FAKTA - Bjørvikautbyggingen

Kong Håkon 5. Magnusson var norsk
konge fra 1299 til sin død i 1319. Han ble
født i 1270 og var sønn av Magnus Lagabøte og Ingeborg av Danmark.

Et ferdig utbygget Bjørvika:

Dronning Eufemia ble gift med Kong
Håkon 5. i 1299. Hun var datter av fyrst
Wizlaw II av Rügen og Agnes av Braunschweig Lünenburg.

Svartpoppel

Populus nigra ‘Italica’

Osp

e

Kommer til å bli et viktig kollektivknutepunkt for trikk og buss

e

Vil ha besøk av rundt 30 000 reisende 		
daglig

e

Vil romme rundt 5 000 boliger

e

Vil huse rundt 20 000 arbeidsplasser

Populus tremula

Frynseeik

Quercus cerris

GRØNTPLAN

Sumpeik

Quercus palustris

Vintereik

Quercus petrea f.k. Agder

Kong Håkon 5.s gt.

ILL: DRONNINGA LANDSKAP / AAS JACOBSEN / VIANOVA

FAKTA - Kong Håkon 5.

Rødeik

Quercus rubra

Beskrivelse
Kong Håkon 5.s gate er den nye hovedinnfartsåren til Oslo sentrum fra øst og sør,
og går langs vannspeilet i Middelalderparken. Gaten er 34,9 meter bred og rundt
700 meter lang, og vil sammen med Dronning Eufemias gate utgjøre en ny byakse
i Oslo sentrum. Gaten vil få en trafikkmengde på rundt 25 000 biler i døgnet.

Busker
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Slåpetorn

Gaten markerer overgangen fra vei til gate, og er beplantet med vegetasjon både
i midtdeler og på fortauene. Trærne står på stramme rekker og har et mangfold av
bunndekkende planter som undervegetasjon.

Rhamnus cathartica Geitved

Trærne består i all hovedsak av ulike arter av eik, som fra gammelt av er et «kongetre», et symbol på visdom, makt, utholdenhet og tradisjon. På fortauene består
undervegetasjonen av klipte hekker av henholdsvis liguster og snøbær, mens
midtdeleren har en blanding av ulike bunndekkende planter.

Symphoricarpos x chenaultii Korallbær

Bruk av ulike arter gir et spill i vegetasjonen gjennom variasjon i blader, blomster,
frukter, form og farge.

Symphoricarpos x doorenbosii Hagesnøbær ‘White Hedge’

Salix aurita Ørevier
Symphoricarpos Snøbær ‘Arvid’

Symphoricarpos x chenaultii Kystsnøbær ‘Hancock’
Symphoricarpos x doorenbosii Hagesnøbær ‘Magic Berry’
Symphoricarpos x doorenbosii Hagesnøbær ‘Mother of Pearl’
Symphoricarpos orbiculatus Snøbær

Kong Håkon 5.s gate danner overgangen mellom Bjørvika og Middelalderparken.
Det østre fortauet henvender seg mot vannspeilet; her legges det til rette for
opphold med lange benker. I nord og sør blir det opparbeidet nye parkarealer
som vil fungere som en utvidelse av Middelalderparken.
Når vegetasjonen våkner etter vinterdvalen og feirer våren, vil kongen skinne i sin
grønneste og vakreste prakt.

Fjellsyrin

Syringa wolfii Fjellsyrin ‘San’ E

Snøbær

Bunndekkere
Alchemilla mollis Stormarikåpe
Asarum europaeum Hasselurt

Trær

Bergenia cordifolia Bergblom ‘Perfect’

Acer platanoides Spisslønn frøkilde Vestby

Eleagnus commutata Sølvbusk

Populus alba Sølvpoppel ‘Nivea’

Epimedium ssp. Bispelue

Populus nigra Svartpoppel ‘Italica’

Euonymus fortunei Klatrebeinved ‘Coloratus’

Populus simonii Kinapoppel ‘Fastigiata’

Euonymus fortunei Klatrebeinved ‘Gracilis’

Populus tremula Osp

Euonymus fortunei var. radicans Klatrebeinved

Calamagrostis x acutiflora Hagerørkvein ‘Karl Foerster’

Quercus cerris Frynseeik

Euonymus fortunei Klatrebeinved ‘Vegetus’

Rødeik

Quercus palustris Sumpeik

Iris pseudocarus Sverdlilje

Quercus petraea Vintereik frøkilde Agder

Leymus arenarius Strandrug

Quercus rubra Rødeik

Pachysandra terminalis Vinterglans

Salix euxina Skjørpil ‘Bullata’

Parthenocissus quinquefolia Klatrevillvin

Spisslønn

Vintereik

Marikåpe

Bispelue

Bergblom
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Deschampsia cespitosa Sølvbunke ‘Goldstaub’

