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Carl Berners plass, et slitent og utskjelt 
70-tallskryss, har endelig fått sin plass 
som hjørnestenen i Harald Hals’ park-
gateplan fra 1929. Prosjektet har vært 
ferdigstilt en stund, men det er først nå 
trerekkene og beplantningen begynner  
å komme til sin rett.

Arkitektens beskrivelse

nye carl Berners plass,
oslo
 
dronninga landskap as

Carl Berners plass og gatene rundt 
er bygget om på menneskenes 
premisser med brede, beplantede 
fortau.
Carl Berner‘s plass and the sur-
rounding streets have been rebuilt 
with wide, planted pavements.

formet som en stram aveny med trikken i 
midten. Deler av Grenseveien og Finnmarks-
gata er strammet opp, sammen med totalt 
syv gatekryss i sidegatene, fra sør mot nord; 
Dælenenggata, Frydens gate, Tromsøgata, 
Fjellgata, Hasleveien, Rosenhoffgata og Sin-
senveien. Det er gjennomført en helthetlig 
treplantningsplan for hele området, slik at 
Harald Hals’ store byplan fra 1929 fullføres 
på Carl Berner. Beplantningen i Kirkeveirin-
gen er forsterket, slik at sammenhengen 
mellom Tøyen kulturpark og Frognerparken 
er komplettert, og på lenger sikt skal den 
igjen bli en helthetlig parkgate, som skal 
binde sammen øst og vest i Oslo. 

Vannet
Oslo kommune har vedtatt at alt regnvannet 
i nye bygningsprosjekter innenfor byggeso-
nen skal fordrøyes lokalt på egen eiendom. 
Vi ville derfor at dette gateprosjektet skulle 
ha en bærekraftig dimensjon med tanke på 
overvannsløsninger. Regnvann fra tak og 
fortau er brukt til vanning av mange av de 
200 bytrærne. I en stor del av anlegget er det 
anlagt eget vanningsanlegg.

Mer enn 30 000 mennesker bor og arbeider 
innenfor en radius av en km fra Carl Berners 
plass, som ligger sentralt nordøst i Oslo. Det-
te grå og utskjelte vegkrysset fra 1970-tallet 
er nå bygget om til en fem-armet byplass. 

Byggingen av Ring 3 og store tunnelpro-
sjekter de siste 30 årene gjorde at Kirke-
veiringen (Ring 2) kunne bygges ned fra fire 
til to felt. Etterkrigstidens signalregulerte 
veikryss er bygget om til en rektangulær 
byplass på 55 x 70 meter, med rundkjø-
ringsfunksjon og trikkeskinner i midten. 
Tromsøgata er gjenåpnet. Alle gatene rundt 
er bygget om til sivegater eller miljøgater, 
der trafikken går på byens og menneskenes 
premisser. Brede, beplantede fortau og syk-
kelstier er bygget på bekostning av kjørefel-
tene. Trikk og buss er gitt prioritet framfor 
privatbilene. Det er plantet trerekker og 
alleer på de brede fortauene i alle gater. 
Prosjektet har krevd et omfattende tverrfag-
lig og polyteknisk samarbeid.

Parkgata komplettert etter 80 år
Prosjektets løsning fant vi blant annet ved 
å studere byplanhistorien. Alle gatene inn 
til Carl Berner er tegnet med rette linjer og 
konstante radier, som nå er forsterket: Chris-
tian Michelsens gate (Kirkeveiringen/Ring 2) 
er opparbeidet til en parkgate (boulevard). 
Trondheimsveien nord og sør for plassen er 

Det er tegnet nye utbyggbare treplan-
tingskummer av støpejern med naturlig 
lufting og vanning. Dette naturlige trevan-
ningsprinsippet regnes som et pilotprosjekt 
for treplanting i Norden. 

Vi ønsket også at Solbakkbekken skulle 
renne gjennom Jenny Braatens plass og ned 
i det nedsenkede, terrasserte midtpartiet på 
Carl Berners plass, men dette elementet ble 
dessverre tatt ut.

Grønne urbane strukturer
Gatetrærne skal blant annet mildne de 
mange harde vertikale og horisontale 
flatene, men de store trafikkmengdene i 
området gjør at bytrærne og det grønne får 
en funksjon utover det estetiske. Gatetrærne 
fungerer allerede som grønne gardiner 
mellom beboernes leiligheter og trafik-
ken, og trerekkene letter orienteringen 
i trafikkbildet for alle trafikantgrupper. 
Svenskeasalene mellom Trondheimsveien og 
Bülow-Hanssens plass ble plantet i mellom-
krigstida, og har fått en hedersplass i det nye 
anlegget. Stammene har vokst seg tykke som 
elefantbein på 80 år. Det er plantet storvok-

nytt liv i et  
utskjelt veikryss

ste og lengelevende edelløvtrær i hver sitt 
gateløp, som vintereik, lind, tyrkerhassel og 
spisslønn, som alle skaper den ettertraktede 
blondeskyggen. Søyleeika er allerede Oslos 
trikketre, og er plantet som stram allé i 
Trondheimsveien langs trikkens midtstilte 
trasé. Det er funnet plass til forhager langs 
Christian Michelsens gate. 

På den terrasserte midtøya til Carl 
Berners plass er det plantet en furulund for 
å introdusere noe vintergrønt i gatene. På 
fortauene skaper 36 tokyokirsebærtrær en 
oppsiktsvekkende blomstring i månedsskif-
tet april/mai.

Trekantede plasser
Fire trekanter har oppstått rundt plassen 
etter at de rette gateløpene er trukket opp. 
Det er plantet en magnolialund på den 
søndre og nordre trekanten, og en lund av 
resistente almer i den trekantede tomten et-
ter omleggingen av Hasleveien. Den største 
trekanten lengst nord er såpass stor at den 
oppleves som en beplantet plass. En hekk av 
rødrips danner en fri hekk mot gatene. En 
rekke med amurkorktrær skal med sine ma-
leriske greiner med tiden danne et transpa-
rent tak over benkene langs Rosenhoffgata. 

lANDSKAP lANDSKAP
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Etterkrigstidens signalregulerte veikryss er 
bygget om til en rektangulær byplass på 55 x 
70 meter, med rundkjøringsfunksjon og trik-
keskinner i midten. 
The former post-war light-controlled inter-
section has been replaced with a rectangular 
urban piazza measuring 55 x 70 metres, with 
a roundabout traffic pattern and the tramway 
running through the centre.
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Slik ser det ut oppover 
Trondheimsveien mot Carl 
Berner, med Harald Hals‘ 
fondvegg i bakgrunnen.
A view up Trondheimsveien, 
a main troughfare, looking 
towards Carl Berners plass.

Nye gatetrær i Christian 
Michelsens gate, som ende-
lig blir en del av den plan-
lagte parkringen fra 1929.
New street trees down the 
centre of Christian Mic-
helsens gate, which finally 
becomes part of the park 
ring planned in 1929.

Tokyokirsebærene blomstrer.
The Tokyo cherries in bloom.
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Tre- og planteslag er valgt for å 
være en del av bymiljøet gjen-
nom alle årstider. Vårblomstring, 
sommerløv med blondeskygge og 
høstfarger. Bergenia er brukt som 
bunndekker.
Trees and plants have been selected 
for all seasons: Spring blossom, light 
summer shade and autumn colour. 

Snitt gjennom Trondheimsveien. 
Section through Trondheimsveien.

Jenny Braatens plass med den runde 
magnolialunden. Trondheimsveien i 
bakgrunnen.
Jenny Braatens plass.

Nyanser i grått
Det er valgt en palett av ekstra tøffe bymø-
bler, som avfallskasser, benker og master. 
Den PPG-grønne fargen Oslo kommune 
brukte fra 1980-tallet var gått ut på dato. 
I samarbeid med oppdragsgiver og den 
tidligere Samferdselsetaten, nå Bymiljøeta-
ten, har vi fått utarbeidet en ny fargepalett i 
grånyanser. 

Gatens konstruksjon
Den solide kantsteinen strammer opp 
kvartalene og definerer fortauene. Den 
er samtidig gatens konstruksjon, siden all 
infrastruktur forholder seg til den brede 
kantsteinslinjen. Det er tegnet og bygget en 
rekke skreddersydde fortauskantdetaljer, og 
det er montert et helt dekke av granittplater 
på de brede fortauene på selve Carl Berners 
plass. All stein er satt i jordfuktig mørtel for 
å skape stabile dekker. Gjenbruksstein fra 
stedet og fra vegvesenets ”restlager” er brukt 
på de fire trekantede plassene. 

Universell utforming
Fortauskanten er senket med robuste 
gatedetaljer som en ekstra komfort for alle. 
ledelinjer av støpejern danner en sterk og 
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Beplantet fortau Sykkel Bil Plantefelt Trikk og buss Plantefelt Bil Sykkel Beplantet fortau
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synlig kontrast mot den lyse granitten på 
fortauene. De fungerer også som vannren-
ner til gatetrærne. 

Skjøtsel
Byggeplassen ble forsinket på grunn av stor 
trafikk, ombygging av fjernvarmeledninger 
og vinterkulde. Vegvesenet besluttet derfor 
at all vegetasjon skulle plantes om høsten. 
De fleste av bunndekkerne langs rabattene 
døde, sannsynligvis på grunn av en kombi-
nasjon av nyplanting, streng kulde og en 
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Prosjektopplysninger
 
Prosjektets navn: Carl Berners plass 
med omgivelser 
Adresse: Carl Berners plass, Oslo 
Ferdigstilt: 2010 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 
region Øst 
Landskapsarkitekt: Dronninga 
landskap AS 
Medarbeidere: Ragnhild Momrak, 
Rainer Stange og Birgitte Adal, alle 
landskapsark. MNlA 
Konsulenter: Sweco AS (tekniske 
fag), VIÖS AB (anleggsgartnertek-
nikk), Holoconsult (anbudsbeskri-
velse) 
Drift: Bymiljøetaten 
Brutto areal: 24 dekar 
Byggekostnader: 295 mill. NOK 
(2011) 
Foto: Adam Stirling

Miljøopplysninger
 
Tiltak: Fotgjengerne, trikken, bussen 
og syklisten er gitt prioritet framfor 
privatbilen. 50 % av alt regnvann på 
området er ført til plantefelt. Dette 
har bidratt til å redusere presset på 
overvannsnettet, slik at vannkvali-
teten i fjorden blir bedre ved store 
nedbørsmengder. Det er plantet 
200 gatetrær, som vil rense luft og 
absorbere støv.  
Materialbruk: 40% av all granitt er 
gjenbruk av gatestein og granittkant-
stein, som er brukt som kanter og 
dekke på de sekundære plassene. 

påfølgende lang vinter med rekordstor sal-
ting. I dag skjemmes anlegget av at flere av 
søyleeikene er døde eller sterkt reduserte. 
Statens vegvesen har overført forvaltning 
og drift til Bymiljøetaten, Oslo kommune, 
og det arbeides nå med gjenplanting våren 
2013.

Brede fortau gir bykultur 
Trafikktellinger viser at biltrafikken gjen-
nom plassen er redusert med 34 %. Vi fin-
ner samtidig stor økning i kollektivreiser på 
t-bane, trikk og buss. Mesteparten av bilene 
har ikke spredd seg i sidegatene, men ser 
rett og slett ut til å ha blitt parkert. Målet 
med prosjektet er derfor oppnådd fra tra-
fikkmyndighetenes perspektiv. Kafélivet har 
blomstret opp på de brede fortauene, og 
det sitter folk på de mange benkene, også 
midtvinters. Blomsterhandleren oppsum-
merer prosjektet i følgende utsagn: ”Før så 
sprang folk over Carl Berner, nå spaserer 
vi”.

Dronninga landskap AS

Carl Berners Plass, Oslo
Landscape architects: Dronninga Landskap AS

Carl Berners Plass is a main traffic node in 
the northeastern centre of Oslo. More than 
30 000 people live within a one-kilometre 
radius of this node, which has now been 
transformed from a signal-controlled 
1970’s intersection to a new five-armed 
square centred on a sunken, rectangular 
roundabout. The adjoining streets have 
also been included in the project, as well 
as new public transport lines and stops and 
an extensive street planting and rainwater 
run-off strategy.

The key to the design is to be found in 
the planning history of Oslo, and former 
city planner Harald Hals’ great plan from 
1929 for a ring of tree-lined boulevards that 
was never completed across Carl Berners 
Plass. Until now.

The project centers on Carl Berners Plass 
itself, but includes a number of smaller 
squares and places, streets and pavements 

in the immediate neighbourhood. New 
street trees ties in with existing boulevards 
and parks, and existing trees have been re-
juvenated and cared for. The new planting 
includes evergreens in the sunken round-
about and Japanese cherries around the 
main square, magnolia, oaks, hazel, maple 
and smaller shrubs. Robust new street fur-
niture offers places to sit around Carl Ber-
ners Plass, and raised pedestrian crossings 
and sunken granite curbs ensure priority is 
given to pedestrians, and universal access 
all around the square.

Traffic surveys show that the traffic has 
been reduced by 34% since the project was 
completed, but the cars appear not to have 
spread into surrounding streets or alterna-
tive routes. The surveys also show a marked 
increase in the use of public transport. It 
looks like people just left the car behind.

lANDSKAP

Det brede fortauet på nordsiden av 
Carl Berner er blitt et sted å sitte.
Pavement along the north side of 
the square.
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omtale / Carl Berners plass /

Mette Mogensen er arkitekt m.a.a. 
og arbejder som udviklingschef i 
COWI Danmark.

Buschaufførerne brokker sig og bilerne hakker sig gennem den firkantede rund-
kørsel på Carl Berners Plass. Det er ikke netop flow, det her. Men det er måske 
lige grunden til at det faktisk er et troværdigt og ligefrem poetisk byrum, tror 
Mette Mogensen.

Harald Hals har i sin tid anlagt Carl Berners 
Plass med gader, der alle afsluttes i en 
passende facade, og omvendt alle giver 
startskuddet til en ny gade ud i byen. Carl 
Berners Plass er med andre ord en rundkør-
sel – nu transformeret til en firkantet en af 
slagsen. Rundkørsler er ofte kendetegnet 
ved et on going flow af trafik – personbiler, 
kollektivtrafik, cyklende og gående – som 
alle slynges samme vej rundt om pladsens 
center, for på den måde at afvikle trafik-
ken så smidigt som muligt. Alternativet 
er jo som regel et traditionelt trafikkryds 
med signalregulering. Når man kombinerer 
rundkørselløsningen med firkantformen, 
som man har gjort her, kan man opnå et 
glidende trafikflow uden generende rødt 
lys. Eller man kan risikere at få et hakkende 
trafikknudepunkt uden den hjælpende 
regulering fra lyssignalet!

Det sidste er ofte – muligvis helt uretfær-
digt – den trafikprofil, vi genkender fra 
syden. For her kan både personbilismen og 
den kollektive trafikafvikling have sine ud-
fordringer. En fyldt bus en varm augustdag 
i Rom er for eksempel noget af en prøvelse. 
Hos os i Norden, kan det være en beklum-
ret fornøjelse at stuve sig sammen i fyldte 
busser på regnvåde efterårsdage. Både i 
”varmesyden” og ”regnenorden” håber de 
fleste passagerer vel på en hurtig tur, uden 
alt for mange uforudsete ophold og stop. 

Bussen
Også derfor brokker buschaufføren sig over 
de arrogant anlagte vinkelrette sving, der er 
en del af en dårlig oplevelse set fra chauffø-
rens plads. "Hver tur tager 15 min. længere 
pga. den ufremkommelige layout", påstår 
han... det er nok overdrevet, men flow er 
der ikke. Busser vånder sig over svingene – 
og spærrer for de andre biler. Det hakker 
derude på vejbanen. 

Statens vegvesen oplyser dog, at de 
trafikale ambitioner for omlægningen af 
pladsen i stor grad er opnåede, trafikktel-
linger viser at årsdøgntrafikken er sænket 
– kanske fordi man vælger andre veje, men 
fremkommeligheden for trik og fodgæn-
gere er faktisk forbedret. Så langt så godt, 
men for buschaufføren og en bus fyldt 
af regnvåde passagerer opleves det ikke 
sådan... ærgerligt nok.

Cyklen
Enestående for Norden er også vores brug 
af cykler som dagligt transportmiddel. Det 
er på næsten alle måder, miljømæssigt, 
motionsmæssigt, økonomisk og pladsmæs-
sigt en fordel, at få flere over på cyklerne. 
Derfor er det også meget underligt, ja 
næsten utidssvarende over mod det vanske-
ligt tilgivelige, at man i et byrum, hvor der 
er lagt så stor designmæssig energi, ikke er 
sørget for at tilrettelægningen for cykler, er 

blevet mærkbart bedre, end hvad det var. 

Poesi i mødet mellem trafikkaos og byliv
Men pladsens poesi opstår i virkeligheden 
i koblingen mellem på den ene side det 
detaljerede og smukt bearbejdede rum med 
en ødselhed i materialer og på den anden 
side den opstemmede, hakkende trafik. For 
der er noget på spil på pladsen, som går 
langt ud over de mange designerløsninger 
på den ene side og den uforløste trafikale 
krydsløsning på den anden. 

Butikkerne har udeservering. Der er 
skabt gode og smukke og funktionelt vel-
fungerende betingelser for dette, men det 
synes ikke kun at være båret af designet – 
også af formgivernes insisteren på at tænke 
udendørs opholdsrum midt i et trafikalt 
knudepunkt.

Her har de skabt et spritmoderne super-
designet byrum til ophold, der lydefrit går 
hånd i hånd med et trafikflyd, der skaber 
mindelser om biltætte sydlandske gaderum. 
Her på Carl Berners Plass er det tænkt, at 
man kan tage ophold. Og det virker trovær-
digt. Midt i dette crescendo af trafiklyde! 

Det er noget af en udfordring for de 

arkitekter og andre, der drømmer om den 
bilfri by... For denne plads viser os en anden 
side af os selv: vi kan godt li' liv – selv det 
virakliv, der kommer fra trafikken. Carl 
Berners Plass har på fortryllende vis evnet 
at udtrække det positive ved den sydland-
ske trafiktæthed – lige over i et nordisk 
gaderum.

Her kommer mennesker til at mødes 
– her kommer vi til at sidde ned og se på 
hinanden, og på trafikken. Det er muligt at 
skabe et moderne byrum 2012 med plads til 
både biler og beboere. Et trafikalt knude-
punkt med dårligt flow – kan det fungere 
som byrum? Ja, selv en iskold vinteraften 
tror man på det rum. Her kommer liv til 
at udfoldes – både inde i bilerne og ude på 
gaden.

Mette Mogensen

Can a traffic intersection work as an 
urban space? 
Commentary by Mette Mogensen

Roundabouts are usually characterised 
by a continuous flow of traffic, and they 

also create an expectation of a smooth, 
uninterrupted stream of public and private 
vehicles. Pauses, stops or other congestions 
present both drivers and passengers with 
nothing more than aggravation.

Consequently, the bus drivers moan 
about the corners of the rectangular ro-
undabout at Carl Berners Plass. The flow is 
impeded. At the same time, bicycles seem 
not to have been accounted for in the new 
scheme of things, and cross hither and 
dither along the wide pavements. Not very 
a very streamlined system, then.

However, says Mette Mogensen in this 
commentary, it is precisely this meeting of 
the busy, seemingly chaotic traffic and the 
elegant and generous detailing of the new 
design which gives the place its poetry. It 
makes it believable, it makes it into a place 
where you can be. We like life, even the life 
of city traffic – and Carl Berner has, actu-
ally, become a place to meet.

Mette Mogensen is an architect and head 
of development at COWI Denmark.

Kan et trafik-
knudepunkt  
fungere som  
byrum?

Carl Berner minner om de biltette 
sydlandske byrom.
Carl Berner reminds you of the 
urban spaces of the south, full of 
traffic.
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Rainer Stange vil være på stedet, på 
fortauskafeen ved nordveggen av Carl Ber-
ners plass – han vil se på trærne når han 
snakker om dem. Stange begynner raskt å 
fortelle om utgangspunktet for prosjektet. I 
den store byplanen fra 1929 var det definert 
et parkgatesystem med en hovedparkgate, 
Christian Mikkelsens gate, som vi nå kjen-
ner som Kirkeveiringen, og Carl Berners 
plass ligger midt i dette systemet. Dette 
parkgatekonseptet ble aldri gjennomført 
over Carl Berners plass, men Harald Hals 
hadde tegnet inn en parkgate i Kirkeveirin-
gen med Carl Berners plass som en rektan-
gulær byplass. Dronninga landskap lot seg 
inspirere av tegningene fra 1929 og laget en 
moderne versjon. 

Rainer Stange: Rektangelet finnes i den 
gamle planen, men vi tegnet ”vårt” rektan-
gel uten å vite om dette. Rektangelformen 
ga seg kanskje av rommet mellom fasa-
dene, som måler 70x55 meter. Det sentrale 
rektangelet, selve midtøya i rundkjøringen, 
er nedsenket for å skape dramatikk. Det er 
ikke en kake som stikker opp, men et bas-
seng som er trykket ned.

Hvorfor skaper det dramatikk? Hvilke andre 
faktorer har vært viktige i utformingen av 
plassrommet? 
Et rektangel i rektangelet understreker 

bygningenes organisering rundt byplassen. 
Hvis du lager en ”kake” blir det bare en 
haug i rommet. 

Gatene som møtes i denne plassen 
representerer et hierarki, fra bulevarden 
Christian Mikkelsens gate, til Finnmarks-
gata, som er en aveny, og Tromsøgata, 
som er en gate. Selve Carl Berners plass er 
inspirert av Place de la Republique i Paris; 
den har fått brede fortau for at folk skal ha 
plass til å gå. Det er et hierarki innenfor 
trafikantgrupper også. Først er det stedet 
og fotgjengerne, så trikken, så bussen, så 
syklistene – og privatbilene kommer til 
slutt. Vi har redusert bilfeltene fra fire til 
to, og biltrafikken er redusert med 30%. 
Målingene viser at disse trafikantene er 
gått over til offentlige transportmidler. Slik 
skal vi bygge byen – på menneskene og det 
grønnes premisser.

Det grønne, trærne, skal understreke 
planens intensjoner – det er ikke «pønt». 
Folk skal kunne kjenne seg igjen ved å se 
på trærne. Derfor har hvert sted rundt plas-
sen fått sitt tema – det skal ikke bare være 
ett treslag. I Christian Michelsens gate, som 
har det tøffeste livsmiljøet, er det plantet 
tyrkerhassel. I Finnmarksgata har vi plantet 
vintereik; et norsk tre med mange gode 
egenskaper som gatetre. Oppover Trond-
heimsveien og på Jenny Braatens plass står 
spisslønn som får fantastiske høstfarger. 

Nord for Carl Berners plass, i overgangen 
til den lille parken Hans Bülows plass, har 
vi stelt de eksisterende svenskeasalene 
og fått frem de flotte gamle stammene. I 
Hasleveien måtte det bli hassel. I den lille 
trekanten som er blitt igjen etter oppstram-
mingen av Hasleveien er det plantet en 
lund med resistente almer. På selve Carl 
Berner plass er det plantet 36 tokyokirse-
bær. De er uforlignelige når de blomstrer, 
samtidig som de er gode gatetrær. Et godt 
gatetre skal ha gjennomgående stamme, 
gjerne smal krone, tåle mye salt, stress og 
forurensning. 

De skal ikke ha for mørk skygge, men 
blondeskygge, og de skal ha noe estetisk 
ved seg: høstfarger, blomstring, blad – noe 
som gjør at menneskene blir glade i dem. 
Så er det det byøkologiske perspektivet – 
variasjon er viktig med tanke på at sykdom, 
frost og tørke kan presse ut enkelte arter. 

Dere har klart å etablere treprosjektet som 
viktig for byggherren – så viktig at de har 
brukt betydelige ressurser på å følge opp 
prosjektet med utprøving av løsninger og 

dokumentasjon, som er publisert i rapporten 
”Bytrær på Carls Berners plass”. Hvor kom-
mer denne tilleggsdimensjonen fra – er det 
dere som har ønsket dette eller er det bygg-
herren som selv har sett behovet for det?  

Jeg tror det det er noe som har vokst frem 
i fellesskap i prosessen. Vi hentet inn Ørjan 
Stål, som er spesialist på gatetreplanting 
fra Sverige og driver forskning tilknyttet 
Alnarp. Sammen med Sweco og Kristian 
Holo, utarbeidet han oppbygningen av alle 
fortauene med rotvennlig forsterkningslag 
og luft- og vanningskasser. Det er viktig for 
utviklingen av trærne. 

Det er for lett å bare tegne grønne stre-
ker på en plan. Det som er utfordringen er 
å få dette til å bli virkelighet og da må det 
som er under bakken komme i fokus – det 

er i dybden kampen om centimeterne i 
byen står.

Når det gjelder det under bakken har dere 
ikke brukt helt etablerte løsninger for Sta-
tens Vegvesen. Rotvennlig forsterkningslag, 
som dere har valgt i utstrakt grad, står bare 
kort nevnt som en mulighet i Vegvesenets 
normaler. Krevde de testing av fraksjoner og 
oppbygning i prosjekt? 
Nei, men vi brukte den nyeste tilgjengelige 
kunnskapen, gjennom Stål, Sweco og Holo, 
spesialjordblanding beskrevet av Trond 
Knapp Haraldsen, og Dronninga landskaps 
utvikling av plantekasser med vanningssys-
temer. Dette arbeidet ble utført i fellesskap 
med Furnes Hamjern som laget de kjempe-
store plantekassene med hull i. 

Hvorfor plantekasser i tillegg til rotvennlig 
forsterkningslag?
Det er brukt på forskjellige steder. Der for-
tauene er smale må du ha noe for å holde 
bærelaget på plass – der har vi brukt plan-
tekasser sammen med rotvennlig forster-
kningslag under fortauene. Plantekasser må 

Bytrær skal tåle vær og vind, biltrafikk, tørke, veisalt og annet misbruk. 
De mange artene som nå er plantet i gatene rundt får Carl Berners Plass 
til å fremstå som rene arboretet, med vårblomstring, høstløv og eviggrønt. 
landskapsarkitekt Rainer Stange snakker om plantekasser, fordrøyning og 
vedlikehold.

Trærne på  
Carl Berner

Mari Bergset

Lønnetre på Carl Berners plass.
Maple tree at Carl Berner‘s plass.

“Det er for lett å bare tegne 
grønne streker på en plan. Det 
som er utfordringen er å få dette 
til å bli virkelighet…”

Rainer Stange er professor i landskapsarkitektur 
på institutt for urbanisme og landskap, AHO. Han 
er grunnlegger og partner i Dronninga landskap. 
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intervju med  
rainer stange
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Hvordan var det i dette prosjektet? 
Her var det ikke sånn – bestillingen ble tatt 
på alvor, men det var kanskje allikevel ikke 
heldig at kontraktsdyrkingen var utenfor 
hovedkontrakten? Det vi gjør i Dron-
ning Eufemias gate er at entreprenøren 
får ansvar for alt. Tre år før planting skal 
alle trær velges ut, merkes og forsegles. Vi 

vil også da unngå akklimatisering og få 
plantene rett fra planteskole til plantested. 
Akklimatisering er som å sende en pasient 
innom et ekstra sykehus før den egentlige 
operasjonen. 

Så det dere har gjort i Carl Berner-prosjektet 
er egentlig å teste ut noen ytterligheter, for 
så å finne ut at deler av det ble for kompli-
sert slik at en forenkling vil være gunstig?

bare være store nok – og ha hull så røttene 
kan bre seg utover. Vi må bruke plantekas-
ser noen ganger fordi det ellers ikke blir 
plass nok. Der vi har bedre plass er det bare 
brukt rotvennlig forsterkningslag.

Det rotvennlige forsterkningslaget dere 
har beskrevet i rapporten representerer en 
arbeidsintensiv og materialteknisk krevende 
løsning fordi det forutsetter en spesielt stor 
andel stein som legges ut lagvis med ned-
vanning av jord for hvert lag. Har ikke dette 
vært veldig fordyrende?
Jo – det har særlig vært fordyrende å spyle 
ned jord og gjøre det lagvis. Men Statens 
Vegvesen og Oslo kommune har tatt dette 
på alvor, så det har blitt gjort på denne 
måten. Dette er vi veldig glade for.

Dere har gjort et grundig arbeid som er godt 
dokumentert i rapporten, men har denne 
krevende oppskriften egentlig overførings-
verdi til mindre prosjekter med mindre 
ressurser? 

Det er riktig at det har vært krevende og 
dyrt. Vi ser også nå at rotvennlig forster-
kningslag godt kan etableres uten å spyle 
ned jorda – bare du har porer mellom stei-
nene. Når røttene bare kommer inn mel-
lom steinene vil det uansett være fuktighet 
der. Ettersom deler av rotsystemet råtner 
som en naturlig konsekvens av treets livs-
løp, blir dette til organisk materiale og treet 
vokser videre på det. Trær greier jo også å 
vokse på morenegrunn. Vi har oppdaget at 
luft er viktigst for at bytrærne skal vokse 
godt. Det kan du sikre ved å bruke ensgra-
dede masser med litt størrelse – slik at du 
unngår finstoff som tetter mellomrommene 
mellom steinene. løsningen vi brukte på 
Carl Berner er i så måte allerede historie. I 
Dronning Eufemias gate legger vi dessuten 
inn luftekanaler ned til røttene. Men vi må 
fremdeles ha rotvennlig forsterkningslag 
for å få flotte bytrær.

Vi har gjort noe annet som også er viktig 
på Carl Berner – vi har tatt alt overvannet 
fra fortauene og ført ned i renner til trær-
nes rotsone. Dette fordrøyer også regnvann 
før det går ut i overvannssystemet. I tillegg 
er det innlagt vann ved hvert tre, slik at det 
er mulig å vanne i tørkeperioder. I Oslo er 
det ofte forsommertørke og det er på denne 
tiden vegetasjonen virkelig trenger vann for 
å komme i gang med vekstsesongen. Da er 
kunstig vanning et viktig supplement som 

bidrar til at trærne overlever.

Rotvennlig forsterkningslag og vannings-
system handler om å sikre investeringen 
som byggherren har gjort. Kan du si noe 
om hvor og hvordan trærne er kjøpt – er de 
kontraktsdyrket for eksempel? Ble trærne 
akklimatisert i Norge?
Trærne kommer fra planteskole i Tyskland 
og de ble akklimatisert. Men det skal vi 
ikke gjøre i Dronning Eufemias gate. Vi 
ville gjøre det beste og trodde det var å ak-
klimatisere dem, men de ble plassert på et 
jorde langt ute i Askim, som er mye kaldere 
enn Carl Berners plass – 2-3 klimasoner 
kaldere enn Oslo. Mange av eiketrærne ble 
sterkt redusert i etterkant av høstplanting 
og fimbulvinteren som fulgte. Det pågår en 
sak mellom byggherre og entreprenør om 
kvaliteten på det som ble levert.

Så denne akklimatiseringen svekket egentlig 
trærnes mulighet til å etablere seg?
Vi må tenke på at trær er levende vesener – 
de er ikke ting.

Det er mye som kan skje fra plantesko-
len til ferdig planting og etterpå også – trær 
kan for eksempel tørke eller fryse under 
transport på lastebil. I tillegg ble trærne 
plantet så sent som i september/oktober, 
før det som skulle bli århundrets kaldeste 
og lengste vinter. Det har ikke vært bra. 

Vi ville at de skulle plantes om våren, men 
Statens Vegvesen ville bare bli ferdig med 
byggeplassen.

Ble trærne bestilt lenge før de skulle plantes?
De ble bestilt to år før – det var en grundig 
prosess på det. Tokyokirsebærene – Yoshi-
nokirsebær – var jeg bekymret for gjennom 
den første vinteren, men de har greid seg 
godt. Det er én som sturer, men det er fordi 
det var noen på byggeplassen som slo lut i 
plantekummen. Det er ikke mulig å sikre 
seg mot alt. 

Prosjektet var organisert som en hoved-
entreprise. Trærne ble tatt ut av hovedkon-
trakten som en kontraktsdyrking, men selve 
plantingen var med i hovedkontrakten. 

Entrepriseform er ofte betydningsfullt for 
resultatet. I eksempelvis totalentrepriser er 
det en entreprenør med byggfaglig kunnskap 
som skal organisere fremdrift i byggepro-
sjektet, og det er ofte vanskelig å få dem til å 
forstå viktigheten av å bestille planter tidlig. 

“Alle måtte læres opp. Det er re-
lativt lite kunnskap om planting 
av gatetrær.”

“Vi har gjort noe annet som 
også er viktig på Carl Berner – 
vi har tatt alt overvannet fra 
fortauene og ført ned i renner til 
trærnes rotsone.”

Tokyokirsebærene greide seg bra gjennom den første 
harde Oslovinteren.
The Tokyo cherries got through the first hard Oslo 
winter quite well.

Eksisterende trær i gatene rundt Carl Berner er stelt og tatt inn i den nye planen.
Existing mature trees have been cared for and included in the plan.

En hekk av rødrips danner en fri hekk mot gatene. Lønn ytterst, alm inne på plenen.
A redcurrant hedge borders the street. Maple trees along the road, elm on the lawn.

Dette går rett inn i pågående debatter om 
tverrfaglig samarbeid. I alle snittene vi 
tegnet var det vist gatetrær for å holde det 
grønne høyt i bevisstheten til alle invol-
verte – også oss selv. Alle måtte læres opp. 
Det er relativt lite kunnskap om planting 
av gatetrær. Derfor gleder det meg å tenke 
på alt det deilige luftige forsterkningslaget 
som nå faktisk ligger mellom trærne her. 
Vi var i Osnabrück på studietur og så på 
gatetrær. Der er det mye teknologi. Vi har 
vært på planteskoler i Nord-Tyskland for å 
se på artspaletten. lind (Tilia pallida), som 
var tilnærmet enerådende som gatetre på 
70-tallet, er å regne som en cheeseburger 
i forhold til dette fantastiske gourmetut-
valget. Både tyrkerhassel, som er veldig 
vanskelig å etablere, og vintereik har sterke 
karakterer som gatetrær. I Dronning Eufe-
mias gate jobber vi videre med å videreutvi-
kle både kunnskap og palett.

Mange av staudene har bukket under – hva 
skyldes det?

lANDSKAP lANDSKAP
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Staudene ble plantet sent på høsten, og så 
kom fimbulvinteren – og saltingen. Men 
staudene har trolig også vært for tandre 
i utgangspunktet – paletten var nok ikke 
helt riktig. Vi ser godt at bergblomsten ( 
Bergenia cordifolia, ”Perfect”) klarer seg 
bedre der det er lav fart og dermed mindre 
saltsprut. Bymiljøetaten har overtatt skjøt-
selen av anlegget. Det er ikke bestemt hva 
som kommer i rabattene. Nå kommer det 
gress på en del av disse feltene. Det er fint 
at bergblomsten står bra i det nedsenkede 
rektangelet. Vi ønsket opprinnelig vann 
der – å åpne Solbergbekken – men vi greide 
ikke å overbevise oppdragsgiver. 

Vegetasjon er sårbar – det er krevende å få 
byggeplass og byggherre til å ta dette alvor-
lig nok – har du noen løsning på dette?
Ja – i Dronning Eufemia-prosjektet har 
vi frist for planting med i kontrakten, og 

dagbøter for å overskride den. 

Dette er et interessant spenningsfelt – tids-
presset i byggeprosjektene øker, men trær tar 
fremdeles like lang tid før de blir modne – 
trærne her vil ennå være litt glisne en stund?

Ja, men jeg ble overrasket da jeg så det fra 
trikken i dag – på trikken kommer man 
nærmere trekronene, og da opplevde jeg 
det som frodig. Kirsebærtrærne er også 
plantet tett for å få en rask effekt. De skal 
bare få stå og utvikle seg tett og frodig med 
7,5 meter planteavstand. 

Kirsebærtrærne er plantet tett for å få en rask effekt og bli tette og frodige.
The cherries are planted close together to give a quick effect.

Tokyokirsebær med høstfarger.
Tokyo cherries in autumn colour.

Bytrær skal tåle alle årstider.
City trees have to cope with all 
seasons.

Det blir ikke for skyggefullt her på kafeen 
da?
Tokyokirsebærene blir bare fem til syv me-
ter høye, og de kaster blondeskygge – det 
vil si at de har godt lysgjennomslipp. Det er 
viktig å bruke bytrær som har denne kvali-
teten. Det er også bare å se på hva nord-
menn har hatt som tuntre – det er ingen 
som drikker ettermiddagskaffe under en 
gran. Vi sitter under et epletre, en spisslønn 
eller en ask med den lette blondeskyggen. 
Vi vet godt hvor vi liker å sette oss. 

Du har allerede fortalt oss en del om hva 
du ville gjort annerledes. Hva er du mest 
fornøyd med i vegetasjonsbruken på Carl 
Berners plass?
Prosjektet har vært gjennom en 12 år lang 
prosess. Dette er et bymiljøprosjekt. Det jeg 
er mest stolt av er stedet hvor vi sitter nå; 
på fortauskafeen. Her er det et tett byliv 

med folk, biler, trær og liv. Også er vi stolte 
av kirsebærtrærne – blomstringen på Carl 
Berner er allerede magisk. Vi får masse 
e-post når det blomstrer – det går til hjertet 
– det er fint. 

 Mari Bergset

Mari Bergset er landskapsarkitekt MNlA 
og jobber på Steinsvik Arkitektkontor AS 
i Tromsø. Hun er landskapsmedarbeider i 
Arkitektur N.

The Trees of Carl Berners Plass
– An interview with landscape architect 
Rainer Stange
By Mari Bergset

– Carl Berners Plass is inspired by place de 
la Republique in Paris, says landscape archi-
tect Rainer Stange. – The adjoining streets 

present a hierarchy, and there is a hierarchy 
in the ordering of traffic and movement: 
Most important is the place itself and the 
pedestrians, then the tramway and the bu-
ses, then the cyclists, and last – the cars.

– The trees and other greenery empha-
sise the intentions of the plan. And the dif-
ferent streets offer different environments 
and have been planted with species to suit. 
All good street trees, with a clear trunk, 
narrow crown offering just a light lace 
shade, and good tolerance for pollution and 
environmental stress.

In this interview, Stange discusses the 
technical solutions for the trees and plan-
ting around Carl Berners Plass, as well as 
the contractual circumstances of installati-
on and, not least, maintenance. Sadly, many 
of the trees and ground cover plants were 
planted too late in the season and did not 
survive the first very cold winter. A lands-

caping project of this scale is a massive 
effort in terms of installing plants in new 
and often hostile environments. – We have 
to look at trees as living beings, they are 
not things, says Stange. – A lot can happen 
in the transfer: drying out, frost, pollution... 
They have to be ordered, prepared and 
planted at the right time of the year, which 
is not always contractually optimal.

– But you have to see the project as a 
whole, Stange concludes. – I am proud of 
this as an urban environment. There is life 
here, people, cars, trees. And people send us 
emails when the cherry trees bloom. That is 
really very nice.

Mari Bergset is a landscape architect 
MNlA and works at Steinsvik Arkitektkon-
tor AS in Tromsø. She is landscape editor in 
Arkitektur N.

“Det jeg er mest stolt av er ste-
det hvor vi sitter nå; på fortaus-
kafeen. Her er det et tett bymiljø 
med folk, biler, trær og liv.”
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