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BYDEL GRUNERLØKKA /
Schous plass ligger i bydel Grünerløkka, i et 
område dominert av 1890-tallets karakteristiske 
bygårdsstruktur. Bydelen har en sammensatt 
befolkning, og dobbelt så høy befolkningstetthet som 
Oslo totalt, med 10 500/km². Det legger et press på 
offentlige plasser og parker: De er viktige møtesteder, 
og arena for det yrende kulturlivet som kontinuerlig 
drives videre av den unge befolkningen.

Schous plass oppgraderes til mangfoldets byrom, 
med en levende og frisk atmosfære. Med Grünerløkka 
bibliotek i sentrum, speiler plassen hva et moderne 

bibliotek kan være. Når biblioteket ikke lenger bare 
er et arkiv, men også møteplass som huser mange 
hundre årlige gratisarrangement, blir det en frihavn i 
havet av kommersielle, ekskluderende tilbud. Det nye 
designet er generøst og inkluderende.

Schous plass må imøtekomme alle mennesker og 
dermed være allsidig i sin bruk. Biblioteksplassen skal 
stimulere til ulike lærings- og utfoldelsesformer.

Jeg lot meg inspirere av splotanalysene vi foretok 
på prosjektområdet, der det varierte kulturtilbudet 
kom frem som en viktig kvalitet mange forbinder med 
Schous plass.

SOL/SKYGGE

KOLLEKTIV- OG SYKKELVEI

 sykkel  kollektiv

Trikkestoppet på Schous plass i vest 
står for en stor tilførsel av mennesker 
Trikkegata Thorvald Meyers gt er den 
viktigste tilknytningen til bystrukturen. 
Sykkelruta gjennom Nordre gt er en 
viktig øst-vest-forbindelse for syklister.

BEVEGELSESLINJER

Bevegelse over plassen i intensitet og 
retning. 

I hovedsak beveger 
menneskestrømmene seg fra 
boligområdene i øst, til trikkestoppet 
og Grünerløkka i øst.

EKSISTERENDE VEGETASJON

Schous plass ble parklagt i 1915, og 
de fleste eksisterende trærene ble 
plantet da. Spisslønn, søtkirsebær og 
hengebjørk dominerer.
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sol/skyggeanalyse SCHOUS PLASS

KONSEPT /KUNNSKAPSTERSKLENE

Kunnskapstersklene representerer ulike menneskelige behov i en læringsprosess:
 1 Basisnivået gir plass til uhindret passasje
 2 Introversjonsterskelen består av tilbaketrukkede miljøer med rikelig med sitteplasser og  
 frodig staudebeplantning, og rom for å vende seg inn i seg selv eller egen sfære.
 3 Ekstroversjonsterskelen representerer steget inn på biblioteket, eller ut på     
 markedsdagen i søken etter noe større enn seg selv.

Avgrensningen av det åpne rommet fremmer to viktige kvaliteter: rom for samlende offentlige 
arrangement i midten, og lune randsoner (se konseptskisser). Tersklene avgrenser områdene 
der man går inn i noe nytt. Det tilrettelegges for gjensidig 
respekt på tvers av tersklene, 
med rom for lek og dypstudier til samme tid.

FORMKONSEPT /

Med utgangspunkt i strømningene på plassen, inndeles 
hovedrommet etter et grovt ‘mønster’, slik at hver del 
inneholder plass til både tilførsel av folk og roligere arealer. 
Se prosessplansje.

KULTURTILBUD

SOL/SKYGGEANALYSE /Områder i sola er viktige oppholdssteder særlig tidlig vår og høst.

21.03 /09:00    21.03 /12:00    21.03 /16:00

ANALYSER /
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MATERIALER

Det er valgt ut en palett med 
mange gråtoner, som brytes opp 
av pulverlakkerte ståldetaljer i 
grønt, og sort støpejern. Grønn 
vegetasjon et viktig materiale 
hele året. Noen vintergrønne arter 
introduseres.

SKJØTSEL

Grusen må rakes og etterfylles ved behov. Benker skal ikke behandles, 
men gråne med tiden. Staudene klippes ned tidlig om våren, og krever 
samtidig litt luktig. Årlig trepleie vil forlenge levetiden til de gamle trærne. 
Oppstamming til 1.80 av nyetablerte trær. Snørydding om vinteren er 
nødvendig, men det er ikke tilrettelagt for bruk av de tyngste bilene for å 
skåne skiferbelegget.

GREP/
ÅPEN & ALLSIDIG
En åpen natursteinsbelagt plass som innbyr til marked, konserter, utekino 
og mer allsidig bruk enn i dag. Denne avgrenses og det blir samtidig plass 
til roligere, mindre eksponerte områder i ytterkantene.

OVERORDNA BYSTRUKTUR
Ventetorget vender seg mot den overordna bystrukturen, og forsterker 
bibliotekets tilknytning til denne. En interaktiv skjerm formidler hva som 
skjer på biblioteket.

VEGETASJON

Visste du at det bor 39 102-åringer 
på Schous plass? Disse trærene 
danner en ytre barriere mot de 
omliggene gatene. Nyplantede 
magnoliaer senker taket på 
plassen, og gir et lysere preg i 
de mest intime rommene. Bjørka 
må i løpet av en 10-20års periode 
byttes ut med nye ‘Dalecarlica’-
kultivarer.

Søndagsmarked på den åpne plassen.

STUDIEPLATÅET  /inngangen til en lun oppholdssone tilbaketrukket fra bylarmen

De populære bordtennisbordene flyttes, og settes i system.

BRUKEREN&BIBLIOTEKET
Eierskapsfølelse og fleksibilitet i fokus. Bibliotekets lånefunksjon gir en 
dimensjon til plassen, der brukeren kan låne med seg bordtennisracketer  
og petanquekuler, eller «sin egen bystol», som er tenkt å gi høyere 
komfort.  

SHARED SPACE
Shared space motvirker trafikksegregering ved å fjerne kantstein, 
overgangsfelt, trafikklys ol., slik at enhver trafikants bevissthet øker, og 
forsterker tilknytningen til Kulturkvartalet. Gjenbruk av brostein gir en 
fartsreduksjon, og økt trygghet for fotgjengere. 

GAMMELT OG NYTT

Mye av materialene som allerede 
finnes på stedet tas opp, sorteres 
og legges på nytt. All skifer og 
smågatestein gjenbrukes. Det gjør 
også flere andre granittelementer.
Biblioteksplassen legges med 
eksisterende skifer, som møter et 
nytt granittdekke mot trikkestoppet. 

SNITTOPPRISS A-A’   1:200   /Ventetorget vender seg mot bystrukturen i utforming og 
mønster, og trekker folk inn på plassen.

fra Grünerløkka          nytt tuntre  holdeplass  interaktiv skjerm  
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Platå med 
studieplasser

Bordtennisbord x2 flyttes

Magnolialunden

Petanquebane x2

Fortellertreet m/
rund benk

Shared space/
smågatestein

Søppel

Privat hage

Privat hage

Deichmanske bibliotek

Sykkelparkering

BysykkelSykkelparkering

Trikkestopp

Interaktivt skilt

VENTETORG 
m/ rund benk

BIBLIOTEKSPLASSEN

TEGNFORKLARING
GRESSPLEN

BETONG

GRUS

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

SØTKIRSEBÆR

EKSIST. TRE

NY MAGNOLIA

PLANTEFELT

SKIFER M/FALLENDE LENGDER

SKIFER KVADRATISK

GRANITTBELEGG

SYKKELPARKERING

BENK I MALMFURU

SITTEELEMENT I GRANITT

REKKVERK I STØPEJERN

BORD, PULVERLAKKERT STÅL

ILLUSTRASJONSPLAN
Målestokk: 1:200 (A1)

0         5             10  nord

Landskapsarkitekt Fag  Dato
Hedda Aarrestad LAA215 10.05.17

PROSJEKTOMRÅDET

SNITTOPPRISS B-B’   1:200   /Den store, åpne plassen og den lune, avgrensede randsonen.

sykkelparkering      inngangsparti     fortellertreet       aktivitetssone   kirsebærlunden

Replikaer av 
eksisterende 
rekkverk 
produseres.

Eksisterende 
granittblokker 
rengjøres,  
kløyves i to og 
gis nytt liv. 
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Be.p ‘D’
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Ac.p
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Be.p

Be.p

Be.p

Be.p

Be.p

Be.p

Be.p

Be.p
Ul.g

Be.p

Ac.p

Ac.p

Hekk på rekke med og 
under trær: Sp.c

Hekk langs vegg: Lo. n

Po.n

Pr.a

Pr.a

Pr.a

Pr.a

Ma.si

Ma.si

Ma.si

Ma.si

Ma.si

Ma.si

Pr.a

Gjelder hele feltet: 
Prunus avium

Pr.a

TEGNFORKLARING
EKSISTERENDE KOTER

NYE KOTER

GRESSPLEN

BETONG

GRUS

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

EKSIST. TRE

NYTT TRE

STAUDEFELT

SKIFER M/FALLENDE LENGDER

SKIFER KVADRATISK

GRANITTBELEGG

SYKKELPARKERING

MØBLERING, SE ILLU.PLAN

REKKVERK

SLISSE

NYE SLUK

TREGRUBERIST I STØPEJERN

KUMLOKK

TEKNISK PLAN
Målestokk: 1:200 (A1)

0         5             10  nord

Landskapsarkitekt Fag  Dato
Hedda Aarrestad LAA215 10.05.17

PROSJEKTOMRÅDET

Fundamenterte
parkbord

Mur m/ vis = 0,1m 
på platået

Kantstein i granitt
h=0,05m

Shared space/
smågatestein

Metro undergrunnscontainer

Deichmanske bibliotek

Sykkelparkering

BysykkelSykkelparkering

Trikkestopp

Interaktivt skilt

Mur m/ vis 
= 0,1m

Mur m/ vis = 2m

Mur m/ vis 
= 0,3m

Bordtennisbord

Kummer på 
platå flyttes

OM TEKNISK PLAN /
OVERVANNSHÅNDTERING 
Vannet føres sørover på 
plassen, mot planterabatter 
med fukttålende arter 
(prinsipp B). De suppleres med 
slisserenner og sluk langs de 
viktige gangveiene.

VEGETASJON Det harde dekket på plassen inndeles, 
og mykes opp i hjørnene med matrise-baserte 
stauderabatter. Se prinsipptegninger.

Trafostasjonen flyttes ut av området. 

PLANTELISTE / PRINSIPP FOR 
STAUDEBEPLANTNING

Stauderabattene plantes etter 
matrise-prinsipper, der et blandet 
flor stiller minimale krav til skjøtsel 
av rabattene. Staudene plantes 
etter prinsippskjemaene (høyre), 
og får siden lov til å frø seg i bedet. 
Kombinasjonene dekker jorden godt. 
Det stilles krav om en opprydning etter 
fem år.

An.n sås i alle rabatter, og avløses 
senere av matrisene.

Prinsipp B har en grunnblanding av
 He. h 35%
 Aj. r 65%
 og ellers tuer av Me p.

Antall beregnes ved bestilling. 

B

BB

B

B

A

A

A

A

fork.     norsk navn              latinsk navn 
Trær   
Ac.p spisslønn Acer platanoides 
Be.p hengebjørk Betula pendula 
Be.p ’D’ ornäsbjøtk Betula pendula ‘Dalecarlica’ 
Ma.o japansk magnolia Magnolia obovata 
Ma.si sommermagnolia Magnolia sieboldii 
Ma.so praktmagnolia Magnolia soulangeana 
Po.n pyramidepoppel Populus nigra 
Pr.a søtkirsebær Prunus avium 
Ul.g alm Ulmus glabra 
 

  
Busker   
Lo.n  Myrteleddved Lonicera nitida ‘Maigrun’ 
Sp.c Brudespirea Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ 
 

  
Stauder   
A Sol   
An.n Hvitveis Anemone nemorosa 
Ir.s Sibiriris Iris sibirica 
Ne.c Kattemynte Nepeta fassenii ‘Six hills gigant’ 
Sa.n Kranssalvie Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’ 
 

  
B Skygge og fukttolerant  
Aj.r Krypjonsokkoll Ajuga reptans 
An.n Hvitveis Anemone nemorosa 
He.h Bergflette Hedera helix 
Me.p Poleimynte Mentha pulegium 

 

Lo. n
Lo. n

Lo. n
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DETALJ 2 /PRINSIPPSNITT 1:20 (A1) 

BELEGG
OVERGANG MOT PLANTEHULL OG TRAPP

Belegget har et hovedskille: forplass i granitt/ 
biblioteksplass i skifer. Se detalj 2.1.

Betongtrappa er plasstøpt og slipt. Rissmarkeringer finnes 
på teknisk plan (hvite linjer på trapp/rampe). 

1.1 MØNSTER 
Tre sorter granitt (iddefjordsgranitt og green kuppam er 
flammet, black kuppam gradhugget), har diamantsagede 
kanter. Granittplater m/konstant h=120mm
bestilles i følgende formater: 400 x 200mm, 
200 x 200mm, 200 x 100mm, 100 x 100mm

Eksisterende skifer har tre ulike bredder, og legges på 
nytt med fallende lengder. Formatene varierer m/konstant 
h=50mm
b= 400mm x l=480-680mm 
b= 600mm x l=720-1020mm
b= 800mm x l= 960-1360mm
Skiferplater i 3 str med overgangsformater bestilles.

Retning ved montering er angitt på plan.
Høydeavviket skifer/granitt med 70mm justeres med 
tykkelsesforskjell i forsterkningslaget.

DETALJ 3/ PRINSIPPSNITT 1:20 (A1) 

MUR
STØTTEMUR TAR OPP TERRENG

Muren støtter opp platået med studieplasser.

Mur H= min 0,1- max 1,0m

Ved H>0,5 finnes beskyttende plantefelt.
Både murvegg og -sokkel har sidefall 1:20

KONSTRUKSJONSPRINSIPPER /
Under vises noen av konstuksjonene som er 
nødvendig for å bygge anlegget.

DETALJ 1/ AKSONOMETRI 1:20 (A1)

BENK
Benken er kledt med spiler som hviler på en metallramme. 
Denne boltes fast i beina. Spilene har 10mm mellomrom.
Spilene skrus fast i rammen fra undersiden, og de to 
innrammende bordene fra innsiden.

Stålplater til beina er 4mm tykke, og 2mm tykke til knekt.
Beina er pulverlakkerte, og annet konstruktivt stål 
galvanisert. Syrefaste skruer benyttes.

SPILENES DIMENSJONER
Rygg: 1’’2’’ x 6
Sete: 2’’2’’ x 7
Ramme: 1’’4’’ x 2

1.2 Benken fundamenteres ved å boltes fast i belegget, 
som er montert statisk. For beleggdetaljer, se detalj 3.
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Hvor oppsøker man stillhet i 2017? undret jeg over en dag 
jeg satt på biblioteket for å jobbe, men stadig ble distrahert 
av prat, tasting og barnelatter. Spørsmålet har fulgt meg 
gjennom prosessen. 

I vår hverdag omgir vi oss med folk og fartøy, dupeditter 
og medier til enhver tid. Selv biblioteket, vår tids mest ‘old 
skool’ arkiveringsform, følger digitaliseringen. I mitt prosjekt 
har jeg hatt som ambisjon å legge tilrette for ulike måter å 
bruke biblioteket på for ulike mennesker, til samme tid. 

1 MUNCH på Schous plass. Min prosess begynte med 
analogier om Menneskeberget og Babylons tårn. Hva er 
menneskene tilsammen? Kunnskapsfjellet kalte jeg det.

2 NIVÅER Formkroki og strektegning med ståltråd. 
Utforsking av nivåer, platåer, terskler med sitt utspring i å 
strekke seg til et høyere nivå.

3 PLASSENS LOGIKK. En skisse av min oppfatning av 
plassen, bevegelse og naturlige soner. Rolig/hastig.

4 PLAN: I plan har jeg kontroll over komposisjon og min 
forutsette virkning av den. Det åpner veldig for refleksjon, 
som har endret formene mye.

5 TEST I 3D: En hjelp for å finne balansegang i hvor over- 
og underdrevet volumer og høyder må være for å gi ønsket 
virkning. 

Utallige besøk på Schous plass: Ingenting gav så 
mange ideer og pragmatiske løsninger som mine 
jevnlige befaringer på prosjektområdet, som er på 
hjemveien. Å oppsøke tomta er som å tre inn i en 
3D-modell ingen kan gjenskape.

PROSESS
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