse

Ganganalyse Registereing av gressareale


