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Schous plass - en kulturarena
Schous plass

Schous plass ligger på Grunerløkka i Oslo, mellom Thorvald Meyers gate 
og Toftes gate. Plassen ligger bak tidligere Schous Bryggeri, som også er 
utgangspunkt for plassens navn. Schous plass har siden opparbeidelsen 
i 1887, vært opprustet i 1986, kirsebærtrærne var det siste som ble tilført 
plassen. Historisk har biblioteket hatt en viktig rolle for bydelens befolkning 
siden åpningen i 1914. 

Grunerløkka er et populært område med restauranter, kafeer, butikker 
og grønne parker. Tilbudene for et fåtall av bydelens befolkning, da 
de er i stor grad knyttet til kommersielle tilbud. Schous plass er en av 
Grunerløkkas offentlige byrom, men har mindre besøkende i motsetningen 
til Sofienbergparken, Birkelunden og Olav Ryes plass. 

Schous plass er et samlingspunkt i forbindelse med Deichmanske 
bibliotekets mange arrangement, blant annet utekino som arrangeres flere 
ganger i året. Samtidig er Schous plass en sentral ferdselsåre fra Grønland 
og Tøyen i øst, opp mot Løkka i nord og en viktig trasse til og fra Schous 
kvartal i sør-vest.

Bevegelsesmønster 

Stor del av ferdsel over plassen langs trerekka til venstre og 
tvers over plassen. 

Analyser 

Sol/skyggediagram 
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Sammenfatning

Trær kaster store skygger 
over plassen. det mest 
solfylte arealet på plassen 
vår og sommer er sentrert 
foran biblioteket, til venstre 
for det store almetreet, 
på midten av plassen og 
ved kirsebærlunden som 
krenser mot veien i sør.  

Områder det er 
stort potensiale for å  
tilrettelegge for opphold.

Sammenfatning

Ferdsel for gang- og 
syklister foregår i hovedsak 
langs muren i sørvest.

Trikken dominerer 
støybildet i vest, trafikk fra 
buss og personbil i sør og 
øst. 

Siktlinjene er rettet inn mot 
plassen. 

Kart: Hvor er vi? Oslo by, bydel Grunerløkka og Schous plass. 

Slik jeg husker Schous fra første befaring tidlig i vår. Klar himmel, fugler som flyr og nakne 
trekroner som strekker seg mot himmelen. 

Konsept

Schous plass - en kulturarena, forsterker plassens 
identitet som en av Grünerløkkas offentlige 
byrom. 

Nye Schous plass vil være et samlingspunkt 
i forbindelse med Deichmanske biblioteks 
mange arrangement og være en attraktiv 
møteplass som tilrettelegger for opphold, bruk 
og bevegelse. På Schous plass kan du nyte 
solen foran amfiet, vente på trikken under 
kirsebærtrærne, lene deg tilbake med en bok fra 
biblioteket eller bare observere folkemassen som 
strømmer forbi i skyggen av de to tuntrærne.

Grep

Amfiet er bindeleddet mellom Deichmanske 
bibliotek og Schous plass. Sceneelementer og 
lysmaster, danner plassens midtpunkt. Her kan 
lerret henges opp i forbindelse med utekino, 
konserter og teater. Belysning lyser opp plassen 
og gir rom for bruk hele døgnet. 
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Lavere busker og trær i ytterkant skjermer 
fra veien i sør/øst, blomstrer i mai, skaper 
en sammenheng med de eksisterende 
kirsebærtrærne, og pryder plassen med vakre 
rød- oransjefarger mot høsten. 

Gjenbruk- nytt og gammel forenes 

Prosjektet forener gammelt og nytt. Stein er et 
gjenbrukbart materialet med lang levetid og 
en karakter jeg vil ha med meg videre. Skifer, 
granitt og smågatestein, legges sammen med 
nytt granitt-belegg som sammen bryter med 
hovedlinjen for bevegelse, endrer karakter mot 
midten og trekker en inn mot plassens sentrum.  

Skjøtsel og vedlikehold 

Trær og busker må beskjæres ved behov. 
Trærne skal stammes opp til 1.90 m og busker 
holdes under en maksimalhøyde på 1.60. 
Om våren må område spyles for grus, renner 
tømmes og benkene må settes inn med beis. 
Om høsten må blader fra trær fjernes og renner 
må rengjøres. Om vinteren må område måkes 

Støy på plassen

Opplevelsen av støynivå på plassen 

Siktlinjer 

Tydelige siktlinjer leder blikket inn mot plassen fra alle 
kanter. 
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Schous plass - en kulturarena

Illustrasjonsplan 

Kebonyimpregnert furu 

Gjenbruk av skifer 

Gjenbruk granitt 
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Tegnforklaring

Mørk grå granitt 

Gjenbruk av smågatestein 

Lys grå granitt

1:200 

Trerist i støpejern, prod: 
Ulefos. Aquarenne i samme 
materiale.  
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Schous plass - en kulturarena 

Teknisk plan/planteplan
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Planteliste

Forkortelse Plantenavn     Norsk navn   Antall Høyde m

Eksisterende trær 

A.p   Acer platanoides    Spisslønn               14 10-15  
B.p    Betula Pendula     Vanlig bjørk         10 15-18
U.g    Ulmus glabra     Alm               1      22
P.   Prunus     Kirsebær    15 10-15

Ny beplanting 

Co.p   Corylopsis pauciflora   Gullhasselbror   10   1-1,5
Pr.m.G   Prunus macki Galla    Neverhegg     3 10-15
Pr.S    Prunus Sargentii    Sargent kirsebær    7 10-15 

Prunus macki Galla fks Ås 

Corylopsis pauciflora 

Prunus Sargentii, høstfarger

Neverhegg er plantet langs veien i øst/sør og erstatter det store treet på 
venstre side av bibliotek. Innen 10-15 år vil arten ta over for bjørkerekka i 
vest. På sørsiden er det plantet en trerekke med sargentkirsebær sammen 
med gullhasselbror, som skjermer mot veien i øst. 

1:200 

Tegnforklaring
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Illustrasjoner og snittoppriss
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Vårblomstring 

Høstfarger 

Kveldstid foran biblioteket 

1:200

Thorvald 
Meyersgate 

Trikkestopp Eks. kirsebærtre  Amfi

Deichmanske
bibliotek

Kirsebær 
og hassel-
busk

Toftes gateEks. lønnKirsebærtre

`Snittoppriss B-B

Snittoppriss A-A

Nordre gate Rathkes gateEks. bjørketrærAmfi SceneelementEks. lønnetre



Amfiet består av trapp rampe og 
sitteelementer montert på opphøyde 
trinn. Trappen er i lys grå granitt og tar opp 
fargene i belegningen på plassen. 

Sitteelementer ved amfi består av en 
flate på 700X1000 mm. Elementet er satte 
sammen av trevirke på 100X100X700 
i kebonyimpregnert furu. Montert på 
granittplater med rammeverk av galvanisert 
stål og avstandsklosser som sørger for 
vannavrenning, skrudd sammen med 
syrefaste skruer. Sittekant vil variere i høyde 
fra 400 til 450 mm over kant. 

Innfelt LED-lys etter samme prinsipp som 
benk og sceneelement. I samarbeid med 
rådgivende ingeniør. 

Detaljer 
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Amfi med universell trapp på begge sider, rampe med i midten og amfi med sitteplasser i front

Design 
Sykkelstativ og 
søppelkasser i 
pulverlakert stål RAL 
Classic 3011. Inspirert av 
fasadene rundt Schous 
plass. Søppelkasser er 
punktfundamentert 
med samme prinsipp 
som med sykkelstativ. 

Trappen består av 6 trinn med et repos. Håndløper er plassert på venstre side av trappen etter 
uu. 

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1

1:20

1:20

Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1

1:20

1:20

Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Modul 2 

A: Granitt 
495X500
B: Granitt gjenbruk
240X621
E: Grå granitt 
240X280
D: Mørk grå granitt
445X500

Prinsipp sykkelstativ 
B: Smågatestein 
C: Linje-
avrenningsrist 
A: Modul 1 

Detalj modul og sykkelstativ Detalj vannavrenningslist, 
gruberist

Detalj belegg modul 
mønster

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1

1:20

1:20

Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Detalj: sykkelstativ, 
avrenningslist

Modul 1  

A:skifer
1000X700
B:Skifer
1000X500
C:Granitt
240X1200
D:Skifer
900X500
E: Grå granitt 
240X280
Linjeavvanningsrist
40X500X30 mm

Detalj modul belegningsmønster

Antar at belegg som finner på plassen i dag er ca 80 mm. 
Nytt belegg vil være i samme tykkelse. Krav om minste 
overlapp på 50 mm. Ta utgangspunkt i gjenbruk så lant 
det lar seg gjøre, eventuelt supplere med samme tykkelse. 
Belegget legges vertikalt over plassen. Modul 1 brukes i 
ytterkant, modul 2 brukes i midten av plassen, se plan. 

Modul 1: Gjenbruk og nytt. Krav om minste overlapp med 
70 mm. Belegningen legges med fallende lengder med 
repetisjon for hver fjerde lengde. Mønsteret gir muligheten 
for gjenbruk av belegningen i dagens størrelses. I linje med 
granitt legges det basalt for hver andre helle for å bryte 
opp i mønsteret. Nye heller i belegg modus 2 består av 
grå granitt og mørk grå granitt med begge med flammet 
overflate, sammen med gjenbruk av skifer og lys grå granitt. 

Innfelt LED-lys

1000

350

350100

500

300

3006000

Rammeverk
6000X300X50

4000

4000

6000
350

700
Hull til lysmast d: 400

100

400

Søppelbøtte Sykkelstativ

920

600500

200

870

600
60

1:50 1:10 1:20

Rampe 1:20 
19000

Sitteelement ved amfi

Detalj håndløper og trapp 

Håndløper i 
rustfritt stål 45

900
700

Opptrinn 150

Inntrinn340

Repos 125

Detaljer trapp

1. Lys granitt, mørk granitt i varselstripe 40 
mm inn, 40 mm bred for hvert trinn. 
2. Oppmerksomhetsfelt plasseres ved start 
og slutt av trapp med en bredde på 400 
mm. 

Detalj trær i belegg, 
benk og belegg

Detalj overgang, belegg/
gress og vegetasjon 

1000

100

50
1000

Benk
Scene og benk med samme prinsipp. Scene er fundamentert på samme måte som benk, 
se detaljsnitt 1-3. Elementene er satt sammen av trevirke av kebonyimpregnert furu, montert 
på betong med rammeverk av rammeverk g avstandsklosser av v galvanisert stål, festet 
med syrefaste skruer. Benkens rygg er montert på spiler av galvanisert stål med en tykkelse 
på 80 mm med syrefaste skruer, festet sammen med rammeverk. 

Sceneelement

Detaljer 
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Amfi med universell trapp på begge sider, rampe med i midten og amfi med sitteplasser i front

Design 
Sykkelstativ og 
søppelkasser i 
pulverlakert stål RAL 
Classic 3011. Inspirert av 
fasadene rundt Schous 
plass. Søppelkasser er 
punktfundamentert 
med samme prinsipp 
som med sykkelstativ. 

Trappen består av 6 trinn med et repos. Håndløper er plassert på venstre side av trappen etter 
uu. 

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1

1:20
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Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1

1:20

1:20

Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Modul 2 

A: Granitt 
495X500
B: Granitt gjenbruk
240X621
E: Grå granitt 
240X280
D: Mørk grå granitt
445X500

Prinsipp sykkelstativ 
B: Smågatestein 
C: Linje-
avrenningsrist 
A: Modul 1 

Detalj modul og sykkelstativ Detalj vannavrenningslist, 
gruberist

Detalj belegg modul 
mønster

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Aquarenne kl. 1

600 mm

870 mm

1:20

Belegg modul 1

Smågatestein

Betongfundament kl A/B

Fugebredde 10 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm
Bærelag, 150 mm, 4-32 mm

Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Betongfundament benk

Tregruberist i støpejern
2000X2000X80 mm

Rotvenlig
forsterkningslag

Vekstjord legges med
80-120 mm pukk.

Belegg
modul 1
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Detalj trær, benk og
belegg

Prunus Sargentii

Vekstjord
4-6% vektprosent

Vekstjord
0,3 m2Fiberduk 5 mm

Settelag 50 mm, 4-8 mm

Bærelag, 150 mm, 4-32 mm
Forsterkningslag, 200 mm,
kult 20-63 mm

Plenunderlag
200 mm

Belegg modul 1

Stedegne masser

Plengres
Lolium perenne

Stedegne masser

Sykkelstativ er festet i
betongfundament 400 mm. Står
mellom fugene.

Detalj: sykkelstativ, 
avrenningslist

Modul 1  

A:skifer
1000X700
B:Skifer
1000X500
C:Granitt
240X1200
D:Skifer
900X500
E: Grå granitt 
240X280
Linjeavvanningsrist
40X500X30 mm

Innfelt LED-lys
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Rammeverk
6000X300X50
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700
Hull til lysmast d: 400
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Søppelbøtte Sykkelstativ

920

600500

200

870

600
60
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Rampe 1:20 
19000

Sitteelement ved amfi

Detalj håndløper og trapp 

Håndløper i 
rustfritt stål 45

900
700

Opptrinn 150

Inntrinn340

Repos 125

Detaljer trapp

1. Lys granitt, mørk granitt i varselstripe 40 
mm inn, 40 mm bred for hvert trinn. 
2. Oppmerksomhetsfelt plasseres ved start 
og slutt av trapp med en bredde på 400 
mm. 

Detalj trær i belegg, 
benk og belegg

Detalj overgang, belegg/
gress og vegetasjon 

1000

100

50
1000

Sceneelement

1:50



Inspirert av pulsen og bevegelsesmønsteret på plassen har jeg jobbet med 
begrepene puls og bevegelse. I ideutviklingen jobbet jeg med pulsen 
og hvordan den steg mot midten av plassen. Videre jobbet jeg med 
bevegelsesmønsteret på Schous plass og hvordan elementer kunne trekke 
en mot plassen i midten. 

Fra konsensusmodell, hukommelsestegning, til konsept/ideutvikling har puls, 
støy, bevegelse og midtpunikt vært sentrale stikkord. 

Jeg har jobbet aktivt med areidsmodellen i forhold til bevegelsesretning, 
solanalyse og plassering av elementer. Jeg satt meg konkrete mål om hva 
jeg ville oppnå på Schous plass, dette er overført i grepene jeg har tatt. 
Formspråket tok form i en av de første skissene fra konseptutviklingen og har 
med meg gjennom hele prosessen. 

Tankekart fra første befaringKonseptutvikling. Hvordan er pulsen på Schous plass? 

Konseptmodell puls - 
hvordan oppøfrer den seg 
på plassen? 

Ideutvikling: hva ønsker jeg å oppnå på Schous plass? 

Prosess
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Inspirasjon fra befaring. 
Neglelakk sølt på granitt 
foran biblioteket. 

Materialcollage fra dagens 
belegg. 

Arbeidsmodell: hovedretning i bevegelse (1), forbindelse mellom amfiiet og plassen. Gule 
lapper indikerer hvor det er solfyllt. Test plassering av benker og ny vegetasjon. 

Hukommelsestegning fra tidenb etter befaring. Opplevelsen av støy, puls og kaos. Konsensusmodell i gruppe. Opplevelsen av Schous plass preget av urp fra trafikken rundt, 
trikken som suser forbi og fuglene som flyr over hodene på oss. 

Hva er puls på Schous? Arbeid i sandmodell i starten av prosessen. 


