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Flytting av trær fra Dronning Eufemias gate  

 
2 stk. Tilia cordata ‘Rancho’ småbladlind ‘Rancho’ 
2 stk. Acer platanoides ‘Deborah’ spisslønn ‘Deborah’ 

Oppgraving 13. – 15. februar, planting 20. februar 2017 
Bestiller: Statens vegvesen Region øst  
Anleggsgartner: Nannestad Grøntmiljø AS  
Arborist: AB Trepleie AS 

Fire trær i Dronning Eufemias gate ble flyttet midt i februar 2017 til Maritim ved Skøyen i Oslo. Det 
betyr ikke at det er for mange trær i Bjørvika, eller at de ikke trives der. Men for Deichmanske 
Hovedbibliotek må selv Dronning Eufemia bøye seg. To rulletrapper skal heises inn i bygget, den 
andre sist i mai. Deretter blir det planting av nye trær og gata vil framstå som før. 

Trærne som måtte vekk er imidlertid en ressurs vi ønsker å ta vare på. Maritim ble valgt som 
plantested, og trærne ble fraktet dit for planting.  

Da Dronning Eufemias gate var ferdig bygget og plantet og anlegget kunne gå over fra anleggsplass 
til drift, var ingen bygg på sørsiden av gata kommet ordentlig i gang. Nå bygges det flere steder, og 
det er en utfordring for trærne. Det er satt opp byggegjerder, elementer heises inn, det spuntes og 
det er i det hele tatt mye aktivitet bare meter fra plantekassene. Statens vegvesen forsøker så godt 
vi kan å ta vare på investeringene vi har gjort, både i rede penger og ikke minst i prestisje. 

Dronning Eufemias gate er med sine 43,5 meter Norges bredeste gate. Trærne er det bærende 
elementet i gatemiljøet, det er plantet ca. 300 trær, over 80 ulike arter og kultivarer (sorter). Så i 
tillegg til å være ei praktgate, er det også en treforsøkspark, der vi og andre kan høste erfaringer og 
få ideer til plantebruk. Trærne har fått egne navneskilt, med norsk og botanisk navn og flere språk 
til. Målet er at de skal glede mange i flere generasjoner. 

Alle trærne i dette kvartalet lengst vest i gata ble plantet våren 2015, de har altså stått to 
vekstsesonger. De er plantet i kasser, som er ca. 2 x 3 m2 og vannes med dryppvanningsanlegg.  

Trærne ble rotskjært og jorda rundt ble gravet ut, delvis med graveskuff.  
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Det var plass til pallegaffel under rotklumpen og trærne ble løftet ut og plassert på rotnett og 
strie oppå en pall. Etter innpakking av rotklumpen ble denne stroppet til pallen og pakket inn i 
vintermatter.  

   
 

 
 

Vi var svært spente på rotutviklingen. Spisslønn ‘Deborah’ hadde utviklet svært mye røtter og 
klumpen holdt godt sammen under opptak og frakt. Småbladlind ‘Rancho’ kom derimot opp med 
en rotklump bare noe større enn ved planting se bildet av de fire trærne under t. h. Lind til venstre, 
lønn til høyre. 
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Trærne ble flyttet med bil med kran. Vi pakket inn krona i duk for å beskytte mot uttørking under 
frakten. Pallen ble stroppet fast innerst på planet, og stammen hvilte mot stropp festet over 
karmene. Etter kjøreturen ble trærne losset nær endelig plantested. 

 

  

  

Ankomst og planting på Maritim.  

 Siste foto: Ole Anders Østby, alle andre: Hege Abrahamsen.  
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