Lambdas svakheter

Luftslott eller kunstmuseum
1

PS etter trykning:
BJØRVIKA SYNKER
5. mai 2014: Teknisk Ukeblad melder at Bjørvika-området synker mer og raskere enn ventet.
Synkningen skyldes utbyggingens overbelastning av området. Fenomenet beskrives i et #MÅ
VITE-innlegg i Aftenposten 12. mai under overskriften ”Beretninger om en varslet katastrofe”, signert Hans de Beer, Gro Sandkjær Hansen, Kjell Harvold og Ragnhild Skogheim.
Iflg. Teknisk Ukeblad begynte man allerede sommeren 2008 – altså rett etter Lae-Giskes
”byttehandel” med flytting av Munch-museet til Bjørvika – ”å anta at utbyggingen (i
Barcode-området”) kunne ha dramatiske konsekvenser for grunnforholdene i området (…).
Grunnen har sunket 34 cm fra 2008 til 2012.”
En rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) danner bakgrunnen for et intervju med
instituttets senioringeniør, dr.philos. Kjell Karlsrud, supplert av hans kollega Torbjørn
Johansen i firma Geovita. De påpeker det paradoksale i at Norges dyreste bygg er reist på
landets dårligste byggegrunn.
At det ville oppstå setninger under byggingen har utbyggerne vært oppmerksom på.
Problemet synes bl.a. å være at de ikke har regnet med de kompliserte horisontale bevegelser
ved peling og forankring i fjell. Vi siterer fra slutten av intervjuet:
- Som en oppsummering til slutt. Hvor smart var det egentlig å legge så mange
nasjonale prestisjeprosjekter til et område med så dårlige grunnforhold?
- Det kan du jammen lure på. Dette var jo en tøff diskusjon rundt byggingen av
Operaen. Lambda (Munch-museet) kommer heller ikke på den ”beste” tomta i byen.
Men dette er jo politikk.
Nettopp.
I en påfølgende kronikk i Aftenposten understreker Kjell Karlsrud ved NGI at det trengs mer
forskning for å forstå prosessene i Bjørvika. Det samme uttaler fysiker og katastrofeforsker
Henrik Svensen ved UiO i en kronikk i Morgenbladet.
Forholdene vil sannsynligvis gjøre en eventuelle bygging av Lambda enda dyrere enn
antatt, og (de ustipulerte, men åpenbart høye) drifts- og vedlikeholdskostnader uforutsigbare.
Nylig meldes det også at byggegropen for ny Deichmanske bibliotek i Bjørvika uventet tar
inn vann. Arbeidet er forsinket i flere måneder, og man har pr. dato ikke funnet en løsning på
problemet (Klassekampen 15. august 2014).
Kommentar: De samlede usikkerhetsmomenter ved Bjørvika som lokalisering for et Munchmuseum tilsier uansett at man utsetter videre planlegging inntil forholdene er forstått og
fullt ut avklart. Dette bør være avgjørende for bystyrets forestående behandling både av ny
reguleringsplan og for vurdering av forprosjektet.
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Feil bygning
på feil sted
til gal pris

Hva er galt med Lambda?
Dette er ingen omkamp for Tøyen.
Arbeidet med et nytt Munch-museum har strukket seg fra bystyrets enstemmige vedtak i 2005 via
byrådets overraskende snuoperasjon i 2008 til i dag. Lokaliseringsforslag har svingt mellom Tøyen og
Bjørvika på ulike premisser. Det inviteres nå til politisk vedtak av Bjørvika-alternativet.
Problemet er bare at et politisk vedtak ikke gjør Lambda på Paulsenkaia til et egnet museumsprosjekt.
Dets grunnleggende svakheter står uløst. Prosessen ble på vesentlige punkter unndratt parlamentarisk
prosedyre. Avgjørende momenter er utelatt. Byrådets beslutningsgrunnlag smuldrer nå opp på flere
punkter. Det er i dag oppstått en helt ny situasjon. Derfor denne lille essaysamling, basert på
tilgjengelige kilder frem til 31. mars 2014.1

Forfatterne har til dels mottatt innspill fra personer som har fulgt saken gjennom flere år. Tekstene står
imidlertid for forfatternes regning. Alle faktaopplysninger kan dokumenteres.
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Nytt Munchmuseum – søknad om statstilskudd – nasjonale kulturbygg, dat. 28.02. 2014, Arkivkode 031, til
Kulturdepartementet fra Oslo kommune v/byråd Hallstein Bjercke og kommunaldirektør Gro Balas, har bidratt
til at denne samling publiseres nå og vil bli referert til flere ganger i det følgende.
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DEL I
Historikk, museumsfaglige krav, priser, byggetider og besøkskalkyler

1 Et lite historisk tilbakeblikk
Det er en feil historie Byrådet forteller Kulturdepartementet i brev av 28. februar i år, når det gis
inntrykk av at «Oslo kommunes arbeid med å realisere et nytt felles museumsbygg (…) startet i 2008,
med bystyrevedtak om å lokalisere Munchmuseet med Stenersenmuseets samlinger i Bjørvika.»
Historien starter med det væpnede ranet i 2004, da «Skrik» og «Madonna» i løpet av få minutter ble
revet ned av veggen. Det ble en vekker for mange, og hele Munch-museet ble ombygget for å sikre det
mot tilsvarende angrep utenfra. Publikum merket godt at kontrollen ble utvidet. Den fysiske sikringen
krevde inngrep i selve bygget, og utstillingsrommene ble krympet. Også det merket publikum godt.
Samtidig førte dette til nye krav om at museet måtte moderniseres og utvides.
Enighet om ny giv
En ny giv var nødvendig, og bystyret samlet seg 7. desember 2005 enstemmig om følgende vedtak:
Byrådet bes legge fram en grundig utredning med forslag om tilbygg eller helt nytt bygg for Munch-museet på
Tøyen. Utredningen skal bl.a. inneholde vurderinger av arealbehov til utstillinger, magasiner, studie/forskningsrom og verksteder til løpende vedlikehold/restaureringsarbeider (…) Utredningen må inneholde skisser av
tilbygg/nybygg og realistiske beregninger av kostnader.

Den grundige vurderingen av det fremtidige Munch-museet på Tøyen kom 8. mai 2006. Da forelå
omfattende analyser og forslag fra konsulentfirmaet HolteProsjekt (senere Holte Consulting as). Blant
de mange alternative løsningene foretrakk både bystyret og Munch-museet et nybygg ved siden av det
eksisterende. Denne løsningen ville innebære «en betydelig tilleggsverdi for Oslo Kommune», og man
ville unngå stengning av museet i anleggsperioden. Kostnadsrammen var beregnet til 852 mill. kr.
På stedet hvil
Bystyret - med tilslutning fra museets stab - hadde altså valgt veien videre. Men byrådet ble stående
på stedet hvil. 27. november kom et notat fra byråden for næring og kultur som fant utredningens tre
alternativer så kompliserte at byrådet hadde «behov for noe lengre tid til å vurdere saken». Og tiden
gikk, stadig uten at noe skjedde. Flere i bystyret ble utålmodige. I mars 2007 ble SVs Kari Pahle
intervjuet i Aftenposten og hun var ganske klar: «Nå må de slutte å somle. Vi ga dem bestillingen før
jul i 2005, nå må de ta en beslutning og sørge for det økonomiske». Byrådsleder Erling Lae forklarte
stillstanden med at store utgifter til idrett tynget investeringsbudsjettene. De ble etterhvert svært
tyngende. Overskridelsene på Holmenkollbakken ble 600 mill. kroner.
Men det var neppe bare idrettens krav og de «komplekse» utredningene om utbyggingen på Tøyen
som stoppet Munch. Saken forlot den ordinære arena for politiske beslutninger, og det er ikke klart
hvilke prosesser som førte til at bystyrets enstemmige valg av Tøyen som sted for videre utbygging av
Munch-museet ble sabotert.
En lyssky hestehandel
Resultatet av denne virksomhet var i alle fall at byrådsleder Lae 27. mai 2008 triumferende kunne
erklære at Munch skulle flytte til Bjørvika. Men han var ikke alene på arenaen – også statsråd Giske
kunne meddele at Nasjonalmuseet med de fusjonerte museene skulle flytte til Vestbanen. Begge var
strålende fornøyd. Kanskje særlig over at ingen ting var lekket ut på forhånd. Uten utredninger og
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uten forutgående faglige diskusjoner, og uten noen forstyrrende innblikk fra offentligheten, var man
blitt enige om en gigantisk hestehandel: Oslo kommune skulle få solgt Vestbanetomten tilbake til
Staten. Dermed slapp kommunen problemet med å få fylt tomten med Deichmanske bibliotek og andre
kulturinstitusjoner, og staten slapp de angivelige problemene på Tullinløkka og kunne bygge
Nasjonalmuseet på Vestbanen.
Siden forhandlingene om dette hadde foregått i hemmelighet, ble det viktig for partene å fremstille
sine roller som initiativtagerens og kanskje vinnerens. Både Giske og Lae fortalte åpenhjertig hvordan
prosessen hadde foregått. Beskrivelsen bekreftet at alle normale spilleregler var satt til side. Det var de
heller ikke flaue for å innrømme:
Erling Lae: « Om vi hadde gått ut offentlig med noe, ville det veltet hele spillet».
Trond Giske: «Hvis vi hadde sendt dette på utredning, hadde alt stoppet»
Og før noen hadde rukket å reagere nettopp på denne form for beslutningsprosess, fortsatte spillet i
mørket. Mens saken om videre utbygging av Munch-museet hadde stått i stampe siden 2006, var den
handlekraftige byrådsleder nå i gang med å utnytte de nye mulighetene. Opsjon på kjøp av Paulsenkaia hadde han på kommunens vegne sikret seg. Og støtten fra utvalgte stemmer i bystyrets
partigrupper var fikset underhånden.
Grunneieren tar over ledelsen
En pussig detalj er at Venstres kulturråd Kjell Veivåg allerede hadde lansert et forslag om flytting av
Munch-museet til Bjørvika, uten annen begrunnelse enn at dette var «byens beste tomt». Han hadde
ingen faglig støtte fra noe hold, hverken fra museumsfolk eller byplanleggere. Soloutspillet fikk den
gang bare tilslutning fra Venstres tre representanter. Hvordan denne idéen oppsto har Veivåg ikke
fortalt noe om. Vi må derfor ty til en av teoriene, som knytter forbindelsen til HAV Eiendom as. Etter
at Operaen ble lagt til Bjørvika og plutselig gjorde hele havneområdet til et populært samlingssted, så
havnevesenet muligheter til å øke det økonomiske potensiale for de områder som nå kunne frigis for
salg. Ideen om å flytte Munch til Bjørvika kom kanskje fra formannen i styret for Oslo Havn KF,
venstremannen Bent Stilluf Karlsen? Hans handlekraft og idérikdom var både kjent og verdsatt. Og
meget raskt fant Erling Lae igjen veien til grunneieren. Nå ble det avtalt at HAV Eiendom as skulle ha
ansvar for den videre planlegging av Munch-museet. Byrådslederen overlot altså på egen hånd en
sentral kulturpolitisk oppgave til grunneieren, til og med før saken var lagt fram for bystyret.
Fra dette tidspunkt overtok Oslos havnevesen styringen gjennom sitt eiendomsselskap HAV Eiendom
as, et frittstående aksjeselskap uten noen hemmende instruksjonsrett fra kommunens side. Heretter
kunne kommunens folkevalgte, f.eks. kulturutvalget, gjerne holdes utenfor. Kulturetaten var satt på et
sidespor, og Munch-museets ansatte deltok ikke i noen rådslagninger, så vidt det er mulig å fastslå.
På full fart inn i skandalen
Uten demokratisk forankring av beslutningene, og med et privat og rent kommersielt aksjeselskap som
lokomotiv, kunne farten i prosessen økes. HAV Eiendom as var som privat selskap ikke bundet av
EØS-regler eller andre bestemmelser om offentlige innkjøp. Det kommersielle selskapet behøvde
heller ikke forholde seg til vanlige kommunale og demokratiske rutiner, og var i full fart med å
forberede arkitektkonkurransen allerede i juli 2008, lenge før bystyret idet hele tatt hadde drøftet og
formelt vedtatt flyttingen til Bjørvika. Konkurranse måtte utformes slik den best passet HAV
Eiendoms interesser, men Norske Arkitekters Landsforbund ville ikke anbefale norske arkitekter å
delta i HAVs første opplegg.
I avisdiskusjonen om denne konflikten kom Stilluf Karlsen selv raskt på banen og uttalte seg på
datterselskapets vegne 23. juli 2008: «HAV Eiendoms oppgave er å styre prosessen med sikte på å få
fram alternativer og bidra til gjennomføringskraft.» Med et noe endret opplegg ble så konkurransen
formelt akseptert av NAL. Fra da av var byggingen av et nytt Munch-museum prisgitt et privat
aksjeselskap hvis formål er å forvalte Oslo kommunes eiendommer langs sjøsiden av byen. Mange
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avislesere ble overrasket da innbydelsen plutselig sto i avisene. Hvordan kunne det være mulig at
prosjektet ikke ble utlyst av Oslo kommune, eller av Kulturetaten? Spørsmålet har stått ubesvart.
En møteplass for alle – og fest for de få
Faktisk var det ikke en arkitektkonkurranse for et kunstmuseum som ble utlyst. Den ble nokså generelt
betegnet som en «Plan- og designkonkurranse». Av innbydelsen fremgikk det at formålet ikke først og
fremst var å utforme et museum, men å utvikle et stort tomteområde i Bjørvika. Det viktigste var at
«forslagene viser hvordan utbyggingen av museet kan kombineres med den øvrige bebyggelsen på en
måte som optimaliserer den kommersielle verdien av eiendommene». Det var klar tale fra utbygger og
grunneier. Juryen ble faktisk pålagt å utpeke som vinner det prosjektet som best ivaretok det «kommersielle potensiale i de deler av bebyggelsen som ikke er en del av museet». At et slikt pålegg kunne
formuleres i konkurransen om Munch-museet burde ha ført til protester.
Riktignok ble det i konkurranseinnbydelsen også listet opp krav til museet: Antall kvadratmeter
utstillingsrom, kaféer, butikker, magasiner, verksteder osv. Men konkurransebetingelsene inneholdt
også formuleringer som viste manglende forståelse for hvordan et internasjonalt kunstmuseum
fungerer. Dessuten avslørte de hvilke visjoner HAV Eiendom as hadde for det nybygget som skulle
reises på Paulsen-kaia: «Museet skal bidra til å skaffe liv og aktivitet i omliggende uteområder, og være en
møteplass for alle i byen. Publikumsarealer må enkeltvis eller samlet kunne holdes åpne utenom utstillingenes
åpningstider, og også fysisk kunne stenges fra annen aktivitet i huset.»… «De kommersielle muligheter skal
utnyttes fullt ut gjennom store butikkarealer, variert serveringstilbud og store arealer for arrangementer. Det
skal etableres 5-8 bedriftsrom/sponsorlosjer som skal være eksklusive rom for museets samarbeidspartnere. I
tilknytning til bedriftsrommene skal det være toaletter, tekjøkken og innbydende entré.» Slike vyer om de

fremtidige festligheter i og rundt museet var neppe inspirert fra Munch-museets stab.
Utbyggeren vedgikk åpent motivet bak flytteoperasjonen: «HAV Eiendom har ikke direkte fortjeneste
knyttet til selve bygget for det nye Munch-museet. HAV E tjener penger på tomtesalg og merverdien
som skapes av det å få en så god, krevende nabo til Bjørvika.»
Hele den såkalte Plan- og designkonkurransen som HAV Eiendom as utlyste høsten 2008 var følgelig
et dårlig utgangspunkt for å bygge et nytt, tidsmessig museum for Edvard Munchs kunst. Det var
utbyggerens interesser som var det primære.
En håndplukket jury – uten Munch
For HAV Eiendom var målet var å få Munch-museet til Bjørvika på en forretningsmessig vellykket
måte, og ikke minst slik at kommunens Bjørvika-entusiaster ville sikre realisering av prosjektet.
Derfor ble også konkurransejuryen sammensatt på en måte som satte selve Munchs kunst helt til side.
BIant juryens 13 medlemmer var ingen fra Munch-museet, og bare én som hadde museumsfaglig
kompetanse: direktøren for Kunstmuseene i Bergen. Til gjengjeld var det mange som kunne ha
meninger om et nytt bygg i Bjørvika: Den fremtidige nabo, Operaen, var representert både ved sin
styreformann og sin kommersielle direktør. Fra Oslos havnemyndigheter kom både en representant fra
Oslo Havn KFs styre og en representant for HAV Eiendom as. Kulturetaten i kommunen hadde
oppnevnt sin eiendomssjef. Plan- og bygningsetaten stilte med en sivilarkitekt. Et av jurymedlemmene
hadde kompetanse innen prosjektering og byggekost. Siden dette var en konkurranse der selve
Bjørvika-utbyggingen skulle være vesentlig, hadde Norske arkitekters landsforbund oppnevnt en
landskapsarkitekt blant sine tre medlemmer. Juryens leder var den danske arkitekt Helle Søholt, som
ved sin side hadde en sveitsisk arkitekt. De to siste sørget for at HAV kunne flotte seg med
betegnelsen «Internasjonal jury». Alt i alt mye kompetanse samlet, men neppe spesielt egnet for å
vurdere de museumsfaglige sider av konkurransen. HAV Eiendom as hadde lagt alt til rette for sitt
forretningsmessige framstøt.
Selve juryeringen gikk fort unna. For å bøte på mangelen på Munch-ekspertise i juryen ble enkelte fra
museet innkalt til å møte juryen. Hva som kom ut av dette er ikke offentlig kjent. Men 20. april 2009
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offentliggjorde i alle fall juryen at den spanske arkitekt Juan Herreros var kåret til vinner med forslaget
«Lambda». Juryen var ikke kjent med at forslaget nærmest var en kopi av et forretnings- og leilighetskompleks som allerede fantes bygget i Las Palmas. Altså et såkalt «signalbygg» som ingen egentlig
hadde bedt om. Dette gjorde skandalen ekstra pikant.
Fjordbyens nye landemerke - museum eller utkikkstårn?
I virkeligheten var «Lambda»-konseptet en ufullendt skisse, uten overbevisende løsninger for den
museumsfaglige side av prosjektet. Juryen mente derimot at «Lambda» var et «komplett og fullstendig
anbefalt museumsprosjekt som skaper stort potensial for rekreasjon og urban utvikling». Et 57 meter
høyt bygg på bryggekanten ble karakterisert som et «potensielt landemerke som står respektfullt øst
for operaen».
Altså først og fremst byutvikling, som bestilt. Og til glede for kommunepolitikere med sans for økt
turisttrafikk ble det også lokket med den fabelaktige utsikten fra restauranten på toppen. Til og med
underveis oppover med rulletrappene ville man hele tiden få oppleve byen sett fra nye høyder! I hver
etasje et nytt panorama.
Nettopp høyhuset med dets dominerende plassering ville angivelig vise at Oslo var en kulturby.
Argumentet grep Byrådet med begeistring. Så da Riksantikvaren i første omgang ga uttrykk for at
høyhus i deler av Bjørvika vil være «skadelig og skjemmende for nasjonale kulturminner» skrev den
nye byrådslederen Stian Berger Røsland og kulturråd Torgeir Ødegaard oppbragt at den nye riksantikvaren måtte respektere vedtak som var fattet. Til dette bemerket riksantikvar Jørn Holme at sakens
kjerne var at «middelalderparken nå blir bygget inne. Og at Oslo kommune vil bygge et Munchmuseum som deres egen reguleringsplan ikke tillater byggingen av»
Et demokratisk problem
Riksantikvarens formelle innsigelser mot «Lambda» og de senere forhandlinger med kommunen førte
til visse reduksjoner i antall etasjer og av tårnbyggets bredde. Men da forhandlinger om andre sider av
utbyggingsplanene for Bjørvika gikk i stå, fant kommunen ut at da gjaldt ikke lenger avtalene om
«Lambda». For kommunen var et av problemene at man i forhandlinger med ulike entreprenører og
utbyggere hadde inngått avtaler om byggevolumene. Mens reguleringsplanene skulle fremme en
utbygging der «Fjordbyen» fikk en bebyggelse med fallende høyde mot havnen, ønsket utbyggerne å
gå i høyden og å utnytte tomtene mest mulig. Dette hadde kommunen godtatt.
Oslo Byes Vel var meget kritisk til slike avtaler: «Når utbyggingsavtaler blir bestemmende for
reguleringsplaners innhold, blir dialogen mellom planmyndighetene og byens borgere som lovverkets
intensjon er, uten reelt innhold. Et demokratisk problem oppstår når høringsuttalelser og andre
innspill avvises fordi rammene er bestemt og ifølge byens politiske ledelse ikke kan endres.» Oslo
Byes Vel mente dessuten at det var et problem at vedtatte reguleringsplaner endres etter hvert som nye
delløsninger lanseres: «To ganger har juryer i arkitektkonkurranser utpekt vinnerprosjekter som er i
strid med vedtatt regulering. Det gjelder både Barcode og Lambda. Begge ganger har byens
myndigheter overhørt kraftige protester og tilpasset reguleringsplanene til de omstridte konkurranseprosjektene. Det burde vært omvendt; også deltakere og juryer bør respektere vedtatte planer som
søker å ivareta en helhet.»
Feil museum på feil sted
Valget av «Lambda» gikk altså på tvers av gjeldende reguleringsplaner. Men på Paulsen-kaia kunne
bare et høyhus gi plass for det antall kvadratmeter som var planlagt. Denne tomten kalte Venstres
kulturbyråd for «byens beste». Det er uforståelig at en slik påstand kan overleve en demokratisk
beslutningsprosess, der allsidig fagkunnskap burde ligge til grunn for alle vedtak. Og det er ikke uten
grunn at den tidligere formann i foreningen «Bjørvikas venner», professor i samfunnsgeografi Tor Fr.
Rasmussen, karakteriserte «Lambda» som «feil museum på feil sted».
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Lokaliseringen av museet ble nå igjen et hovedtema. Den avgjørende grunn til å velge «Lambda» var
nettopp at «Fjordbyen» skulle få et kultursentrum. Hit ville både turister og Oslo-folk strømme til.
Spekulative beregninger antydet at publikumstallet ville øke til 500 000 årlig. En ønskedrøm for
byrådet. Med slike tall kunne de problematiske sider av «Lambda» som museumsbygg skyves i
bakgrunnen. Det kunne også de økonomiske realiteter.
Men nye momenter kom inn i debatten. Statens vedtak om å bygge nytt Nasjonalmuseum på
Vestbanen åpnet en mulighet for at Munch-museet kunne overta Nasjonalgalleriet når det en gang
skulle fraflyttes. Lokaliseringen var utmerket, og at løsningen kunne bli billigere enn å bygge høyhus i
Bjørvika ble også understreket. Dette var en del av begrunnelsen for at Fremskrittspartiet skiftet side
og stemte mot «Lambda» sammen med AP, SV, Rødt og MDG. Det skjedde 14. desember 2011.
Saken da gjaldt formelt endring av reguleringsbestemmelsene for Bjørvika. De ble ikke endret, og
dermed var «Lambda» endelig skrinlagt, trodde mange.
Et tankevekkende alternativ som gave fra tre arkitekter
Problemet var at byrådet ikke ville gi seg, og at noe alternativ tilsynelatende ikke fantes. Bystyrevedtaket om å forberede endringer av reguleringsplanen ble sabotert. Trusselen var nå «Lambda» eller
intet! Det oppstod derfor en ny situasjon 6. november 2013 da Aftenposten offentliggjorde en skisse
til et nytt Munch-museum på Tøyen. Arkitektene Fredrik A.S. Torp, Didrik Hvoslef-Eide og Stein
Halvorsen hadde privat utarbeidet et forslag som lenge hadde ligget i kortene: Et museum i to etasjer
bygget like nord for dagens museum. Beregnet pris var 1 mrd. kroner. Til sammenlikning var prisen
på «Lambda» da anslått til 1,7 mrd. Dette regnestykket var enkelt å forklare, for det første fordi gjenbruk av det eksisterende bygg reduserte behovet for nybygg, dernest fordi et høyhus bygget på peler i
sjøen, med heiser, rulletrapper og «pauserom» med utsikt i hver etasje er en urasjonell løsning som
krever mye større byggevolum enn et lavt og kompakt museum. Og dessuten et høyere driftsbudsjett.
Mange husket kanskje også tidligere byrådsleder Laes umiddelbare uttalelse da Bjørvika først ble
lansert: «Man behøver ikke ha detaljkunnskaper for å se at Bjørvika blir uendelig mye dyrere enn de
to andre alternativene.»
Likevel fortsatte byrådet arbeidet med «Lambda», og nye utredninger og såkalte kvalitetssikringer
skulle underbygge påstanden om at «Lambda» ikke ble dyrere enn f.eks. det foretrukne, men saboterte
alternativet fra HolteProsjekt i 2006. Ytterligere hjelp søkte man i mars 2013 da Byrådet ba
Regjeringen om økonomisk støtte.
En ny lyssky hestehandel
Fra dette høyst ærverdige utspill på nasjonalt plan bega byrådet seg påny ut i den mindre opplyste
arena for politisk hestehandel. Heller ikke denne gang var byrådets aktører flaue for å avsløre hvordan
forhandlingene hadde foregått. Uten at noen måtte få vite det møttes forhandlere fra SV og byrådet.
Hva kostet det å endre standpunkt? Den politiske pris ble at Byrådet forpliktet seg til å gjennomføre en
ti-punkts plan for utvikling av Tøyenområdet. Mange av tiltakene var riktignok allerede vedtatt av
Bystyret, men ikke gjennomført. SVs tilsynelatende kuvending ble av noen karakterisert som «godt
politisk håndverk». Siden dette foregikk uten innsyn fra velgerne eller offentligheten for øvrig, er det
vanskelig å ha noen mening om hva slags demokrati dette skulle representere. Men i ettertid kan man i
alle fall betvile at en dyktig politisk håndverker ville ha gitt byrådet en blankofullmakt til støtte for et
museumsprosjekt som fortsatt var under bearbeiding og som i april 2014 fremdeles ikke er ferdig
utviklet, 5 år etter at det ble utpekt som vinner.
«Lambda» for åpen scene – til slutt
Prosessen har etter årelang strid blant ulike typer fagfolk i og utenfor kommunens virkefelt endelig
nådd fram til det demokratiske kjernepunktet: De folkevalgte selv. Når bystyrerepresentantene i løpet
av dette året skal ta stilling til «Lambda» som museumsprosjekt er det faktisk første gang de får en
reell mulighet til å vurdere hva slags museum «Lambda» vil kunne bli. Lokaliseringen av museet blir
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nå ikke det vesentlige, men hvilket museum man skal bevilge penger til. Her er ikke lenger plass for
politiske ønskedrømmer eller utbyggers økonomiske interesser. Her er ikke plass til urealistiske tall for
byggekostnader. Her vil bystyrets medlemmer stå fritt til å bedømme hva man får for pengene. Den
friheten, og det ansvaret, hører til de viktigste prinsipper i et parlamentarisk demokrati.
Når byrådet setter sin lit til at Regjeringen er villig til å delta i spleiselaget, er det betryggende å vite at
Regjeringen, uavhengig av politisk farge, har lang erfaring i å vurdere slike luftslott.

EOH

2 Prinsipielle og praktiske krav til et kunstmuseum vs. Lambda
Museumsfaglige krav som obligatorisk utgangpunkt
Museenes primæroppgaver er innsamling, bevaring, forskning og formidling. Svikt i bevaringsfunksjonen vil kunne føre til irreversible skader på samlingene og har uten videre første prioritet. Når
nye museer tegnes er det ikke alltid forstått at valg av bygningstype får konsekvenser for bevaring,
sikkerhet og driftsøkonomi. Disse forhold lar seg enkelt forene med publikums- og formidlingshensyn
til helhetlige museumsfaglige krav. Bygningstypen kan velges og konstrueres slik at den selv bidrar til
å etablere og opprettholde et stabilt inneklima på en økonomisk og driftssikker måte.
Jo lavere desto bedre. I alle fall ikke omvendt
Flere prinsipper kan kombineres. Ett av dem er et godt isolert bygningsskall, en kompakt blokk med
tykke vegger og et minimum av vinduer. Et annet prinsipp er at minst mulig av husets ytterflate
eksponeres for utvendige klimaskiftninger. Grunnmodellene er velkjente: Kulen er den optimale
modell - maksimalt volum til minimal overflate.
Kuben er det nærmeste alternativ, og som bygning med fordelen av en fullisolert side mot bakken (1).
Eksempler er Leopold-Museum i Wien og Musée Moderne i Nice, begge fra 1990-årene, og
Kunstmuseum Liechtenstein fra 2000. Et lavt horisontalt bygg er ytterligere energisparende, fordi mer
overflate ligger mot bakken (2). Gemäldegalerie Berlin og Henie-Onstadmuseet ved Oslo er eksempler
på ettplansbygg, foruten Munch-museet selv.

Ideelt sett kan museet graves helt eller delvis ned (3). Kunstmuseet Louisiana utenfor København er et
velkjent eksempel, med sine to hovedutstillingsområder under terreng, forbundet med glasskorridorer i
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terrenghøyde der kun relativt robuste gjenstandstyper er utstilt. Museet for moderne kunst i Brussel
ligger i sin helhet under terreng, med en spiralformet lyssjakt i midten og fontene nederst, som
reflekterer dagslys inn i utstillingsrommene. En rekke andre nyere museer følger lignende prinsipper,
for eksempel Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie i Berlin.
I et lavt horisontalt bygg, helt eller delvis nedgravd, vil behovet for mekaniske klimainstallasjoner
reduseres og et stabilt klima i økende grad sikres samtidig som driftsutgiftene reduseres. Dette er et
hovedpoeng i ”passiv bevaring”. Fra et formidlingssynspunkt gir få og store gulvflater også stor
fleksibilitet: Publikum kan vandre fritt rundt. Seksjoner kan lett avskjermes ved skifte i utstillinger.
Minimal plass går med til trapper og rene vandreområder. Logistikk og ikke minst publikumssikkerhet
i nødssituasjoner optimaliseres ved enkle fluktveier til terreng.
Et vertikalt bygg (4) er den motsatte ytterlighet, med lite fotavtrykk og større overflate i forhold til
volum. Store glassvegger og høyere vindtrykk øker behovet for klimainstallasjoner og andre ekstraløsninger, som i seg selv tar plass. Logistikk og formidling kompliseres når arealet bindes i mindre
enheter over hverandre. Et høybygg må avgi mye plass til trapper og vandreseksjoner mellom etasjene,
med redusert utstillingsareal og ineffektiv plassutnyttelse som resultat. Med samme plassbehov får et
vertikalt bygg en høyere brutto/netto-faktor enn et horisontalt bygg på én eller to etasjer: Det må
bygges større enn nødvendig, og blir dyrere.
Høybygg er en nærliggende og rasjonell løsning i områder med begrenset plass og høy tomtepris. Men
det er lite hensiktsmessig ut fra energiøkonomi, driftssikkerhet og museumsfaglige krav. Et vertikalt
bygg, tvunget i været av en begrenset tomt, er i prinsippet det dårligste utgangspunkt for et museum.
Lokaliseringen må velges med bygningens funksjon for øye.
Klima, vedlikehold, driftssikkerhet og politisk prioritering
Stabilt klima i museer har tradisjonelt basert seg på mekanisk klimakondisjonering. 50-60 års
internasjonal erfaring viser at sentraliserte klimaanlegg er kompliserte, tildels upålitelige i praksis, og
ressurskrevende både i energiforbruk og ved behovet for kontinuerlig ettersyn. Svikt, som før eller
siden inntreffer, gir brudd i en kunstig opprettholdt stabilitet med umiddelbar potensiell risiko for
samlingene. Bygg konstruert ut fra estetiske hensyn kan bli helt avhengige av slike energikrevende
anlegg. Konsekvensene også for fremtidig drift er åpenbare:
Energi blir stadig dyrere. Klimaanlegg har begrenset levetid. Vedlikehold og drift av kulturinstitusjoner er erfaringsmessig lavt prioritert. Et nærliggende eksempel er den politiske neglisjering
av vanlig bygningsmessig vedlikehold av Munch-museet. Den begynte i 1960 med kommunens
nedskjæring av byggebudsjettet. I 1991 måtte daværende museumsdirektør Alf Bøe skaffe japansk
sponsorhjelp til vedlikehold og utvidelse, etter at Oslo kommune hadde avslått hans søknad om et
mindre beløp til formålet. Da ny direktør tiltrådte 20 år senere var bygningen igjen preget av
manglende vedlikehold: Fugler hadde hakket ut isolasjonen i taket, det var sprekk i en vegg og
klimaanlegget var foreldet. Den nye direktør fremstilte dette som bevis for at museet var ”gått ut på
dato” og at det derfor hastet å få bygget Lambda. At situasjonen skyldtes kommunens nedprioritering
av noe så elementært (men lite spektakulært) som vedlikehold, ble fortiet.
Ved budsjettnedskjæringer kan altså samlingenes bevaring komme i knipe. Dette er et tema i internasjonale museumskretser, og har nylig kommet opp også i Norge.
Blant Lambda-juryens premisser var at ”tekniske anlegg ikke skal kompensere for en dårlig utformet
bygning.” Men Lambda-konseptets utforming krevde vesentlige omarbeidelser. De har pågått siden
2008 med store omkostninger og viser det problematiske ved utgangspunktet. I et høybygg vil et
sentralanlegg vanskelig kunne fungere. I skisseprosjektet foreslås derfor flere separate klimaanlegg
oppover i etasjene, altså en kompliserende og fordyrende faktor som kompensasjon for en uegnet
bygningsform.
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Lambda som fundamentalt feilgrep
Lambdas tårnvolum består av ca. 1/3 åpne vandre-/trappeseksjoner i glass (”dynamisk del”), og ca. 2/3
lukkede utstillingsseksjoner i betong (”statisk del”). I hver etasje skulle den dynamiske og den statiske
del ifølge konseptet forbindes med store åpninger. Visjonen var at publikum skulle sirkulere fritt
mellom kunstopplevelser og avnytelse av utsikten over Oslofjorden og Bjørvika (gjerne ”med et glass
vin i hånden” for å sitere daværende kulturbyråd Torger Ødegaard). I dette visjonære hovedgrep røper
den spanske arkitekt Juan Herreros sin fundamentale uvitenhet om elementære museale krav.

Figur 1. Interiørperspektiv fra det nye Munch-museet. Illustrasjon av Herreros Arquitectos/LPO. Fra HAV Eiendom a/s,
”Reguleringsforslag for Munch/Deichman-ormådet” Høringsutkast, Oslo 4. februar 2010.

Visjonen står til stryk. For det første vil eksponeringen for ytre temperaturskiftninger - overført direkte
gjennom glassområdenes mottagelighet for raske vekslinger mellom drivhusvarme og nedkjøling umiddelbart forplante seg gjennom de store åpningene til utstillingsrommene og eliminere ethvert
forsøk på klimakontroll. Slike åpninger må lukkes og erstattes av sluser med dobbelt sett dører.
For det andre vil kontrasten mellom sterkt sollys i glassområdene (opptil 10 000 lux) og lavt lysnivå i
utstillingsområdene (max 250 lux for malerier, 50 lux for papir) kreve lignende sluser også av hensyn
til øyets tilpasning.
For å redusere disse problemene blir bygget nå foreslått pakket inn i perforerte aluminiumsplater. En
fordyrende løsning, som forøvrig eliminerer glassfasadenes estetiske virkning ved å speile skiftninger i
himmel og hav - understreket av Herreros som en kvalitet ved konseptet. Dertil trengs et kombinert
slusesystem for lys og klima. Dette forsterker vertikalbyggets iboende ulemper til det parodiske: Hvert
utstillingsrom må ha en sluse for inn- og utpassering, hver med to dører som må lukkes hver for seg
før man går videre. Dette gir et stort antall dører for å komme gjennom samlingen (detaljbeskrivelse i
Del II nedenfor, s. 25-28, 31). Den tvilsomme ”prognose”, dvs. byrådets udokumenterbare påstand om
500 000 besøkende årlig (jfr. s. 16-17 nedenfor), vil bety flere tusen daglig i toppsesongen, inkludert
grupper og rullestolsbrukere. Systemet vil gi køer, forstoppelse og uønskede tilstander – eller verre:
Én ting er at avbrytelsene mellom hver etasje, med beundring av utsikten, kan hindre sammenheng i
visning, utstilling og kunstopplevelse. Alvorligere er det at fluktveier ved brann og andre krisesituasjoner kompliseres, med økt risiko for kunstverk og publikum ved evakuering under tidspress, der
heiser ikke kan brukes. Slusesystemet, som prosjektet påtvinges hvis Lambda overhodet skal komme
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på tale som kunstmuseum, gjør denne side av saken prekær. I en nødssituasjon kan Lambda dermed bli
som skreddersydd for en katastrofe, proporsjonalt stigende med ”besøksprognosens” oppfyllelse.
I videoanimasjonen ”Det nye Munch-museet fra innsiden”, sluppet i mars 2014, er slusene sløyfet.
Den tre-fire minutter lange filmen viser flyvende panorering av vrimleområder, kaféer, møterom,
bibliotek, rulletrapper, utsikter og eksteriører, hvorav vel 15 sekunders samlede korte glimt av utstillingene - øyensynlig ikke prosjektets hovedsak. Slusepunktene er her erstattet av åpne levegger til
skjerming av lysinnslipp utenfra, uten dører og de nødvendige funksjoner nevnt ovenfor. Visualiseringen er åpenbart sterkt forenklet, og unngår å vise hvor komplisert det hele blir. Herreros Arquitectos,
LPO Arkitekter og Oslo kommune står bak videoen.
Signalbygg, signaturarkitektur og andre avsporinger
Et horisontalt idealmuseum behøver ikke å bli flatt og kjedelig. Kontorer, bibliotek, butikk og kafé
krever ikke de samme strenge klimaforhold som utstillinger, magasiner og konserveringsatelierer, og
kan godt stables i høyden med utsikt og blikkfangvirkning hvis ønskelig. Men hvis blikkfanget er
hovedsaken kan det oppstå problemer.
Ønsket om et spektakulært signalbygg som skal ”sette Oslo på kartet” har en appell med provinsielle
undertoner, som åpenbart virker attraktivt på politikere: Signalmagien ligger også i oppdraget om en
”branding” av Oslo, via et internasjonalt kommunikasjonsfirma som skulle overgå sin egen ”branding”
av Stockholm som The Capital of Scandinavia. Ifølge byrådet var firmaets tjenester alt annet enn
gratis, men ville angivelig lønne seg - på en eller annen verdiskala. Oppdraget ble godt dekket i
pressen, men ble fulgt av stillhet. Det har siden ikke vært mulig å få svar på hvordan det gikk og hva
det eventuelt forkastede forslag kostet. Men det reiser noen spørsmål: Hva innebærer det å kjøpe seg et
omdømme man ikke har? Og trenger Oslo en visuell retorikk som om vi var en landsby i et U-land?
Svarene sier formodentlig noe om byrådets prioriteringer.
Et høyt fyrtårnaktig signalbygg skal falle sammen med ideen om ”synlighet”, som analogi til Edvard
Munchs kunstneriske storhet. Men ideen impliserer samtidig at Munchs kunst i seg selv ikke kan
trekke publikum og derfor må ha et bygg som vekker oppmerksomhet.
Ønsket om oppmerksomhet er ikke entydig negativt. Spørsmålet er balanse. Juan Herreros tenkte
hverken på publikum eller kunsten, slik byrådets nylige brev hevder: Etter konkurransen møtte han
kritikken med at hans ambisjon var å lage noe ”spektakulært”, ikke noe energibesparende, og hans
manglende kunnskaper om museale funksjonskrav er åpenbare. Men når han og prosjektets tilhengere
hevder at bygging av Lambda vil ”sette Oslo på kartet”, og at det motsatte vil medføre Norges tap av
omdømme i verdens øyne, blir nysgjerrigheten vakt. Hva er det som skal settes på kartet ved å gjenta
hans personlige ”signaturarkitektur” fra et tidligere hotellkonsept? Herreros hevder at standardknekken
på toppen av bygget er et slags portrett av Munch, med referanse til et fotografi av kunstneren stående
med litt bøyd nakke. Da må vel også hotellet i Las Palmas være det, som flere har påpekt. Både
byggets eventuelle ”mening”, og hva arkitekten tror om sitt publikum, blir uklart.
En begrepsforvirring mellom vertikalt og horisontalt gjør seg gjeldende når Herreros og hans tilhengere vil legitimere vertikalitet som noe museumsfaglig fordelaktig. Tate Modern i London og Centre
Pompidou i Paris nevnes da som eksempler på vertikale kunstmuseer. Men Tate Modern er fem ganger
så bredt som høyt, og altså et horisontalt bygg. Centre Pompidou er ikke et kunstgalleri, men et dokumentasjonssenter med to av syv etasjer reservert for en fast kunstsamling, Musée d’Art Moderne.
Risiko i havneområder
Kombinasjonen av sjøluft og eksosholdig trafikkluft virker aggressivt nedbrytende på kunstverk. Dette
kan selvsagt filtreres, men betyr enda en fordyrende faktor i installasjon og drift.
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Ifølge estimater av fremtidige havnivåstigninger i norske kystkommuner, ved Det nasjonale klimatilpasningssekretariat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2009), kan fremtidig
havstigning i Oslo-området beregnes til mellom 21 og 76 cm pr. århundre. En forventet stormflo hvert
hundrede år (den siste var i 1914) vil da kunne nå 2,70 m, bølgehøyder ikke innregnet. Risikoen
forsterkes ved flom i Akerselva. FNs klimapanels rapport av 2014 regner med at såkalte hundreårsflommer kan oppstå tre ganger oftere enn hittil.
En prangende synlighet kan ha uønskede sider. Høye prestisjebygg i første losjerad er potensielle
terrormål. Det er neppe nødvendig å minne om 11. september 2001. ”Signalbygget” er et både
provoserende og sårbart nasjons- og kultursymbol. Muligheten er ikke overveid. Det satses på økende
beredskap mot terroranslag i Norge.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i et scenario også påpekt konsekvensene av en
tankbåtlekkasje ved Sjursøya eller en eksplosjon i brennstofflagrene samme sted. Hele Bjørvika og
deler av byen vil bli katastrofalt berørt tidlig i et verstefallsscenario. Mulige utløsende årsaker vil
kunne variere fra hendelig arbeidsulykke til sabotasje.
Konklusjon:
Når hverken konseptet eller lokaliseringen oppfyller elementære krav til museumsbygg må prosjektet
være dårlig gjennomtenkt. Det er ikke slik museer bygges i dag. Lambda-tilhengerne velger å se bort
fra innvendingene, og gjentar at Paulsenkaia er byens flotteste tomt, at arkitekten er blant vår tids
største og at vinnerkonseptet er det best tenkelige. Innvendinger søkes ofte avsporet med at det hele er
et spørsmål om stygt eller pent, der ”stygt” er galt svar.
Å stikke hodet i sanden er en klassisk øvelse i realitetsunndragelse. Selv den nylige reklamevideoen
gjør museumsaspektene til noe underordnet. Når byrådet utelukker alle andre løsninger enn Lambda i
Bjørvika må andre målsetninger stå på agendaen.
JDH og ESS

3 Selvmotsigelser, konsulentmagi og etterprøvbare data
Er Stenersen og Munch identisk med ”Munch”?
Byggesaken gjelder ikke bare Munch-samlingen. Lambda som ”Munch-museum” er formelt
problematisk allerede som organisasjon. I 1936 og 1940 ble det gitt to forskjellige samlinger til Oslo
kommune fra to forskjellige givere: Både Rolf Stenersen og Edvard Munch ga klart uttrykk for at
deres samlinger for all del måtte holdes fra hverandre. Dette er godt dokumentert ved Stenersens
mange eksplisitte uttalelser i brev til kommunen og til pressen (der han forøvrig går inn for et museum
”på ett plan” og ”gjerne på østkanten”). Kommunens ønske om en samlokalisering av hensyn til
synergieffekter og rasjonaliseringsgevinster ved felles konservering, butikk, kafé m.m. ville ikke bryte
med givernes ønsker, hvis samlingenes separate integritet ble respektert.
I januar 2010 slo imidlertid daværende kulturbyråd Torger Ødegaard de to samlingene sammen – og
strøk Rolf Stenersens navn. Denne behandlingen av en av byens store mesener sier sitt om gavens
mottager. Men Ødegaard hevdet videre at det var ”intet som tydet på” at giverne ville hatt noe imot
sammenslåingen. I media og i direkte henvendelser ble både han og byrådet minnet om at det stikk
motsatte var tilfellet, underbygget med Stenersens mange uttalelser. Respons uteble. Allerede på dette
punkt valgte byrådet å handle mot bedre vitende.
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Øvrige forutsetninger brutt
Byrådet definerte senere premissene for et lokaliseringsvalg ved sammenligning av kvalitet, pris,
byggetid, avbrudd under byggeperioden og forventet besøkstall. Også på disse forutsetningene faller
Bjørvika-prosjektet gjennom. Tøyen var sammenligningsgrunnlaget på det aktuelle tidspunkt, og en
gjennomgang må foretas på byrådets egne premisser.
Brudd 1: Kvalitetskravet overses
Som vist ovenfor oppfyller ikke Lambda på Paulsenkaia elementære museumsfaglige krav. Selv etter
årelange bearbeidelser av kompetente arkitekter og konsulenter står man med nødløsninger som til
dels bare forsterker det uegnede ved hele utgangspunktet. Tomtens begrensninger har tvunget frem en
vertikal løsning som ikke fyller kravene til et førsteklasses museum. Innvendingene er ikke løst.
Brudd 2: Prisoverslagene er uholdbare
Da Lambda ble nedstemt 14. desember 2011 ba bystyret byrådet om å utrede to alternativer,
Nasjonalgalleriet (hvis det skulle bli ledig) og Tøyen. Byrådet ga konsulentselskapene OPAK og
Metier oppdraget. Nasjonalgalleriet skal nå fortsatt være i statlig bruk og er uaktuelt som alternativ.
Med utgangspunkt i Tøyen kan spørsmålet om nybygg vurderes på generelt grunnlag, uavhengig av
lokaliseringsdebatten. Oppdraget gjaldt de sammenslåtte Munch-Stenersensamlinger.
OPAK/Metier kom til følgende resultat: Alle alternativer ville koste omtrent det samme, 1,6 - 1,7 mrd.
Lambda i Bjørvika ville stå ferdig i 2017, og alternativene først i 2022. Samlingene på Tøyen kunne
flytte over i Lambda uten stengetid i byggeperioden, mens et nybygg på stedet angivelig måtte stenge i
årevis mens man rev det gamle og bygget nytt. Forventet publikumsøkning ville bli 500 000 i Bjørvika
mot 300 000 for Tøyen. Dette ga full klaff for byrådets forhåndsstandpunkt.
Konklusjonene er i ettertid plukket fra hverandre, også hva angår for eksempel Tøyenalternativets
mulige igangsettelse. Fremfor alt manglet kalkylene all troverdighet. ”Her er det ingen grunn til at
konsulentenes anslag skal få legge premissene” skrev Aftenposten på lederplass.
Prisanslagene viste at byrådets regi av konsulentbestillingen hadde utelatt den muligheten som lå
latent i Holtes alternativ B i 2006: Gjenbruk av det eksisterende museum ville redusere nybyggbehovet og bli langt rimeligere. Flytteutgifter for samlingene og andre Bjørvika-relaterte utgifter,
unndratt fra Lambda-kalkylen, kunne spares. Dette hadde lenge vært påpekt i den offentlige debatt, der
Stenersen ble foreslått i det nåværende bygg og Munch i et nybygg ved siden av. Forslaget gikk også
som innspill fra bystyret til byrådet mens bestillingen ble utformet. Det ble ignorert. Grunnen kan
vanskelig være noe annet enn at konsulentanslaget skulle gi et bestemt resultat.
Videre gir Lambdas dårlige plassutnyttelse høy brutto/netto-faktor, 1,8 (eller 1,97 ifølge byrådets
nylige brev til KD). Det feilaktige i å legge samme faktor til andre alternativer ble også påpekt av
opposisjonen på forhånd. Det ble ignorert. Igjen ble alternativenes fortrinn underslått.
Muligheten ble da fulgt opp i et skisseforslag fra arkitektene Didrik Hvoslef-Eide, Fredrik A.S. Torp
og Stein Halvorsen, regnet ut fra museets romprogram. Brutto/netto-faktor for et horisontalt bygg i to
etasjer kan settes til 1,4. Byggepris pr. m2 blir lavere i et mindre komplisert bygg enn Lambda,
anslagsvis kr. 70 000 mot Lambdas kr. 80 000.
Driftsutgiftene blir også lavere, bl.a. fordi et horisontalt bygg ikke vil ha behov for et omfattende
klimaanlegg. Dette er et innlysende faktum, men ikke tallfestet på det nåværende stadium.
Utgangspunktet er museets oppgitte rombehov:
Munch-museet
9 300 m2
Stenersenmuseet
3 000 m2
Samlet behov
12 300 m2
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Tre hovedalternativer kan oppstilles:
(A) Lambda; br/n-faktor 1,8 og m2-pris = kr. 80 000, to varianter:
i. iflg. museets rombehov
ii. iflg. planleggingsramme pr. juli 2013, ufullstendig kalkyle (*).2
(B) Arkitekttrioens Tøyen-eksempel, bruk av eksist. bygg,br/n-faktor 1,4 og to m2-priser:
i. Lambdas kr. 80 000
ii. normalpris kr. 70 000.
(C) Lavbygg generelt i to etasjer (ikke Tøyen), faktor 1,4 og m2-pris kr. 70 000.
(A) Overslag for Lambda
Samlingenes rombehov = 12 300 m2
i. Br/n-faktor 1,8 tilsier bygget areal (12 300 x 1,8) = 22 140 m2
Pris m2 kr. 80 000 (22 140 x 80 000) = kr. 1 770 000, avrundet 1,7 mrd.
ii.Planleggingsramme juli 20013, ufullstendig kalkyle, kr. 2,051 mrd. (*)
(B) Overslag for Tøyen
Gjenbruk av eksist. bygg til Stenersen m.m., nybyggbehov = 9 000 m2
Br/n-faktor 1,4 for lavbygg tilsier bygget areal (9 000 x 1,4) = 12 600 m2
i. Med Lambdas m2-pris kr. 80 000 (12 600 x 80 000) = kr. 1 008 000, avrundet 1 mrd.
ii. Med normal m2-pris kr. 70 000 (12 600 x 70 000) = kr. 882 000, avrundet 0,9 mrd. (**)3
(C) Overslag for museum på generell egnet tomt, ikke Tøyen
Behov 12 300 m2. Brutto/netto-faktor 1,4 tilsier bygget areal (12 300 x 1,4) = 17 200 m2
Med normal m2-pris kr. 70 000 (17 200 x 70 000) = kr. 1 204 000, avrundet 1,2 mrd.
Da arkitekttrioen fremla alternativ (B.i) som mulighetsskisse i november 2012 slo det bunnen ut av
byrådets påstand om pris som Lambdas angivelige fortrinn. Tøyen-alternativet sparte også tomtekjøp
(kommunen eier tomten) og flytteutgifter for samlingene. Uviljen mot korreksjoner viste seg i kulturbyråd Hallstein Bjerckes karakteristikk av skisseforsaget som ”sirkus” og ”tall plukket opp fra gaten”.
Bjercke ville ikke regne. Etterprøvbare data kan representere ”uønsket kunnskap”, for å sitere
statsviter og tidligere maktutreder, professor Øivind Østerud.
Kulturbyråden ble bl.a. imøtegått av en gruppe tidligere Høyre-politikere, Minerva- og DKSF’ere.
Gruppen minnet om habilitetsproblemet for et parti bundet til slagordet ”Lambda eller intet”, og ba
bystyrets H-politikere om å ta arkitekttrioens mulighetsskisse med i den videre behandling på like linje
med de øvrige. Det var fåfengt. Byrådets agenda var åpenbart ikke å utrede mulighetene, men å fremstille argumenter for å overtale noen til ”å forandre mening”, som ordfører Fabian Stang uttrykte det,
og som Oslo Høyre satte på programmet i 2012. Dette lyktes i slutten av mai 2013, da SV bak lukkede
dører inngikk et kompromiss med byrådet, stadfestet ved votering 5. juni: Nytt flertall for Lambda.
Allerede måneden etter, i juli 2013, var imidlertid en ufullstendig planleggingsramme for Lambda
steget til over 2 milliarder. Men dette ble ikke gjort offentlig kjent før tidlig i mars 2014, via byrådets
brev til KD. En budsjettsprekk umiddelbart etter at SV var blitt overtalt ville ha virket påfallende.
Stigningen skyldtes angivelig ”nye beregninger”, men gjaldt poster som hadde vært kjent, f.eks tomtekjøp i 2008 for 161 millioner. Unndratt fra den ”nye” kalkyle var også andre kjente utgifter som
flytting av samlingene til Bjørvika, beregnet i 2010 til 25 millioner.
Aftenposten bekymret seg nå på lederplass for en ”Holmenkoll-sprekk” (600 millioner), men mente at
200 millioner ennå ikke kunne kalles en ”budsjettsprekk”. Stigningen fra vel 1,6 til over 2 milliarder er
riktignok 3-400 millioner, ikke 200. Flere innså straks at beløpet var på gli: NRKs kulturkommentator
og andre spådde samme dag at den forventede kalkyle i løpet av 2014 ville nå 2,5 millarder før spade2

(*) Ny pris oppgitt i søknadsbrevet fra byrådet til Kulturdepartementet 28.02. 2014, s. 9. Beløpet skriver seg fra
en julikalkyle i 2013, men ble ikke gjort offentlig kjent før tidlig i mars 2014.
3
Et visst beløp, anslagsvis 20 millioner, kan legges inn i kalkylen for tilpasning til Stenersensamlingens behov.
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stikk. En uke senere, ved midten av mars, bragte Dagsrevyen et intervju med kulturbyråd Bjercke, som
nå ikke ville garantere en sluttsum under 3 milliarder. Idet dette essay avsluttes, 31. mars, melder NRK
Østlands-sendingen at dette beløpet synes å bli stadig mer realistisk. Bjercke ville ikke uttale seg før
den kvalitetssikrede kalkyle foreligger i juni.
Beløpene i seg selv er interessante nok, men poenget her er de sammenlignende tall for valg av alternativene. Lambda ”vant” på manipulert grunnlag, med tilbakeholdte opplysninger. Forøvrig nærmer
Lambda og Deichman hver for seg den samlede ”prisgaranti” på 2,7 milliarder som byrådet i 2011
forespeilet FrP for å snu. Konsulentanslagene året etter ble gjennomskuet ved fremleggelsen. Det er
ikke umulig at forprosjektet for Lambda kan bli minst tre ganger så dyrt som et horisontalt - og bedre museum.
Brudd 3: Uholdbare tidsaspekter
Hvis byrådet ikke hadde overkjørt bystyrets enstemmige vedtak av 2005 ville et nybygg stått ferdig i
2011 eller før. Hvis byrådet hadde innrømmet det uholdbare i sine bestilte kalkyler og utlyst ny arkitektkonkurranse i 2013 kunne, med den samme raske prosedyre som for Bjørvika i 2008, et alternativ
stå klart lenge før den angivelige termin 2022. Det ville heller ikke vært nødvendig å stenge museet på
Tøyen i byggeperioden: Utstillingene kunne holdes kontinuerlig åpne til nybygget ved siden av var
ferdig, og samlingene flyttes uten kostbar emballasje og transport via de eksisterende underjordiske
magasiner. Denne løsningen var klart innsett av museets fagpersonale allerede i 2006. Men dette har
det åpenbart ikke vært i byrådets interesse å følge opp.
Ifølge byrådets siste opplysninger vil Lambda ikke åpne i 2017, men først i 2019. Da gjenstår bare et
siste punkt i byrådets vedtaksgrunnlag; besøkskalkylen.
ESS m/bidrag fra FAST

4 Ønsketenkning som besøkskalkyle
Byrådet hadde bestilt en prognose over forventede besøkstall for alternativene: Halvannen kilometers
forflytning til et sted med vanskeligere adkomst- og parkeringsmuligheter ville angivelig gi 500 000
besøkende årlig, mot 300 000 på Tøyen. Tallene kan hverken dokumenteres eller etterprøves, men
byrådet legger dem offisielt til grunn.
Hvem tror på tallene?
Den halve million besøkende for Lambda var opprinnelig et løst innspill (”ambisjonsmål”) under
debatten, fremkastet at den usakkyndige direktør - byrådets forlengende arm. Senere ble tallet
opphøyet til ”analyse”, skjønt med eksplisitte forbehold fra OPAK-utreder Asbjørn Hansen selv:
”Usikkerheten er stor, i og med at dette er bygninger som ikke er bygget” og at konkurranse fra
Nasjonalmuseet på Vestbanen og Astrup Fearnley ikke var beregnet.
Professor Jan Grund, leder av et regjeringsutvalg for kunnskapsbasert kulturpolitikk, vurderte besøksanslaget på denne måten: ”Man kan ikke regne seg frem til hva man skal gjøre i en slik sak. Dette er et
politisk valg.”
Professor Anne-Britt Gran, forsker i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI, var enda mer direkte:
”Slike utredninger har et mandat man må forholde seg til. Det kan noen ganger virke som om utredninger og evalueringer benyttes til å legitimere den politikken man allerede har bestemt seg for.”
Ønskedrømmer kan hvitvaskes via konsulenter. Kulturbyråden tror på tallene, og fremstiller dem som
noe nær en realitet: ”Ut fra analysene vi har gjort, er vi så sikre vi kan være på at ambisjonsnivået [på
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500 000 besøkende] er riktig”. Kulturbyråden skiller ikke mellom ”ambisjonsnivå”, ”analyser” og
repeterbare prognoser. I hans nylige søknadsbrev til KD er de 500 000 besøkende blitt ”effektmål”.
Blant de halve tilbaketog i brevet gjelder dette antallet nå bare for ”det første året”. Håpet om nyhetens
interesse synes å være halmstrået.
Både disse og de ovennevnte påstander er siden blitt gjentattt reservasjonsløst av byrådsleder Stian
Berger Røsland og byrådspartiene.
Korttidshukommelse og selvskudd
Det ovennevnte tallmateriale hører med til byrådets endelige og offisielle beslutningsgrunnlag for å
bygge Lambda i Bjørvika. Et problem med situasjonsbestemte argumenter er vanskeligheten ved å
holde orden på dem. Lokaliseringen er ett av eksemplene:
Et hovedargument for å flytte museet er at Tøyen angivelig ligger avsides til, publikum finner ikke
frem dit, museet har ingen fremtid der. Da SV sommeren 2013 byttet Lambda mot en opprustning av
det kommunalt lenge forsømte Tøyen (en opprustning som lå i museets helhetsplan fra 1990-årene av),
var et ”badeland” blant trekkplastrene. Etterarbeidet med å fremstille kompromisset som en seier for
godt politisk håndverk får byrådspartiene til å snuble i egne ben. Nylig skrev bystyremedlemmene
Annelise Høegh (H) og Odd Einar Dørum (V) at det nye Tøyenbadet ville bety ”Badeglede for hele
byen!”: ”Vi vil bygge nye og moderne bad for fremtiden ved kollektivknutepunktene, slik at hele byen
får glede av anleggene. Nytt hovedbad på Tøyen kommer først.” Plutselig er Tøyen likevel et
knutepunkt, der hele byen vil få glede av områdets attraksjoner.
Slike selvmotsigelser suppleres av suksessen under Munch-jubileet. Milelange køer og rekordbesøk
viser at publikum klarte å ta T-banen tre stasjoner fra sentrum og gå fem minutter til museet. Testen på
holdbarheten av byrådets argumentasjon er om det selv ville ha godtatt dem for et motsatt standpunkt.
ESS

5 Konklusjon: Bygging har ingen hast

Hvordan kom vi dit vi er i dag?
Lambda-saken må være et symptom på svakheter i vår demokratiske praksis. Det er ellers vanskelig å
forklare hvordan et flertall av byens politikere i årevis har kunnet lukke øynene for innvendinger av
den type som nevnes i denne essaysamling. Tre faktorer, som ikke nødvendigvis behøver å føre galt av
sted, kan teoretisk bli aktuelle ved tidspress, stor arbeidsbyrde eller andre omstendigheter:



Mangelfull kompetanse. Politikere kan rimeligvis ikke ha innsikt i alle saker de får til
behandling. De kjøper derfor konsulenthjelp. Men konsulentbestillinger kan rigges slik at
politiske forhåndsønsker bekreftes.



Demokratisk underskudd. Folkevalgte i posisjon kan gi seg selv mandat til å handle på tvers
av begrunnede innspill fra offentligheten: Opplysninger fra sivilsamfunnet kan representere
”uønsket kunnskap”.



Konformitet. Konsensus i partiblokker fritar for individuelle vurderinger. Partipisken er
politikkens viktigste ansvarsfraskrivelsesmekanisme.
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Lambda-prosjektet må vike for en ansvarlig prosess
Ved å trenere og overkjøre det enstemmige bystyrevedtak i 2005 har byrådets viktigste bidrag til
byggesaken vært å forsinke den. I 2008 igangsatte byrådet en omlokalisering uten plausible museumsfaglige grunner. De tilgjengelige opplysninger tyder på at flyttingen til Bjørvika primært skyldtes
HAV Eiendoms økonomiske interesser. Dette bekreftes blant annet av prosessens avhengighet av
lukkede dører og av partiforbindelser mellom Oslo Havn KF og pådriverpartiet i bystyret.
Avskrellet all retorikk må saken kort og godt være at det offentlige nå skal bekoste et usedvanlig dyrt
og uegnet bygg av hensyn til en privat utbyggers fortjeneste.
En åpen parlamentarisk saksbehandling ville ha gitt et annet utfall. Drevet av vikarierende motiver ble
det forståelig at byrådspartiene fant seg innmalt i et hjørne, uten annen mulighet enn å bli sittende.
Ordførerens mantra ”Noen (andre) må forandre mening” skjøv hovedsaken, et funksjonelt museum, ut
av fokus. Skyttergravstilstandens eneste poeng synes å ha vært å fremtvinge et flertall for Lambda ved
ren utmattelsestaktikk, med den underliggende logikk at hovedsaken var å få en avgjørelse - likegyldig
hvilken. Ut fra dette ville det riktignok vært vanskelig å forstå hvorfor byrådet ikke forlengst hadde
fulgt sitt eget råd og skiftet mening. Det kan bare forstås ved dets parallelle mantra Lambda eller intet.
I kjølvannet av den forsinkelse byrådet selv hadde forårsaket, lanserte det myten om at det nåværende
museumsbygg er ”gått ut på dato”, at kunsten lider på Tøyen og at det hastet å få et nytt bygg. Hastemyten, kombinert med en ”nå eller aldri”-kampanje, var situasjonsbestemt. Behovet for myten har
avtatt etter at det ble flertall for Lambda og museet på Tøyen fikk 40 millioner til bygningsvedlikehold
og fornyelse av klimaanlegget. Museumsledelsen sier seg fullt ut fornøyd med beløpet, som dekker
behovet i lang tider fremover. I realiteten har magasinene hele tiden vært blant landets beste, og
situasjonen har aldri vært kritisk for samlingene. Men dette har vært underslått.
Hastemyten ble lansert da håpet om en rask gjennomføring av et forhastet vedtak begynte å vakle. Det
er dermed politikkens omdømme som er blitt det kritiske punkt. Hensynet til Edvard Munchs kunst er
i Rådhuset blitt et tema underordnet politisk stemmefiske. Et eventuelt vedtak om Lambda i Bjørvika
som nytt Munch-museum vil, som vist i denne essaysamling, bli gjort på sviktende grunnlag.
Spørsmålet blir uunngåelig: Er det mulig å sette et funksjonelt, førsteklasses museum som det ene
indiskutable mål, velge en egnet tomt uten bindinger til private utbyggerinteresser, utlyse en regulær
arkitektkonkurranse i regi av NAL og velge en jury med teknisk og museumsfaglig kompetanse?
 Hvis svaret er nei, må det kalles en politisk fallitterklæring.
 Hvis svaret er ja, kan situasjonen reddes både for Munch og politikerne.
Det haster ikke å bygge et museum nå. Tiden er inne for besinnelse, og det er tid til det.
ESS
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DEL II
Konsekvenser for allmennheten og publikum. Tilgjengelighet internt og eksternt.

1 De reguleringsmessige problemer
1.1 Tidligere vurdering av tomten
Etter at operalokaliseringen var bestemt av Stortinget i 1999, og det ble nødvendig å utarbeide
reguleringsplan for hele området Bjørvika-Bispevika-Lohavn, var det bred faglig og politisk enighet om
at arealene ved den ytterste del av Akerselvas munning ikke egnet seg til større byggeprosjekter.
Beliggenheten var for perifer i forhold til sentrum og den tyngre del av den kommersielle bebyggelse
langs Dronning Eufemias gate. Landtangen var for smal og arealene for begrensede til å gi plass til større
bygg. Biltransport til området ville komme i konflikt med besøkende til fots og være til skade for
utemiljøet. Parkering på bakkenivå ville ta for stor plass og en parkeringskjeller ville ved høyt sjønivå
være utsatt for vanninntrenging.
Det vakte derfor ingen motforestillinger da reguleringsplanen av 2004 lokaliserte et akvarium på begge
sider av Akerselvas munning, sammen med friarealer og mer folkelig populære steder for kultur- og
bevertningssteder, som et østlig supplement til Aker brygge. Et storbygg på Paulsenkaia ville være
ødeleggende for et godt utemiljø.
Etter at Operaen var ferdig bygget har tilstrømmingen av besøkende til området vært overveldende, særlig
til operataket (1,6 mill i 2012. Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) 2013 s.8 av 12). Med sine offentlige
friområder og nye publikums-attraktive funksjoner syd for operaen, bl. a. med friluftsbad, har området
potensial til å bli et av byens mest besøkte utfartssteder. Lambdabygningen, der åpningstiden vil være
begrenset, vil ta for stor plass og være et fremmedelement i miljøet.
Forslaget om å lokalisere Munch-museet på Paulsenkaia i 2009 kom uten faglige utredninger.
Det ble ikke gitt noen nærmere begrunnelse for å tilsidesette den gjeldende reguleringsplan fra 2004.
Motforestillinger til flytting av Munchmuseet meldte seg tidlig i media fra mange hold.
1.2 Bygningen og tomten
Lambda er resultatet av en kontrakt i 2008 mellom HAV Eiendom AS og Oslo kommune. Til å planlegge
for nytt Munch museum (og nytt Deichman) ble det avtalt at HAV E skulle være forslagstiller for ny
reguleringsplan på arealene i denne del av Bjørvika. Av en planbeskrivelse, datert 31. mars 2011, revidert
14. april 2011, fremgår det (s.6): ”Forslagstiller representerer egne eierinteresser knyttet til fremtidig
utvikling av tomtene i planområdet ”. Dagens plan, som fremmes av Plan- og bygningsetaten (PBE), er i
hovedsak identisk med det forslag om Lambda som ble trukket i 2011, da Deichman-planen ble vedtatt.
I planforslaget som var til høring i 2013 er det PBE som er forslagstiller, i samarbeid med KIB. HAV E´s
rolle blir denne gang ikke spesielt omtalt.
Det rom- og funksjonsprogram for museets innvendige arealbehov (Bruksareal, BRA) som lå til grunn for
arkitektkonkurransen (Plan and Design competition) i 2009 var på 12.300 kvm (BRA) til sammen for:
publikumsarealer, utstilling, administrasjon, magasiner og mottak, konservering og arealer til drift, lager,
transport og logistikk. Dette er mindre enn halvparten av arealet i den prisbelønte Lambdabygning, (BRA
27.600 kvm) som ligger til grunn for det fremlagte forslag til detaljregulering fra 2013.
I programmet for konkurransen side 15: 1. står det bl. a. også: ”Building heights must be scaled down
from the tracks of Oslo S to the fjord.” Og: 2. “Because of the Opera House, building heights on Bjørvika
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utstikkeren, south of the Opera House must, under the current zoning plan, be limited to contour line 10.”
Det betyr i praksis at bygningen skulle være maksimalt 10 meter høy
Arkitektfirmaet Herreros hevet seg imidlertid over disse forutsetninger i planprogrammet: I stedet fremla
det ”et vertikalt museumskonsept, hvor museets hovedfunksjon er organisert i høyden. - - - og skaper et
nytt landskapsrom i samspill med operaen.” (byrådsak nr. 151/11 2011,s.10). Bygningen (Lambda) har
en arealkrevende base/podium på ca 4.000 kvm BRA (bruttoareal gulvflate) i 3 etasjer (høydekote 18) og
et tårnbygg for museumslokaler i 9 etasjer (høydekote 60), hver på ca 1.500 kvm BRA (gulvflate). (Sum
27.600 kvm BRA).
Lambdas høyde kan sammenlignes med høyden på et av byggene i Barcode: Dronning Eufemias gate 8,
det såkalte PWC-bygget. Det har 12 etasjer, og høyden er kote 50,2 . Lambda får like mange etasjer, men
høyden er kote 60. Lambda blir nærmere 3 etasjer høyere enn PWC-bygget. Lambdas høyde over bakken
blir 56,8 meter (med gesims trolig 57,4 meter). Til sammenlikning er det gamle Regjeringsbygget
(Høyblokka, før påbygget på toppen), 48,5 meter og det vestre tårnet på Rådhuset er 63 meter høyt.
Juryen anbefalte Lambda uten å gi en byplanfaglig eller museumsfaglig begrunnelse for avviket fra
hverken konkurranse-programmets arealkrav eller reguleringens krav til byggehøyder. Museets egen romog funksjonsplan ble ikke utarbeidet før etter at Lambda var valgt. Byrådet sluttet seg til juryens
anbefaling.
I en Skisseprosjektbeskrivelse (10.05.2011) fra ”Kulturbyggene i Bjørvika” (KIB) som ligger til grunn for
reguleringssaken heter det derfor på s. 8: ”Det nye Munch-museet er basert på ideen om et vertikalt
museum. Bygningen er formet som et tårn og plassert på et podium som former tårnets base.” På s. 159
og 160 i Planbeskrivelsen (14 april, 2011) følger HAV E arkitektenes og juryens syn på oppgaven ved å
skrive: ”Museet etableres som et nytt element i fjordrommet. - - - Og - - - Intensjonen med Munchmuseets form og plassering er å fremheve bygget som et høyreist, offentlig signalbygg i fjordrommet”.
Største høyde på bygget vil være kote 60. For den øvrige bebyggelse i planområdet opprettholdes imidlertid kote 10, som var største byggehøyde i reguleringsplanen fra 2004. Lambdabygningens grunnflate
(”podiet/basen”) er dessuten så stor at den dekker nesten hele arealet på denne del av Bjørvikautstikkeren. (Felt B 5).
1.3 Arkitektur og byrom
Estetikk og visuelle inntrykk i byplanlegging er ikke eksakte vitenskaper. I planbeskrivelsen fra 2011, s.
103 (fra Hav E, før fredningen av operaen) heter det bl. a. ”Det nye Munch-museet vil fremstå som et nytt
og attraktivt landemerke i fjordrommet. Byggets plassering og utforming bidrar til å fremheve Munchmuseets betydning som et av de viktigste offentlige bygg i Bjørvika.” - - - på s. 160 (2011) het det også at
”Munch-museet etableres som et nytt element i fjordrommet i Bjørvika og vil kunne sees fra Oslos
høydedrag, fra innseilingen og ved innflyving over byen. Byggets høye silhuett og arkitektoniske uttrykk
forsterker den urbane intensiteten som vil prege området og museet kan bli et landemerke i Oslos nye
bydel.” Argumentasjonen synes å være situasjonsbestemt, for å kunne tilpasses tårnbygget.
I planforslag fra 2013 (fra PBE og KIB), etter fredningen, må man finne nye formuleringer. Samtidig med
at man fortsatt opprettholder det man mener er Lambdas kvaliteter, nedtones denne gang Lambdas
dominerende rolle ved at Lambda bare fremtrer som et supplement til operaen. Det heter f.eks. på s. 12,
2013 at ”De to kulturbyggene etablerer hvert sitt byrom, og vil oppfattes som to selvstendige strukturer.
Samtidig danner bygningene i samspill et større og klart definert byrom.” - - - ”Restauranten i
toppetasjen vil oppleves som en utsiktsplattform med utsyn mot operaen og med det historiske Oslo i
bakgrunnen.”- - - ”Det vertikale vestvendte rommet i Munchmuseet vil i tillegg gi publikum sikt mot
operaen fra ulike høyder og vinkler enn i dag.” - - - ”I lys av fredningsvedtaket som blant annet har som
mål å sikre ”(---) den visuelle og funksjonelle sammenheng mellom operaanlegget som helhet og de
enkelte elementene”, vil Munch museet danne et nytt utsiktspunkt for opplevelse av operaen.”
S. 13 : ”Plan og bygningsetatene vurderer at følgende forhold i planforslaget ivaretar fredningsvedtakets
mål om å bevare og fremheve byggets status i bysammenheng.” - - - ”Det oppstår et arkitektonisk
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samspill mellom arealene sør for operaen, operaens horisontale utforming og Munchmuseets vertikale
form.” - - - ”Det nye byrommet fremhever operaens kvaliteter og bidrar til en variert opplevelse av
omgivelsene rundt operaen.” Man mener også (s.12, 2013) at: ”Munch-museet vil stimulere til høy
aktivitet i området rundt operaen, som videre vil bidra til å sette operaen ytterligere i fokus.”
Hvorfor skal operaområdet ha denne ekstra stimulans? I 2012 var det 1,6 mill besøkende i området. Når
friområdene, med badestrand og bevertning, blir ferdigstilt vil besøkstallet utvilsomt stige ytterligere. Og
hvorfor skal Munch-museet være et spektakulært signalbygg, hvis fjernvirkning vil dominere over det
fredede og mer harmoniske operahuset? Spørsmålene er hverken stilt eller besvart i saksfremstillingen.
I mangel av objektive kriterier for estetikk og miljøkvaliteter, gripes det ofte til store ord med det
udefinerte begrep ”byrom” som uttrykk for vellykkede og moderne løsninger i arkitektur og byplanlegging. I mangel av faglige og logiske begrunnelser dominerer følelser av rom. Slik sett kan alle følelser
være like meningsberettigede. Fra et byplanfaglig ståsted er det intet ved Lambda som beriker hverken
utemiljøet eller det urbane miljø.
Mot vest, langs Akerselva, blir det bare en smal gangvei, uten biltilgjengelighet videre ut til den sørligste
del av utstikkeren. Tomten er heller ikke bred nok til at det blir plass til gangpassasje rundt bygget. Mot
øst, der kunsten skal oppbevares og stilles ut i tårnbygget og det av klimahensyn derfor ikke kan være
vinduer, stuper en bred vegg rett ned i sjøen.
Det har både i media og i reguleringssaken vært vist flere manipulerte bilder av Lambda, tatt fra mest
mulig flatterende vinkler og høyder. Disse nedtoner både byggets dimensjoner og lokalisering. Ingen av
dem har vist at fra store deler av Kongsbakken og Sørenga og fra Ekeberg-restauranten vil østveggen
fremstå som en bred mur som stenger for utsikten mot operaen. Omvendt vil man fra Operataket miste
utsynet mot store deler av Ekebergplatået.
1.4 Adkomst og tilgjengelighet.
Parkering, avstand og fotgjengermiljø
Ved fremleggelsen av forslag til gjeldende regulering (2004) var det den perifere beliggenhet i forhold til
kollektive transportmidler og annen kommersiell virksomhet, sammen med utilfredsstillende
tilgjengelighet med bil og manglende parkeringsmuligheter, som var de viktigste begrunnelser for ikke å
lokalisere større bygninger med stort besøksbehov til ytterste del av Bjørvikautstikkeren.
I diskusjonen etter 2009 har det derimot vært anført at Lambda i Bjørvika vil få en sentral beliggenhet i
noe som er kalt kulturaksen og som derfor vil være en gunstig beliggenhet. Riktig nok vil det bli omlag
200 meter fra Lambda til holdeplass for buss og trikk i Dronning Eufemias gate. Men når det i den
transportanalyse som denne gang er fremlagt av KIB (Dok. Nr. 3100-Y-TB-0001.04.10.13, utarbeidet av
Multikonsult) anføres at avstanden er 500 meter til det største kollektivknutepunkt (Oslo S), så er dette
feil. I luftlinje er det fra hovedtrappen på gamle Oslo Ø (eller S) til Lambda 600 meter. Gangavstand
mellom Lambda og en holdeplass for T-bane på Jernbanetorvet vil nærme seg 1 kilometer.
Da den forkastede reguleringsplan for Munch-museet ble fremlagt i 2011 forelå det ingen utredninger
med kontrollerbare opplysninger av omfanget av besøkende, hverken med charterbusser eller andre
transportmidler. Det eneste man visste var at det årlige besøkstall på Tøyen var mellom 100.000 og
150.000. Antall besøksbusser var ukjent.
I et forsøk på å fordele antall besøkende til Lambda på reisemiddel anslo man den gang at omlag 290
personer pr døgn i gjennomsnitt ville ankomme med buss. Ut fra den (mangelfulle) kunnskap som forelå
anslo man at behovet for av- og påstigingsplasser for charterbusser i Bjørvika ville være 3 plasser, som
kunne lokaliseres i den sørlige del av Nylandsveien. Det var ikke plass til varig parkering. Bussene måtte
forlate området for å gi plass til nye charterbusser og parkeres andre steder i byen før de vendte tilbake og
hentet sine passasjerer. Det ble den gang ikke anvist hvor i byen slike parkeringsplasser for buss fantes. I
høringsuttalelsen til reguleringsforslaget i 2011 ble det reist sterke transportfaglig innvendinger, uten at
dette førte til endringer i forslaget.
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Denne gang (reguleringsforslag av 2013) har et nytt konsulentfirma fått i oppdrag å utrede transportbehovet og behovet for bussparkering. Det tar utgangspunkt i antatt reisemiddelfordeling i 2011. Heller
ikke denne gang foreligger det kontrollerbare data om besøkstall, hvor stort parkeringsbehovet vil være
eller hvilke reisemidler de besøkende vil benytte seg av. Men det fremlegges noen spekulative
vurderinger av samme slag som i 2011.
Både i 2011 og i 2013 har transportbehovet vært stipulert etter ”innmeldt behov”, uten at det er opplyst
hva behovstallene bygger på eller hvem som har fremskaffet dem. For å gi inntrykk av grundighet og
seriøsitet ble et større avsnitt i reguleringsforslaget fra 2011 kalt Beregnet turgenerering (s. 221 av 291),
med data også for årsdøgntrafikk, ÅDT, et gjennomsnittall som i denne sammenheng er uten interesse
fordi museet jo ikke er åpent hele døgnet, og fordi det er store sesongvariasjoner i besøket.
Samme prosedyre gjentas i 2013, men da med nye tall fordi man forutsetter langt flere besøkende i Bjørvika enn på Tøyen. (Kulturbyggene i Bjørvika. KIB. s. 8 av 17). Det er imidlertid toppene i høysesongen
april/mai til september som er avgjørende, når transport- og parkeringsbehov for charterbusser skal
vurderes. Det er også da tilstrømmingen til operataket og friområdene på sydsiden vil være størst. Sannsynligheten er stor for at det blir miljøkonflikter mellom buss og fotgjengere i hele sommerhalvåret.
Det mest interessante ved Multikonsults transportanalyse er derfor de normative synsmåter som er lagt til
grunn for oppfatningen om antall besøkende til Lambda og behovet for av- og påstigningsplasser for
charter- og turistbusser. I spekulasjonene har man lagt til grunn at første året forventes det at Lambda vil
ha 500.000 besøkende. Det er: - - ”estimert med at opp til 400 personer i timen ankommer med turistbuss. Dette tilsvarer omtrent 8 turistbusser i timen.” (s. 15 av 54, planforslaget 2013).
Ut fra vurderinger om forholdsvis kort oppholdstid ved av- og påstiging er man kommet til at det vil være
mulig for 8 busser i timen å klare denne oppgave som skal kunne avvikles på 5 plasser avsatt for av- og
påstiging. Da må det skaffes mer plass enn i planforslaget 2011, ved å redusere størrelsen på byggeområdet på felt A10, nærmest den påtenkte badeplass. Dette areal som både i tidligere og dette reguleringsforslag skal benyttes til ”park, forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting” (s.13 av 54 i
planforslaget 2013) blir da redusert fra 2.000 kvm i 2011 til 1.000 kvm i 2013.
I august/september (2013) var det blitt registrert at maksimalt 6-7 busser samtidig parkerte på Tøyen.
Men ettersom man forventer langt større besøkstall på Lambda (500.000) enn på Tøyen er det i aller
høyeste grad grunn til bekymring for at det kan bli mer enn 8 busser som vil ankomme omtrent samtidig.
Meget taler for at kapasiteten i Bjørvika blir for liten i høysesongen. Da kan det bli store transportkonflikter både mellom passasjerer fra de ulike busser og mellom bussbesøkende og besøkende til
friområdene.
Meget taler for at også Multikonsult deler denne bekymring, uten å omtale det eksplisitt. Det skrives at:
”I perioder med mye besøk vil det kunne bli kø (da utenfor Operahusets østside, vår tilføyelse) av busser
til oppstillingsplassene. Det er derfor viktig med god planlegging/styring av besøk med charterbusser.
Det kan også bli behov for å følge opp at bussene ikke står parkert lengre enn nødvendig på perrongen.”
Men forfølger man en slik pessimisme ytterligere bør det også avklares hvor lenge hvert museumsbesøk
skal vare, i hvilken grad man kan holde hver gruppe samlet og bringe den til holdeplass på en avtalt tid,
hvor passasjerene skal sitte eller stå i ventetiden og om det er mulig for bussene å komme tilbake for
henting til avtalt tid. Hvor mange av busspassasjerene skal for eksempel besøke museumsbutikk og
kafeteria, og hvordan skal slike bussgrupper styres gjennom alle rulletrapper og sluser? Hvorledes en slik
planlegging/styring av trafikk både ute og inne kan gjennomføres er et åpent spørsmål.
Multikonsult har ikke anvist parkeringsplass for bussene i ventetiden. Spørsmålet var heller ikke besvart i
2011. Men denne gang forutsetter PBE og KIB at bussene som en hovedregel vil kunne stå på plassen til
NSB´s nettbusser i nærheten. (Trelastgata). Det foreligger imidlertid ingen avtale om dette.
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I utlysingen av Plan og design konkurransen for Munchområdet i Bjørvika heter det bl.a.: Det må legges
stor vekt på effektive løsninger for ankomst med, manøvrering av og parkering for charterbusser. Det er
beregnet et behov for 10 bussparkeringsplasser og 3 av-/påstigningsplasser i museets umiddelbare nærhet.
En vellykket håndtering av et stort antall charterbusser er et avgjørende suksesskriterium for det nye
museet (side 24). Disse krav til håndtering av busstrafikk til museet er ikke imøtekommet.
1.5 Ferdigstiling av omgivelser
For å sikre at prosjekter som er avhengig av sine omgivelser skal få en fullverdig avslutning er det vanlig
at det i reguleringsbestemmelsene kreves at arealene nær hovedprosjektet også er ferdig utbygget før
hovedprosjektet tas i bruk. I § 15.2 som omhandler ”Grønnstruktur og teknisk infrastruktur” og § 15.3
som omhandler ”Bebyggelse og anlegg” heter det blant annet ”før det gis midlertidig brukstillatelse skal
utearealer være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan. Midlertidig brukstillatelse for museet på
felt B5 (§ 15.3) er også betinget av at arealene syd og sydvest for operaen er ferdig opparbeidet i henhold
til godkjent utomhusplan.”
Arealene rundt Lambda på B5 eies imidlertid fortsatt hovedsakelig av Hav E. I planbeskrivelsen fra 2011
står det at: ”Eiendommene vurderes solgt etter gjennomført detaljregulering av området”. Kommunen har
ingen virkemidler til å pålegge Hav E å opparbeide arealene slik reguleringsplanen forutsetter. Dette vil
trolig innebære at Oslo kommune blir den mest sannsynlige kjøper. De opparbeidingskostnader som dette
medfører, samtidig med Lambdas byggekostnader, blir da en ekstra kostnad av betydelig størrelse for
kommunen. I Oslo kommunes søknad 28.2. 2014 til Kulturdepartementet om en støtte på 683,6 millioner
er «tomt, plan og designkonk.» oppført med 192,3 millioner.4
1.6 Broen over Akerselva.
Akerselva er 30 meter bred øst for operahusets sydøstre hjørne. Her skal det anlegges en bro over elva.
Men ”Kaikanten skal bevares i sin nåværende form eller rekonstrueres om mulig med eksisterende
steinmateriale og integreres i det nye anlegget”. (§ 6.2). ”Broen skal ha en fri bredde på 7 meter. Under
broen skal det være minimum 2,5 meter fri seilingshøyde (regnet i forhold til Oslo 0). Broen skal
tilrettelegges for fotgjengerferdsel som del av Havnepromenaden - - - ”. (§14).
Men reguleringsbestemmelsene gir ingen anvisninger om brokar ute i elva, hvilket Riksantikvaren neppe
vil godta. Da må broens bæring forankres på land uten å skade de bevaringsverdige kaikanter. Det blir da
neppe mulig å gi broen stigningsforhold som tilsvarer kravene til universell utforming. Svingradiusen for
kjøreatkomsten fra Operasiden vil også by på problemer.
1.7. Avslutning.
Teksten ovenfor er en bearbeiding av Tor Fr. Rasmussens høringsuttalelse av 13, desember 2013 til:
”Munchområdet i Bjørvika. Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning. (Sak.Nr.201307438)”.
PBE´s kommentar til denne uttalelse var kort. Man unnlot å kommentere de enkelte punkter, men nøyde
seg med en setning og et tillegg fra KiB.
PBE anførte (riktig nok) at: ”Museumsprogrammets rammer er utenfor reguleringsprosessen,” men er
”optimalisert for å unngå unødige byggekostnader”. Denne ”optimalisering” er ubegripelig når man vet
at Lambdas grunnflate er på 27.600 kvm (BRA), mens det rom- og funksjonsareal (FUA) som lå til grunn
for plan og designkonkurransen var på 12.300 kvm (BRA).
I neste setning står det: ”Kulturbyggene i Bjørvika opplyser at de 12.300 kvm funksjonsareal som Plan og
designkonkurransen forutsatte ikke inkluderer blant annet arealer for å bevege seg rundt i bygningen.”
Dette er direkte feil fordi plan og funksjonsarealene i konkurranseprogrammet (FUA) omfattet 2.700 kvm
(BRA) som Public services and common areas. Forskjellen mellom Lambdas BRA på 27.600 kvm
gulvflate og FUA´s 12.300 kvm er 15. 300 kvm.
TFR
4

Kommunen regner også med «Mva kompensasjon» med 355,5 millioner. Det betyr i realiteten at staten
finansierer omtrent halvparten av den nå beregnede totalkostnaden på 2 050,8 millioner.

23

2 Store formidlingsmessige svakheter

Følgende dokumenter er gjennomgått som grunnlag for vurderingen i dette kapitlet:5
Skisseprosjekt 1, Bok 1 Beskrivelse av 10. mai 2011 (nedenfor kalt Skisseprosjektet)6;
Museumsfaglig rapport, udatert og usignert, men i følge opplysning 3.12.13 fra Munch-museets
eiendomsdirektør datert 10. mai 2011 og laget av museet (nedenfor kalt Museumsfaglig Rapport).
Rapporten skal være laget på grunnlag av Skisseprosjektet, datert samme dag.
Rapport Kvalitetssikring av kulturbyggene i Bjørvika 5. oktober 2011 av Holte Consulting (nedenfor kalt
Kvalitetssikring);
Ikke-prissatte effekter av nytt museum i Bjørvika (Lambda) utført av OPAK og Metier, utført 29. oktober
2012 (nedenfor kalt Ikke-prissatte).
Rom- og funksjonsprogram, datert 23. august 2013. Denne versjonen er laget etter Skisseprosjektet, og
skal påvirke Forprosjektet, og er derfor i noen grad tilpasset Lambda. Det stilles vel derfor ikke krav i
programmet som Munch-museet vet at Lambda ikke kan innfri. Rom- og funksjonsprogrammet virker
meget solid. Den første versjonen forelå først da Lambda var valgt.
Nedenfor vurderes bygningens manglende egnethet for publikum og formidling, slik de fremgår av
dokumentene.
1 Formidlingsfaglige spørsmål i planarbeidet
2 Publikumslogistikk, hvordan publikum forflytter seg
3 Orientering, hvordan publikum orienterer seg
4 Slusene mellom dynamisk til passiv sone
5 Lysforhold for publikum
6 Utstillingsrommenes egnethet
7 Museumstretthet
8 Formidling av Munch, hvor egnet er Lambda for å formidle Munch
9 Stenersensamlingen
10 Gjestende utstillinger
11 Oppsummering og konklusjoner

3.1 Hvordan er formidlingsfaglige spørsmål ivaretatt i planarbeidet
Formidlingsfaglig kompetanse
Hverken i Skisseprosjekt, Museumsfaglig Rapport, Kvalitetssikring eller Ikke-prissatte er forhold
omkring utstilling, publikum og formidling (punkt 2-8 ovenfor) drøftet. Ikke i noen av dem verken
nevnes, tas opp eller imøtegås den kritikken som er gjennom flere år er publisert i media. Det er ikke
innhentet eksterne vurderinger eller laget rapporter som skal kvalitetssikre prosjektet formidlingsfaglig
for Munchs særegne kunst. Dette er i seg selv en betydelig svakhet ved Lambda-prosjektet. Det svekker
tiltroen til det forarbeid som er gjort og det grunnlag det er fattet beslutninger på. I Skisseprosjektet, pkt.
1.2 Overordnede krav og målsettinger, er forholdet til publikum og til formidling ikke nevnt. Manglende
ivaretakelse av formidlingsfaglige hensyn er en betydelig svakhet ved den kommunale saksbehandlingen
av prosjektet, og forbløffende på bakgrunn av den store betydning Munchs kunst tillegges som
begrunnelse for kostnader, arkitektur og lokalisering.

5

De fire første dokumentene ligger ute på Oslo kommunes nettsider (Etater og foretak/Kulturbyggene i
Bjørvika/Nye Munch.
6
Skisseprosjektet er utarbeidet av Advansia AS, et norsk selskap for prosjektledelse. Selskapet har og har hatt
store oppgaver som A-hus, Deichmanske bibliotek, utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen. Selskapet ble i
2012 oppkjøpt av det langt større svenske selskapet ÅF (står for Ångpanneforening – dampkjeleforening), som
arbeider internasjonalt. Verken Advansia eller AF kan sees å ha noen spesiell kompetanse på museumsbygg.
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Hovedløsningen - tårnbygningen
Det nye Munch-museet er basert på ideen om et vertikalt museum. Bygningen er formet som et tårn
og plassert på et podium som former tårnets base. … skaper stor lesbarhet for den besøkende, og
inviterer til allsidig bruk med stor fleksibilitet. (Skisseprosjekt s. 8)
Det er ikke gitt noen vurdering av hvorvidt et bygg i 12 etasjer, hvorav de 9 øverste har form av et smalt
tårn, er egnet for et kunstmuseum, dets kunst og dets publikum. Det er verken drøftet, påvist eller påstått
at et 12 etasjers bygg er bedre enn for eksempel et bygg på 2-4 etasjer. For Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design nevnes her for sammenligningens skyld at det er valgt et bygg, som er over dobbelt
så stort, der all utstillingsvirksomhet er fordelt på tre etasjer, og all virksomhet er fordelt på seks etasjer
inklusive kjeller. Nasjonalmuseet får et over dobbelt så stort bruttoareal som Lambda (54 600 kvm. mot
24 233 kvm i følge Skisseprosjektet). Nasjonalgalleriet, som har tre utstillingsetasjer (der den øverste er
for tiden ikke i bruk) skal på Vestbanen ha en utstillingsetasje. Kunstindustrimuseet, som i dag har fire
utstillingsetasjer, skal også bare ha en utstillingsetasje.
Centre Pompidou i Paris er av flere trukket frem som sammenlignbart med Lambda. Det er det ikke.
Pompidou har bare 7 etasjer, og har en flere ganger større grunnflate for utstillingsetasjene. Publikums
fraktes opp i en sammenhengende rulletrapp som fører folk opp til de tre utstillingsetasjene med bare to
stopp for publikum. Rulletrappen ligger utenfor bygningskroppen, i gjennomsiktige plastrør. Den kraftige
støyen fra rulletrappen ligger derfor utenfor bygningskroppen, mens de mange rulletrappene i Lambda vil
avgi støy (og støv) inne i bygningskroppen i ett høyt fellesrom.
Lav utnyttelsesgrad – dyre kvm
De formidlingsfaglige svakheter som skal påvises nedenfor kommer også til uttrykk i Lambdas lave
utnyttelsesgrad. Nasjonalmuseets prosjekt har et forhold mellom bruttoareal og funksjonsareal på 1,48,
mens Lambda har et forhold på 1,97. Om Lambda hadde vært like arealeffektivt som Nasjonalmuseet,
hadde det klart seg med et brutto areal på 18 634 kvm, det vil si ca 6 600 kvm. mindre.7 I følge pkt. 5.4
i Skisseprosjektet er hver etasje i tårndelen på litt over 1500 kvm. Med en utnyttelsesgrad på 1,48
kunne Lambda klart seg med 4 etasjer mindre, altså 8 i stedet for 12. Da hadde man spart ¼ av
totalkostnaden, eller om lag 500 millioner kroner. Med en grunnflate som det nye Nasjonalmuseet,
kunne et nytt Munch-museum klart seg med mindre enn 1 ½ etasje (jfr. Del I, s. 14-15 ovenfor).
Det er særlig den ”dynamiske” sonen i tårnet som bidrar til denne lave arealeffektiviteten. Der er det
arealer som for publikum er helt uproduktive i forhold til det som er deres primære formål, nemlig å se
Edvard Munchs kunst. De står i rulletrapper og går til og fra rulletrapper og sluser (se nedenfor).
3.2 Publikumslogistikk
Soneinndelinger
Lambda har tre typer soner som er vendt mot publikum: en type som vedrører sikkerhet –
sikkerhetssoner; en annen som vedrører hva publikum gjør – funksjonssoner; og en tredje som angår
klima – klimasoner (som kan deles opp i en ytre og en indre klimasone, der kunstverkene er utstilt i den
indre). Det er to sikkerhetssoner, den ene er en kommersiell sone som ligger utenfor den andre, som kan
betegnes som sikkerhetssonen. Mellom disse to sonene må publikum inn gjennom en bemannet
sikkerhetskontroll og en sikkerhetssluse, og ut gjennom en (ubemannet?) sikkerhetssluse.
For publikum er det fire typer funksjonssoner: a) en kommersiell sone uten billett eller sikkerhetskontroll
i første etasje, b) en kulturell sone i podiet (de tre laveste etasjer), som trolig dels kan være innenfor og
dels utenfor sikkerhetssonen, c) en dynamisk vertikal sone gjennom alle 12 etasjene og som er innenfor
sikkerhetssonen, og d) utstillingsrommene i den statiske sonen som er innenfor både sikkerhetssonen og
den indre klimasonen. Både den dynamiske og den statiske sonen ligger innenfor sikkerhetssonen.
7

Med et bygg som er litt mer enn dobbelt så stort som Lambda, får Nasjonalmuseet tre ganger så mye areal til
det som er museets virksomhet.
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Den dynamiske og den statiske sonen er også to ulike klimasoner, en forskjell som nødvendiggjør at det
mellom de to sonene må bygges sluser som skal regulere klima, og som særlig skal beskytte kunstverkene i den statiske sonen fra klimaet i den dynamiske sonen, der blant annet de rulletrappene er som
både skaper støy og forurensning.
Publikums bevegelser utenfra og inn til utstillingsrommene og ut igjen
Det er i dette eksempel tatt utgangspunkt i den type sikkerhetskontroll som i dag er anvendt på Munchmuseet, og i at den besøkende ikke bruker noen av kulturtilbudene i den kommersielle sonen.
1 Går inn hoveddøren (en sluse) og inn i en vestibyle i første etasje, og orienterer seg om hvor man skal
gå videre.
2 Går til billettskranken, kjøper billett og evt. en guide eller lignende.
3 Går til garderoben for å legge fra seg klær, vesker, paraply eller lignende.
4 Går til sikkerhetskontrollen for å komme inn i den dynamiske sonen, leverer fra seg det som skal
gjennomlyses, går gjennom kontrollporten og tar i mot sine eiendeler som er gjennomlyst.
5 Får billetten kontrollert i en leser, passerer en automatisk port, og er nå inne i den dynamiske sonen
(skal det også her passeres en sluse?)
6 Går til den rulletrapp eller heis som fører til det sted man vil begynne.
7 Et eller annet sted og senest her må den besøkende ha orientert seg om hvor han eller hun skal begynne
(for eksempel hvilken etasje), og hvordan man kommer dit, og ha lært hvilke signaler man skal følge for å
finne veien.
8 Tar rulletrappen(e) opp til den etasje man skal.
9 Går fra toppen av rulletrappen til den sluse man skal gå gjennom. Siden det i flere etasjer er to sluser må
man bestemme seg for hvilken sluse man skal gå til. Trolig må det være et informasjonspunkt med
informasjon rett etter at man er gått av rulletrappen.
10 Går inn gjennom slusens ytre dør (etter å ha ventet på at den skal åpne seg)
11 Venter til slusens indre dør åpner seg (eventuelt orienterer seg om noe som det står informasjon om på
sluseveggen), den ytre slusedør må være lukket før den indre dør kan åpne seg.
12 Går inn gjennom slusens indre dør.
13 Går rundt i utstillingsrommet. Det er formålet med besøket å gå hit. På enkelte etasjer kan man gå
direkte inn i neste utstillingsrom gjennom en passasje.
15 Går ut gjennom slusens indre dør (etter å ha ventet på at den skal åpne seg).
16 Venter til slusens ytre dører åpner seg.
17 Går gjennom slusens ytre dør.
18 Går til neste rulletrapp, etter å ha valgt hvilken etasje man skal til, og hvilken del av utstillingen.
19-29 Gjentar bevegelsene 8-18.
30-40 Dersom man skal besøke en tredje utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til.
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41-51 Dersom man skal besøke en fjerde utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til.
52-61 Dersom man skal besøke en femte utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til. (Det er
enda to utstillingsetasjer, men det er det ikke tatt hensyn til her, de kommer eventuelt i tillegg.)
62 Tar rulletrappen(e) ned til den døren (slusen?) man må gjennom for å komme ut i den kommersielle
sonen.
63 Man går til slusen og passerer gjennom den.
65 Man henter det man har i garderoben.
65 Man går ut gjennom hoveddøren.
Utenom disse punktene vil det sannsynligvis også være en del informasjonspunkter, som kommer tillegg
til de ovenstående steder utenfor utstillingsrommene der publikum må gjøre noe. Bruken av andre tilbud i
den kulturelle og den kommersielle sonen (som informasjonsfilm, bokhandel, kafé) er heller ikke
medregnet.
Det vil i podiet sannsynligvis bli innrettet informasjonsrom, for eksempel med film/video, som kan gi
publikum forhåndsinformasjon om utstillingene. Dette vil skape ytterligere belastning på den logistikk
som kreves for å få til en rimelig god publikumsflyt gjennom museet. Slike funksjoner bør være lagt inn i
utstillingsarealene, noe som ikke synes å være påtenkt for Lambda.
Dersom alle utstillingsrommene hadde ligget på samme etasje, hadde man spart den besøkende for minst
40 overflødige, kjedelige, trettende, forstyrrende og tidsødende handlinger, for flere gangers opphold i
støy fra rulletrapper, og flere situasjoner som skaper usikkerhet i det å orientere seg. Tårnløsningen bidrar
til museumstretthet hos publikum, med redusert oppmerksomhet om kunstverkene som resultat. Fordi et
besøk tar lenger tid, og det brukes en god del tid til ren forflytning utenom utstillingsrommene, går det
først og fremst ut over den tiden man bruker sammen med kunsten, og trolig også ut over bruken av
tilbudene i den kommersielle og kulturelle sonen.
Om man tenker seg at forflytningen vertikalt skjer med heiser, øker antallet handlinger som er nødvendig
for forflytning betydelig: trykke på knapp, vente, gå inn, trykke på knapp, vente, gå ut.
Munch-museet beregnes besøkt det første året av ca. 500 000 mennesker, med et gjennomsnitt på ca. 161700 per dag. På årets travleste dager kan besøket løpet opp i 4-5000, og 2000 personer kan befinne seg
inne i bygget samtidig. Mange av dem kommer i grupper på 30-50 personer (turister, skoleklasser og
andre), som skal gå samlet rundt. En god flyt av personer gjennom inngang- og utgangsparti, billettskranke, garderobe, toaletter, sikkerhetssjekk, trapper, rulletrapper, informasjonspunkter, heiser, inngangog utgangspartier i utstillingsrommene, museumsbutikk og kafé vil være vesentlig. I det alt vesentlige er
slike forhold ikke drøftet. Dette skal dessuten samordnes med at en stor del av publikum kommer i
grupper med buss, og skal ut igjen som gruppe og inn i bussen. Hele denne samordningen tar også tid for
slike grupper.
Lambdas tårnløsning med utstillinger på mange etasjer reduserer de muligheter større gulvflater gir for å
kunne gå tilbake til verk, sammenligne verk som er plassert på forskjellig sted, lage egne løp gjennom
utstillingen, og vende om på rekkefølgen man vil se verk i.
Med opptil 2000 personer i bygningen samtidig synes kollisjoner og kaos i de mange forflytningsoperasjonene vanskelig å unngå. Det er ikke mulig, som det er vanlig på store utstillingsflater, å styre
publikums flyt i en og samme retning.
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Rulletrappene og heisene
I Museumsfaglig Rapport er det med følgende ord pekt på problemet:
Når utstillingsvirksomhet … finner sted i lokaler som strekker seg oppover mange etasjer, stilles
det store krav til de vertikale transportveiers kapasitet, både når det gjelder frakt av kunstverker,
utstillingsutstyr – og publikum. Det siste gjelder ikke minst når man under omvisninger må ta
gruppene fra etasje til etasje, og særlig når gruppene består av barn og ungdom. Under forprosjektet må dette vies oppmerksomhet. (s. 5)
En rulletrapp på 60 cm. bredde har en faktisk kapasitet på minst 3500 personer i timen (når farten er 0,5
meter i sekundet). Økes bredden til 80 cm. har den en faktisk kapasitet på 4800 i timen. 8 Deres kapasitet
overstiger mange ganger det som i nesten alle situasjoner vil være det faktiske behovet. Med sine
minimum 15 rulletrapper (det vises i Museumsfaglig Rapport på side 5 et snitt med 9 rulletrapper, der de
fleste trolig har dobbelt løp – et opp og et ned) kan det i Lambda fraktes over 50 000 personer i timen.
Når det i tillegg også skal være heiser for publikum (nødvendig for forflytningshemmede) og trapper, er
det åpenbart at det installeres en voldsom overkapasitet for et vertikalt transportbehov som i seg selv er
kunstig høyt på grunn av tårnløsningen. Rulletrappene og heisene vil vel også unødig belaste Lambdas
miljøregnskap på en negativ måte? De har selvsagt også en kostnadsside, både i investering, drift og
vedlikehold, som bør komme frem senest i forprosjektet.
Med en etasjehøyde på gjennomsnittlig 4,5 meter, blir lengden på en rulletrapp 13,5 meter per. etasje.
Med en hastighet på 0,5 meter per sekund, tar det 27 sekunder for hver etasje. Med 7 utstillingsetasjer
(der også den nederste må nås med rulletrapp) som skal passeres i alt 14 ganger om man skal besøke alle
utstillingsetasjene og bruke rulletrapper hele veien, vil en besøkende i alt tilbringe over 6 minutter i
rulletrapper.
Flaskehalser, køer og kollisjoner
I den publikumslogistikk Lambda legger opp til, oppstår det innenfor sikkerhetssonen en rekke punkter i
hver utstillingsetasje der det lett oppstår flaskehalser, ventetider og køer: I punktene 5-12 og 14-17
ovenfor, og for hver nye etasje i punktene 8-12 og 14-17, i alt 48 punkter. I tillegg kommer et ukjent
antall informasjonspunkter.
Særlig kritisk vil de punktene være der strømmen av publikum går to veier på samme begrensede areal:
gjennom slusene der det i hver etasje bare er en sluse (punktene 12-14) og til dels også punkt 9. Når det
kreves at bare en av slusens dører skal være åpen til enhver tid, synes de trafikale problemer her å kunne
bli meget store.
Det som synes å være greit løst i Lambda er lobbydelen, og fordelingen av publikum derfra. Men tårnløsningen gjør at det er stor avstand fra lobbyen og til utstillingene, og et stort antall operasjoner man må
gjennom før man er kommet til det sted som for de aller fleste er formålet med besøket: utstillingsrommene.
Tidsforbruk
Det er ovenfor regnet med at publikum vil bruke over 6 minutter i rulletrapper. Om vi regner at det fra
avslutningen av rulletrappen til inngangspartiet til hver etasje er i gjennomsnitt 20 meter, som skal
tilbakelegges begge veier, er samlet gåavstand 40 meter utenfor utstillingssonen. Med en fart på 1 sekund
per meter, krever det 40 sekunder per etasje besøkt. Med 7 etasjer, krever det totalt 210 sekunder, eller 3,5
minutter. I tillegg kommer avstander der det er to sluser i samme etasje, som bringer tidsforløpet opp i
minst 4 minutter. Inn til hvert utstillingsrom skal det passeres en sluse, med en ytre og en indre dør, som
ikke skal være åpne samtidig. Det antas at det tar 20 sekunder å passere slusen begge veier, i alt 40
sekunder per sluse. Med minimum 6 slike sluser går det med 4 minutter i sluser på et utstillingsbesøk.
Dersom en innadgående gruppe møter en utadgående gruppe i slusen vil det ta vesentlig lenger tid.

8

Opplyst fra leverandør av rulletrapper ThyssenKrupp 18.11.13.
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Samlet ”dødtid” for et utstillingsbesøk går altså opp i nærmere 15 minutter. Hvis den vertikale transporten
skal foregå med heis, øker dødtiden betydelig. I tillegg kommer tid som brukes for å orientere seg: hvor er
hva, hvor er rulletrappen, hvilken vei skal jeg gå, hvilken etasje skal jeg til, stoppe ved informasjonspunkter som det må være minst to av i hver etasje. Slik orienteringstid kan bli betydelig, siden publikum
ikke kan gå fra rom til rom i en og samme utstillingssone, men stadig må veksle etasje og gå ut og inn av
sluser mellom rom for transport og rom for utstilling.
«Hyllene»
I en artikkel i tidsskriftet «Arkitektur N» nr. 2/2013 skriver Lisbeth Halseth og Jens Richter, som begge er
engasjert i Lambda-prosjektet, om trafikkarealet i den dynamiske sonen utenfor utstillingsrommene:
«Sirkulasjonsdelen kan i tillegg brukes til annen formidling, fordyping, hvile eller servering». Slike
muligheter vises ikke i det publiserte illustrasjonsmateriale.
Adkomst til kafé i 12. etasje.
På Skisseprosjektet heter det på s. 25:
Som en vertikal allmenning og forlengelse av disse offentlige rommene gir Munch-museet fri tilgang til toppetasjen med utsiktsplattform, restaurant og bar og en spektakulær utsikt over byen og
fjordlandskapet.
Det antydes her at publikum vil ha adgang til 12. etasje både fra den dynamiske del og fra den
kommersielle delen. Det står ikke hvordan dette kan forenes med de høye krav til sikkerhet som ellers
gjøres gjeldende. På s. 41 i Skisseprosjekt heter det at
Publikum skal aldri bevege seg gjennom ulike soner mens de befinner seg i utstillingsarealet.
Det kan bety at det mellom dynamisk del i 11 etasje blir en utgang som fører opp til kafeen i 12. etasje, en
utgang man ikke kan vende tilbake gjennom. Ellers må publikum helt ned i vestibylen for eventuelt å ta
heisen opp til 12. etasje.
Det fremgår av Skisseprosjektet at det i 12. etasje også skal være kontorer. Kontorene vil begrense
utsiktsretningene. Hvor stor kapasitet får da egentlig kafeen der, dersom det også samtidig skal være
tilgang fra gjester som ikke besøker utstillingene, men som bare skal besøke kafeen eller beundre
utsikten?
3.3 Orientering, hvordan publikum orienterer seg
Det heter på s. 10 i Skisseprosjektet:
Bygningens enkle geometri og volumoppbygging, funksjonelle flyt og organisering danner et godt
grunnlag for en planløsning og en arkitektur som er lesbar og intuitiv, forutsigbar og inkluderende,
og som ikke hindrer brukernes orienterings- og bevegelsesmulighet.
Dette er påstander som er åpenbart uriktige, misvisende og ubegrunnede. For alle besøkende til
utstillingsrommene, og særlig for førstegangsbesøkende som alltid vil utgjøre en majoritet av publikum,
vil arkitekturen verken være lesbar, intuitiv, forutsigbar eller inkluderende, og den vil legge hindringer i
veien for brukernes orienterings- og bevegelsesmulighet. Tårnløsningen bryter så radikalt med alt det
publikum ellers er vant til på kunstmuseer: Der er det lett å se hvor utstillingene begynner og slutter,
hvilken vei man skal gå, hvordan man kommer til start- og sluttpunkt, hvor man er i utstillingens forløp.9
Tårnløsninger øker meget kraftig behovet for skilting og annen tekstlig informasjon, som er
uvedkommende for Munchs kunst og for opplevelsen av den. Arkitekturen gir i seg selv ingen veiledning
i hvordan man bruker utstillingstilbudet. Tårnløsningen legger direkte hindringer i veien for publikums
bevegelsesmuligheter, det må tvangsmessig inn og ut, og opp og ned. For forflytningshemmede er det
enda verre, med stadig forflytning til og fra, og inn og ut av heiser. I hele planmaterialet reises få
bekymringer over dette.

9

Det er bare å tenke på den store Munch-utstillingen i 2013, delt mellom Nasjonalgalleriet og Munch-museet,
som var forbilledlig i sin veiledning av publikum gjennom de to bygningenes arkitektur.
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På s. 27 i Skisseprosjektet heter det om publikums bevegelser og orientering:
Etter å ha gått gjennom inngangen til utstillingene møter man først sikkerhetskontrollen, deretter
heis/rulletrapp opp til utstillingslokalene. Alt dette ligger i en naturlig bevegelsesstrøm mot øst fra
hovedinngangen.
For å få til en smidig avvikling av publikumsstrømmen gjennom etasjene og gjennom utstillingsrommene, vil publikum ledes naturlig oppover i utstillingsetasjene av en intuitiv forståelig plassering av utgang rulletrapp/heis i forhold til inngang utstillingsrom.
Det antas at mange besøkende i utgangspunktet vil ønske å se alle utstillingene i alle etasjene, og
at dette i hovedsak vil skje fra bunnen og oppover i bygget. Det vil da være naturlig at gående
personer i hovedsak vil velge rulletrapp som vertikalt fremkomstmiddel. Ved spesielle arrangementer som krever forflytning av større forsamlinger til et bestemt plan, kan heis være et mer
naturlig fremkomstmiddel.
Beskrivelsens første ledd må være feil: man må først gå gjennom sikkerhetskontrollen, så kan man gå
gjennom inngangen til utstillingene. Slik er det på Munch-museet i dag. Hvorfor det er ”naturlig” å starte
nede og gå oppover er uklart. Det er også klart at rulletrapper har langt større transportkapasitet enn
heiser. Siden det også er trapper, og folk kan gå i rulletrapper, vil mange føle det mest naturlig å starte på
øverste utstillingsetasje, for å kunne bruke bena til å gå nedover (og ikke oppover). Tidsforbruket for
forflytning vil i praksis være enda større enn det som er beregnet foran.
Innblikk
Det heter i Museumsfaglig Rapport:
Bygningen preges av at alle rom der kunst oppbevares, transporteres og presenteres vil befinne seg
i et lukket termisk betongtårn, utstyrt med klimasluser og klimaanlegg i hver etasje. Resultatet blir
en tilnærmet ideell klimasikring. Tidligere kritikk har gått på at utstillingsarealer åpnet seg direkte
mot tårnets såkalte dynamiske rom, som besto av vrimlearealer, rulletrapper etc. Dette er det nå
tatt hensyn til, slik at muligheter for ukontrollerte klimatiske vekslinger og ditto lysinnslipp i
utstillingssalene elimineres. (s. 4)
Det fremgår her at konkurranseutkastet ble valgt ut på et premiss som Skisseprosjektet avviker fra: At
publikum fra den kommersielle sonen og den dynamiske sonen har kunnet ha visuell kontakt med
utstillingsrommene i den statiske sonen (slik det i noen grad er i Pompiodou-senteret). Det ble lagt vekt
på at dette vil lette orienteringen for publikum om innholdet i tårnets 12 etasjer. Det argumentet har altså
ikke lenger gyldighet i Skisseprosjektet.
Allikevel heter det på s. 24/25 i Skisseprosjektet:
Det vertikale grepet blander utstillingsarealer som er åpne for publikum med arealer som har
begrenset adgang; magasiner, verksteder og administrasjon. På den måten skapes en nødvendig
interaksjon mellom kunstsamlingene og aktivitetene som finner sted i de forskjellige avdelingene,
samtidig som begge deler blir en synlig del av museumsopplevelsen for besøkende. … Fra tårnets
dynamiske del er det i inngang til utstillingsområdene i respektive etasjer, samtidig som de
besøkende får en visuell kontakt med andre museumsområder av interesse.
På s. 35 heter det tilsvarende:
Et av Munch-museets karakteristiske trekk er integreringen av interne tjenester i museumsstrukturen. Dette er en bærende idé som fremhever viktigheten av arbeid som vanligvis er usynlig
for publikum. Slik aktivitet skal foregå i rom med høy miljømessig kvalitet samtidig som besøkende
får innsyn i aktiviteten og viktigheten av menneskene som jobber der.
Hva menes her? Det fremgår av den videoanimasjonen som ble publisert i midten av mars 2014 at det
innblikket man får stort sett er mens publikum står i rulletrappene. Det virker lite sannsynlig at ansatte i
disse indre avdelingene i Munch-museet ikke vil sette opp visuelle sperrer for slike innsyn, om disse
vinduene som er vendt mot vest da ikke er nødvendige for at rommene skal bli godkjent som arbeidsplasser av arbeidstilsynet.
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3.4 Slusene
Slusene
Mellom den dynamiske delen og utstillingsrommene skal det være sluser. Om disse heter det i
Skisseprosjektet på s. 35:
Disse forrommene vil også kunne fungere som en tematisk introduksjon og forberedelse til
utstillingen. Slusene skal ivareta utstillingenes krav til konstant romtemperatur og fuktighet,
beskyttelse mot dagslysinnslipp og sikkerhet generelt.
Tematisk introduksjon – er det tenkt at folk skal stå stille i slusen og lese tekster og se på bilder? Hvor
store må de da være, og hva med tidsforbruket i slusene? Det heter videre om slusene, s. 86:
Klima i sluser (temperatur og relativ fuktighet) skal opprettholde likt klima i utstillingslokaler. Det
benyttes overtrykksventilasjon. Det forutsettes at dør inn til sluse og dør fra sluse til utstilling ikke
er åpne samtidig. Bruk av luftport ved ytre dør vurderes i tillegg. Utvikles videre i neste fase.
Hver sluse skal ha en ytre dør og en indre dør. Hver gang man passerer en sluse har man utløst fire
dørbevegelser – åpning og lukking. Siden man også må passere en sluse for å komme ut, utløses det åtte
dørbevegelser for hvert utstillingsrom man besøker. Ved stort besøk kommer disse dørene til å være i evig
bevegelser av mennesker. I den videoanimasjon av interiørene i Lambda som ble publisert i midten av
mars 2014 synes ikke disse slusene.
Når den ene slusedøren er åpen, må den andre være lukket. Hva skjer når noen, for eksempel en gruppe
på 30 personer, går inn en åpen slusedør? Da må den andre være lukket. Det vil si at da kan ingen gå inn
den andre veien samtidig. Det skaper ventetid. Har slusene kapasitet til å romme en gruppe på 30 personer
som venter på at døren bak dem skal lukke seg og døren foran dem skal åpen seg? Hvor lenge må en
gruppe som skal motsatt vei vente før de kan gå inn i slusen? Her vil det oppstå problemer som ikke er
drøftet i noen av dokumentene.
Ved besøk av flere større grupper vil det lett bli kø når en gruppe er på veg inn og en annen på vei ut.
Etter et besøk til alle utstillingsrommene har man utløst nærmere åtti dørbevegelser, og blitt transportert i
opp til femten rulletrapper. Med et daglig besøk på 4000 personer har de utløst det mangedobbelte antall
dørbevegelser for hvert utstillingsrom. For den enkelte besøkende er de mange sluser, dørbevegelser,
gåtider utenom utstillingsrom, og rulletrapper fremmedelementer i et kunstmuseum. Hele tårnløsningen
for Munch-museet er særdeles uheldig. Et museumsbesøk vil bli preget av at man et stort antall steder vil
være i et miljø av mennesker som er på stadig bevegelse til og fra noe, men uten å være opptatt av kunst,
mest for å finne frem til neste dør eller rulletrapp.

3.5 Utstillingsrommene
Utstillingsrom
I Museumsfaglig rapport heter det om utstillingsrommene at
Skissen legger til rette for gode utstillingsarealer i ulike dimensjoner – fra intime gallerier til
større sammenhengende romsekvenser, vekslende fra 300 til 1200 kvm. (s. 4)
Her er rom på 300 kvm. omtalt som ”intime gallerier”. De to store overlyssalene i Kunstnernes Hus er
hver på 268 kvm. Ingen vil kalle dem for intime. Nasjonalgalleriets Munch-rom er på 157 kvm.
Det heter videre at
Skisseprosjektet rommer til sammen sju utstillingsetasjer med et samlet areal på 4 610 kvm. …
Utstillingsrom som er lagt til ulike etasjer åpner også for fleksibilitet, fordi det gir mulighet for
visning av ulike utstillinger parallelt. (s. 5)
Nasjonalmuseet på Vestbanen, med sine tre utstillingsetasjer, får nesten like stort utstillingsareal på hver
av sine to nederste utstillingsetasjer for å vise ulike utstillinger parallelt som Lambda har på sine syv
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utstillingsetasjer. Det argumenteres, uten noen begrunnelse eller sammenligning, som om en tårnløsning
her er en fordel fremfor museer med større utstillingsarealer på samme plan. Det motsatte er tilfelle.
Videre kan vi lese:
Utstillingsrommenes takhøyde varierer fra etasje til etasje … Eksempelvis er minste takhøyde tre
meter … Det 1200 kvm store hovedarealet for skiftende utstillinger har en takhøyde på 4,5 meter …
(og er) også tilpasset utstillinger av nyere kunst og samtidskunst.
Her kan vi sammenligne med Kunstnernes Hus. Der har de to utstillingssalene i 2. etasje en maksimal
høyde på 10 meter. De har dessuten naturlig overlys (som av og til er blendet). Nasjonalmuseet får på
Vestbanen utstillingsrom for vekslende utstillinger med en takhøyde på over 7 meter. Den maksimale
takhøyden for samtidskunst er i Lambda langt under den som er ønskelig.
Alle utstillingsrommene i tårndelen har to av fire vegger brutt av ganske kraftige elementer: slusene på
den ene langsiden; adkomst til trapp (nødutgang til trapp) og en dobbeltdør inn til stor vareheis for
transport av kunstverk, utstillingsutstyr og annet; og eventuelt også en inngang til utstillingsrommet ved
siden av. Det reduserer deres kapasitet, og gir et lite heldig inntrykk av rommet. Den indre slusedøren vil
stadig være i bevegelse, og vil være et forstyrrende element, både visuelt og støymessig, i et utstillingsrom som ellers bør være preget av ro.
White cube
I Skisseprosjektet på s. 35 heter det om utstillingsrommenes karakter:
Premissene for slike rom er maksimal nøytralitet og fravær av forstyrrende elementer slik at
kunsten skal kunne komme til sin fulle rett. … Det vil her søkes etter en nøytralitet som kan gi all
oppmerksomhet til de utstilte kunstverkene.
Det legges opp til hvite bokser, den minste altså på 300 kvm. Dette står i direkte strid med den store
Munch-utstillingen i 2013, der en aktiv miljøpåvirkning og fargebruk, og en sekvens av relativt små rom
som gjorde at man kunne følge Munchs kunstneriske utvikling gjennom hele hans livsløp, i mindre rom
med hvert sitt tema, og fargesatt med Munchs egne symbolske farger. Denne type utstilling vil ikke være
mulig i Lambda. Utstillingsrommene i Lambda binder formidlingen av Munchs kunst sterkt opp mot en
hvit kubeestetikk. Dette inntrykket forsterkes av den videoanimasjon som ble publisert i midten av mars
2014. Det er sterkt beklagelig, og vitner dessverre om en mangelfullt utviklet museal holdning til
kunstformidling.
I Halseths og Richters artikkel i «Arkitektur N» nr.2/2013 (der de forsvarer Lambda mot kritikk av Arne
Gunnarsjaa i nr. 1/2013) står det: «Alle kunstmuseer bygger opp utstillingene sine med lettvegger for å gi
ulike romopplevelser tilpasset hver enkelt utstilling. Slike er det også planlagt i Lambda …» At utsagnet
er uriktig kan lett vises ved at Nasjonalmuseet for sine faste samlinger er planlagt med en fast rominndeling, uten et lettveggsystem.
De kommer også med en annen lettvint påstand, nemlig at i «horisontale» kunstmuseer må det skje en
«stenging av museet mens en ny utstilling rigges». Også her kan det planlagte Nasjonalmuseet på
Vestbanen vises til som en demonstrasjon av en feiloppfatning. Det får i to store etasjer en rominndeling
som tillater både store og små endringer i utstillingene uten at noe annet enn de berørte rom må stenges
av. Det er intet som tilsier at utstillinger med Munchs kunst er best tjent med et lettveggsystem. Tvert
imot: lettvegger skal bygges, endres, flyttes – det tar tid, arbeid og kostnader. Med faste vegger holder det
å flytte kunstverkene. Er det noe lettvegger ikke er, så er det at de er lette.
Lettveggene tar også gulvplass, og reduserer museets funksjonsareal ytterligere.
Utstillingsplass
Rom- og funksjonsprogrammet krever 4 900 kvm. utstillingsareal, og minst 1800 løpemeter vegg (s. 45).
Men i revidert bestillerdokument av 11.9.13 er utstillingsarealet redusert med 440 kvm. til 4 460 kvm. og
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«dette er irreversibelt” (s. 7). Det skyldes at den vertikale kjernen med transport etc. må økes i areal, altså
en direkte konsekvens av tårnløsningen, fordi denne kjernen går gjennom alle 12 etasjene.10
En sammenlignende studie av 12 kunsthistoriske basisutstillinger i Norge i 201111 viste at hver løpemeter
vegg gjennomsnittlig krevde om lag 3 kvadratmeter utstillingsareal. Med samme forholdstall vil 1800
løpemeter vegg kreve 5 400 kvm. utstillingsareal. Den samme studien av basisutstillinger viste at kunstmuseenes basisutstillinger krevde 1,8 løpemeter vegg for hvert utstilt kunstverk. Med 1800 løpemeter gir
det plass til 1000 kunstverk på vegg. Lambda virker å tilfredsstillende utstillingsplass, rent arealmessig.
Det er ikke her beregnet hvilken reduksjon i utstillingsarealet ”lettvegger” vil ha.
Etter det skulle et utstillingsareal på 300 kvm gi 100 løpemeter fast veggplass. Slik rommene er uttegnet i
Skisseprosjekt og Museumsfaglig rapport vil et galleri på 300 kvm bare gi om lag 70 løpemeter vegg, om
det ikke var noen åpninger i veggene. Om vi anslår at sluse, heisdør og dør til rømmingsvei tar minimum
10 meter, gir et galleri på 300 kvm bare 60 løpemeter fast vegg, eller bare 60 % av det som er vanlig i
kunstmuseer. I Lambda vil hver løpemeter vegg kreve 5 kvadratmeter utstillingsareal. For de utstillingsrommene som er større, vil faktoren være enda mer ugunstig.
Med faktor 5 vil 4 900 kvadratmeter utstillingsareal vil om lag 1000 løpemeter vegg. For å nå opp i 1800
løpemeter, må det skaffes 800 løpemeter ekstra ute i utstillingsrommene. Museet vil derfor måtte dele
utstillingsrommene inn i mindre enheter for å øke utstillingskapasiteten og vegglengden. Slike oppdelinger demonstreres også i videoanimasjonen fra mars 2014. Det øker kostnadene, også fordi det stiller
større krav til den kunstige belysningen. Det krever også mer arbeid, fordi utstillingens design må andres
for hver nye montering. Arkitektonisk får vi da en løsning med en rekke rom inne i rom inne i rom, der
særlig den indre og ikke planlagte rominndelingen er dårlig arkitektonisk integrert i bygget. Dette står i
sterk motsetning til planene for Nasjonalmuseet på Vestbanene, der utstillingsrommenes reelle størrelse
og innbyrdes beliggenhet har vært med i planleggingen fra første stund. Heller ikke dette særdeles viktige
hensynet er problematisert i Skisseprosjektet.
I følge Rom- og funksjonsprogrammet tenkes det avsatt 1100 kvm. utstillingsplass til Munchs malerier (i
en egen etasje), og 700 kvm. til arbeider på papir, eller i alt 1800 kvm (s. 48). Dagens Munch-museum
har 1500 kvm. utstillingsareal (søknad til Kulturdepartementet 28.2.14). Det virker overraskende at man i
Lambda bare har tenkt å øke det samlede areal for utstilling av Munchs arbeider med 300 kvm.
Fleksibilitet
På s. 37 i Skissseprosjektet heter det:
I skisseprosjektet vises inngangene til utstillingsrommene hovedsakelig sentrert på rommet. I neste
fase kan en mer lateral plassering av inngangene studeres for å vurdere den mest effektive layouten
i forhold til rommenes bruk.
Her må det også vurderes det som er sagt at det skal være en ”intuitiv” (i betydningen: for publikum
umiddelbart forståelig) plassering av rulletrappene og slusene. Det er derfor ennå (før forprosjektet)
usikkert hvor slusene kommer til å bryte langveggene i utstillingsrommene. Når først bygget står der,
gjenstår det ingen fleksibilitet for hvordan slusen skal tilpasses utstillingsrommene eller hvordan
publikum skal bevege seg mellom utstillingsrommene. Det er en vesentlig ulempe, for eksempel sett i
forhold til den store fleksibilitet i romdisponeringer som kommer til å kjennetegne Nasjonalmuseet på
Vestbanen.
Den kraftige transportsøylen som går gjennom alle tårnets 12 etasjer blokkerer for senere endringer i
samtlige etasjers rom. Det kan ikke være en fordel, men er en av de mange ulempene som tårnløsningen
bringer med seg. Lambda utmerker seg med en stor mangel på fleksibilitet i bruken av utstillingsarealene.
10

Det er ikke beregnet hvilke konsekvenser dette har for en enda lavere utnyttelsesgrad. Dokumentet reduserer
arealer for publikum og utstilling med i alt 703 kvm, og øker administrasjon, magasin, konservering, drift og
lager med 1128 kvm.
11
Publiseres i 2014.
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I utlysingen av Plan- og designkonkurransen for Munch i Bjørvika heter det bl.a.:
Utstillingssalene må kunne utvides og reduseres i forhold til antall og størrelse, og de må ha en
fri takhøyde på minimum 4,5 meter. Det må være mulig å avgrense mindre rom/celler både i
bredde og høyde, slik at man kan oppnå mer intime utstillingsarealer. Arealene må også være
fleksible slik at de kan brukes til å fremvise alle typer kunstuttrykk, for eksempel gjennom
mørklegging og lydisolering av celler (s. 20).
Utstillingssalene kan ikke utvides og reduseres i forhold til antall og størrelse. Det kan vanskelig
avgrenses mindre rom/celler, uten betydelige kostnader i økonomi og arbeidstid. Videoanimasjonen fra
mars 2014 viser ikke at rom kan mørkelegges eller lydisoleres. Lambda tilfredsstiller heller ikke her
standardkrav til større bygg for kunstutstillinger.
Omvisninger
De store utstillingsrommene vil skape problemer ved omvisninger. En omviseres stemme, som
nødvendigvis må være ganske høy, tydelig og bærende, vil kunne høres andre steder i rommet enn der
omviseren står med sin gruppe. Flere omvisere i samme utstillingsrom vil forstyrre hverandre.
Det heter i Rom- og funksjonsprogrammet om «formidlingsrom»:
Det skal etableres eget undervisningsareal med formidlingsrom, hvor en rekke fasiliteter ligger
samlet. Området bør være lett tilgjengelig og ligge i nærheten av både museets inngangsparti
og dets utstillingslokaler. Det må være praktisk og enkelt å lede skoleklasser til lokalene, og det
må være lett å bevege seg mellom formidlingsrom og utstillingsarealer. (s. 40)
Dette kravet burde tilsi at undervisningsarealene lå i tilknytning til utstillingsrommene, og fantes i hver av
utstillingsetasjene, uten behov for å forflytte skoleklasser (der det er vanlig med barn som bruker
rullestol) med rulletrapper, trapper eller heiser. Slike løsninger påvises ikke i Skisseprosjektet. Det er et
generelt problem i Skisseprosjektet at rom tilrettelagt for barns aktiviteter ikke er på samme plan som
utstillingsrommene i tårndelen, og i en annen sikkerhetssone. Det krever at forflytning mellom disse
rommene og utstillingsrommene må gjennom sikkerhetssluse.

3.6 Lysforhold for publikum
To lysregimer
I bygningens statiske del og dens dynamiske del vil publikum måtte veksle mellom to ulike lysregimer. I
utstillingsrommene vil belysningen være stabil og relativt svak, og det vil heller ikke være noe dagslys. I
Lambdas dynamiske del vil lyset på dagtid være dominert av skiftende og som regel meget sterkere
dagslys.12 I sterkt lys vil øynenes pupiller trekker seg sammen, i svakere lys åpner pupillene seg. Når den
besøkende forlater den dynamiske delen og kommer inn i utstillingsdelen er pupillene fortsatt sammentrukne. Alt vil derfor virke relativt mørkt. Først etter noen tid vil pupillene åpne seg og tilpasse seg det
svakere lys. Det omvendte skjer når den besøkende går ut fra utstillingsrommene – pupillene vil trekke
seg sammen i møte med det skarpere lyset. På sollyse dager vil man føle seg blendet. De to lysregimene
virker meget uheldig og trettende for publikum.
Slike endringer i lysregimet tretter ut øynene, det viktigste ”instrument” publikum har med seg når de skal
se Munchs kunst. Problemet kommenteres slik på s. 32 i Skisseprosjektet (gjentas på s. 35), der det heter:
Bruk av sluser i overgangssonen mellom dynamisk- og statisk del vil gjøre det mulig å gradvis styre
lysintensiteten ved inngangen til utstillingssalene og gjøre at overgangen mellom dagslys og
kunstlys føles behagelig og naturlig. Slusene skal samtidig ivareta utstillingens krav til konstant
romtemperatur og fuktighet, beskyttelse mot dagslysinnslipp og sikkerhet generelt.

12

Det fremgår av illustrasjon på s. 26 at det vil komme direkte sollys inn i den dynamiske delen, og særlig da fra
vest. Se også s.11 ovenfor, om kombinerte lys- og klimasluser som nødvendig endring i Herreros’ konsept.
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Her fremstilles slusene som løsning på et problem som de ikke er anlagt for, og som er skapt av tårnløsningen. Hva betyr det å ”gradvis styre lysintensiteten”? Men vi får lese at
Det vil i bli utført daglysberegninger som vil belyse og beskrive lysintensiteten og forholdene i de
ulike områdene i den dynamiske delen.
Problemet blir allikevel ikke borte. Når dagslysinnslippet reduseres mot vest vil det redusere utsikten
vestover fra den dynamiske sonen, som ellers fremheves som en kvalitet ved prosjektet. Videoanimasjonen fra mars 2014 viser at utsikten vestover fra tårnetasjene skjer gjennom lave vindusspalter.
Den ”utsikten” fra den dynamiske delen som flere steder fremheves som en kvalitet ved bygget, er i
stedet en belastning for publikum. Jo mer de ser mot ”utsikten”, jo større problemer får øynene.

3.7 Museumstretthet
Mye tid til annet enn å se på kunst
Et besøk i flere utstillingsetasjer gjør at mye tid går til forflytning og tidsbruk som ikke er produktiv i
forhold til formålet med besøket. Det gjør også at lange avstander tilbakelegges uten at det skjer forbi
kunstverk. Dette bidrar til museumstretthet. Det samme gjør vekslingen mellom de to lysregimene.
Pauserom, refleksjon og hvile
Det forlengede og oppstykkede tidsforløp ved utstillingsbesøk som tårnløsningen medfører skulle tilsi at
det var lagt inn ekstra pauserom i den dynamiske sonen, kanskje også i den statiske sonen. Slike rom
finnes i de fleste moderne museer, gjerne med adgang til digitale hjelpemidler og faglitteratur. Det
fremgår ikke av tegninger at det er lagt inn slike pauserom, og det er heller ikke nevnt i noen av
dokumentene. Slike rom er ikke vist i videoanimasjonen fra mars 2014. Til tross for dette heter det i
Museumsfaglig Rapport:
Plasseringen av utstillingsarealer omkring i bygningen (vil) åpne for publikums refleksjon og hvile
mellom inntrykkene som man mottar fra de ulike utstillingene. (s. 5)
De mange transportetapper og slusepasseringer er her sagt å ”åpne for publikums refleksjon og hvile”.
Det er et ganske meningsløst utsagn, og synes å mangle grunnlag i andre kunstmuseers erfaring. Igjen
søkes en svakhet ved prosjektet gjort til løsningen på et problem skapt av tårnløsningen.
I Rom- og funksjonsprogrammet heter det:
Utenfor, men i tilknytning til utstillingsarealene, bør det også være områder for lesing og hvile,
med komfortable sittegrupper. En slik seksjon må ha sittegrupper og utstyr tilpasset barn, slik at
familier kan legge inn pauser i utstillingsbesøket.
Slike områder sees ikke i Skisseprosjektet, og heller ikke i videoanimasjonen fra midten av mars 2014.
Støy fra rulletrapper og sluser
Alle som har tatt rulletrapper og passert slusedører, vet at de rumler, klaprer og støyer. I Lambdas
dynamiske sone vil minst 15 rulletrapper kunne være i gang samtidig, og en rekke slusedører vil åpnes og
lukkes. Dette vil skape en påtakelig dur, klapring eller rumling, som ikke stimulerer den våkenhet som er
ønskelig når man ser på kunst.
Beliggenhet og tomt
En fjordnær beliggenhet, god utsikt og attraktive kafeer må føres på plussiden av prosjektet. En stor
svakhet er mangel på utendørsarealer som disponeres av museet. Tomten er galt valgt, og det begrensede
areal og det umulige i å ha underetasjer, har bidratt til valget av den uheldige tårnløsningen. Der et vanlig
museum kanskje ville hatt inntil tre underetasjer (blant annet for magasiner), er disse i Lambda
kompensert ved å legge til etasjer over bakken.
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3.8 Formidling av Munch
Publikums møte med Munch
Det grunnleggende prinsipp i formidlingen av Munchs kunst til et bredt publikum bør kunne bygge på det
kunstneriske program han selv sto for, på sammenhengen mellom liv og kunst. Det kom glimrende frem
gjennom jubileumsutstillingen i Nasjonalgalleriet og Munch-museet i 2013. Det vertikale prinsipp i
Lambda uttrykker det motsatte, det oppstykkede og usammenhengende. Formidlingen av Munchs liv og
kunst kaller på en horisontal og lineær løsning for den bygning der publikum skal møte ham i et mer
varig, uforstyrret og intimt samvær. Lambdas vertikalitet, med sine atskilte utstillingsrom i mange etasjer,
sluser, rulletrapper og endring i lysregimer, bryter ned Munchs kunst til episoder, teknikker, motiver eller
andre kategorier som var fremmed for ham og som vil være fremmed for de fleste besøkende.
Det heter i rom- og funksjonsprogrammet for et nytt Munch-museum:
Tematisk grupperer Munchs bilder seg om sentrale temaer knyttet opp til hans liv, samtidig som
de er tidstypiske og allmenngyldige. Derfor kan museets skiftende presentasjoner av samlingens
kunstverker oppleves som store ”billedfortellinger”, noe utstillingsarealene må legge til rette
for.
Slike «store billedfortellinger» gir Lambdas vertikalitet og oppsplittede utstillingsarealer dårlige vilkår
for. Bildene fra videoanimasjonen av Lambda fra mars 2014 illustrer det motsatte av billedfortellinger,
med sine spredte «øyer» av utstilte verk i det enkelte utstillingsrom, og med sitt helt flate lys uten bidrag
til gi utstillinger en fortellende karakter.
Lambda har et arkitektonisk uttrykk som er fremmed for Munchs kunst, som var jordnær og
menneskenær.
3.9 Stenersensamlingen
Det gis sparsomt med informasjon om hvordan Rolf Stenersens samling skal fremtre for publikum, og
hvilken rolle den skal spille i formidlingen av Munch – og omvendt, hvilken rolle Munch-samlingen
skal spille i formidlingen av Stenersen-samlingen. Hvordan har Oslo kommune tenkt å løse denne
utfordringen – bygningsmessig, økonomisk og kunstfaglig?
3.10 Vekslende utstillinger med eldre kunst og samtidskunst
Det er høyst ønskelig å se Munchs kunst i sammenheng med både eldre kunst og vår egen tids
samtidskunst. Det er også slik at Munch-museet forvalter det internasjonalt sett mest interessante som
noe norsk kunstmuseum kan tilby store internasjonale museer. Det er i Munch-museet derfor et stort
potensiale for å få til Norge viktige utstillinger fra andre lands kunstmuseer. Hvordan har Oslo kommune
tenkt å løse denne utfordringen – bygningsmessig, økonomisk og kunstfaglig? Det finner vi lite om i det
materiale som hittil er fremlagt.

3.11 Oppsummering og konklusjon
Formidlingsfaglighet
Planene bak Lambda mangler formidlingsfaglig kvalitetssikring. Byggets egnethet for publikum og
utstilling er nesten ikke drøftet. Det er ikke tatt hensyn til publikums behov for ro og sammenheng i
opplevelsen av Munchs kunst. Tårnbygningen er lite egnet som kunstmuseum med et stort publikum. Det
vises i materialet ikke til vellykkede resultater fra andre tårnløsninger for kunstmuseer.
Utnyttelsesgraden
Bygningen er lite arealeffektiv, med lav utnyttelsesgrad for bygget som helhet og med ineffektive
utstillingsrom. Den er derfor langt dyrere enn nødvendig for de funksjoner den skal romme. Med samme
utnyttelsesgrad som det nye Nasjonalmuseet kunne Lambda vært 4 etasjer lavere og tilsvarende billigere.
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Publikums bevegelser
Tårnløsningen påtvinger publikum en tidkrevende, kjedelig, anstrengende, forvirrende og forstyrrende
bevegelse gjennom museet. Det er mange punkter som kan skape kødannelser. Situasjonen vil være
særlig vanskelig for grupper og skoleklasser.
Rulletrappene
Rulletrappene og heisene har til sammen en voldsom overkapasitet i forhold til det vertikale
transportbehov, med tilsvarende ekstra kostnad for anskaffelse og drift. De er også en miljømessig
belastning. Rulletrappene vil avgi en merkbar søvndyssende rumling.
Orientering
For publikum vil det være et vanskelig bygg å orientere seg i, når formålet er å besøke utstillingsrommene. Arkitekturen er verken lesbar, intuitiv, forutsigbar eller inkluderende. Det kreves et stort antall
informasjonspunkter som hadde vært unødvendig med en løsning med få etasjer.
Slusene
De mange slusene er et særdeles uheldig trekk ved Lambda, nødvendiggjort av tårnbygningens spesielle
løsning på problemet med klimasikkerhet for den utstilte kunsten. De skaper et forstyrret formidlingsmiljø med stadig åpning og lukking av dører, folk ut og inn, venting, bevegelse og stopp.
Utstillingsrommene
Utstillingsrommene er lite arealeffektive, lite tilpasningsdyktige til ulike utstillingsformer, lite intime,
mangler fleksibilitet, og har for lav takhøyde for større vekslende utstillinger med samtidskunst.
Lysregime
Den stadige vekslingen mellom relativt sterkt lys i den dynamiske sonen og det relativt svake lyset i
utstillingsrommene er vanskelig og trettende for publikums øyne.
Museumstretthet
Lambda blir et slitsomt museum å besøke som publikum på kunstutstillinger. Det gir ingen ro, det er
hyppige transportetapper, det blir lite sammenheng i utstillingene, det er problemer med å orientere seg,
en stadig rumling fra rulletrapper og slusedører sløver oppmerksomheten. For grupper blir et besøk
masete, med store anstrengelser for å holde gruppene sammen. I det fremlagte materiale er det som
publikum ikke eksisterer, annet enn som objekter som forflytter seg uten bruk av energi, som verken
tenker, ser, bruker kroppen sin, har ulike erfaringer, eller aldri blir trette eller usikre på hvordan de skal
finne frem. Resultatet er museumstretthet.
Formidling av Munch
Lambda er dårlig egnet til å formidle Munch. Det formidler brudd, og ikke sammenheng.
Det het i konkurranseprogrammet for Munch-museet og Stenersenmuseet:
Oslo kommune ønsker å bygge et tidsmessig og funksjonelt museum for Munch-museet og
Stenersenmuseets samlinger. Museet skal ha høy arkitektonisk kvalitet og være en fremragende
formidler av Munchs kunst og Stenersenmuseets samlinger.
Bygningen skal ha en rasjonell organisering og utnyttelse som gir effektive publikumsstrømmer
og transportveier. (Utlysing av plan- og designkonkurranse Munch-området i Bjørvika, s. 5- 6).
Lambda er verken tidsmessig eller funksjonelt, og kan ikke bli en fremragende formidler av Munchs
kunst. Det gir ineffektive publikumsstrømmer.
Om juryrapporten
Juryens generelle gjennomgang av krav til et nytt Munch-museum nevner ikke formidlingsfaglige
forhold. Om vinneren sier juryen:
Lambda er kåret av en enstemmig jury som et komplett og fullstendig tilrådelig museumsprosjekt som skaper et stort potensial for rekreasjon og byutvikling innenfor Munch-området.
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Prosjektet introduserer det nye museet som et potensielt landemerke og har en ærbødighet i fht
til Operaen.
Om Lambda er egnet som et kunstmuseum sies det intet om i den generelle vurderingen. Om den
interne organiseringen uttaler juryen, med kommentarer innskutt:
Intern logistikk, funksjonelle krav og arealeffektivitet
En gjennomgang av planene og tverrsnittene for museumsbygningen viser at den har et
utmerket konsept for et nytt og unikt kunstmuseum. Juryen mener at konseptet lett kan tilpasses
programendringer, noe som gir rom for en vellykket sammenstilling av Munchmuseet og
Stenersenmuseet. Lambda har noen likhetstrekk med Tate Modern i London og Pompidousenteret i Paris med hensyn til organisering og ramme, og den burde kunne tilby besøkende
enestående opplevelser.
Sammenligningen med Pompidou-senteret i Paris og Tate Modern i London er overfladisk og dekker
over de store ulikheter mellom disse og Lambda.
Museets hovedinngang er lagt til Akerselvallmenningen ved bygningens nordvestre hjørne, noe
som virker hensiktsmessig i forhold til adkomst og leselighet. I vestibylen i første etasje finner
man lett frem til billettsalg og vertikalforbindelsene (rulletrapp/heis). Førsteetasje er videre vist
med serveringssteder, foredragssal og servicearealer for publikum, foruten arealer som er
avsatt til administrasjon og drift.
Utstillingsarealene er gjort tilgjengelig for publikum ved et slags hylleprinsipp. All intern
kommunikasjon (vertikal og horisontal) som er åpen for publikum skjer på en smal sone langs
vestveggen. Denne organiseringen er felles for alle etasjene. På denne måten vil liv og
aktiviteter når publikum beveger seg mellom etasjene og utstillingssalene bli eksponert på
vestfasaden. På en fascinerende måte blir fasaden en historieforteller for rekreasjonsområdene
på Bjørvikutstikkeren, Akerselvallmenningen og Operaen.
Problemer med den vertikale forflytningen nevnes ikke, og ikke problemer med rulletrapper og
sluser. I følge skisseprosjektet blir vestfasaden delvis tildekket, slik at innsyn utenfra blir begrenset.
Juryen har trodd, slik tidlige illustrasjoner viste, at publikum kunne gå direkte inn fra «hyllene», og
ikke gjennom sluser slik skisseprosjektet viser. Det er påfallende at den åpne løsningens problemer
for klimatisk beskyttelse i utstillingsrommene (se illustrasjon s. 11 ovenfor) ikke er nevnt.
Utstillingssaler, arbeidsplasser, fagbibliotek, kunstmottak, atelierer, undervisningsrom og
representasjonsområder er alle organisert langs østveggen med egne heiser og serviceanlegg.
På samme måte som vestveggen forteller historien om de besøkende, forteller østveggen
historien om faginstitusjonen, det nye Munchmuseetog Stenersenmuseets samlinger.
Østveggen blir nesten helt massiv, med få vinduer. Om den forteller en historie, er den om stengsel
og lukkethet. I tårndelens 9 etasjer blir også de fleste fasader mot nord og syd massive, uten vinduer.
Det er stor variasjon i etasjehøyder og utstillings- og aktivitetsrom.
I skisseprosjektet er 4,5 meter største takhøyde. Det er for lite for utstillinger med samtidskunst.
Kommunikasjonssonen langs vestveggen bør utvikles videre med stor nennsomhet for å
imøtekomme de ulike brukergruppenes krav, som for eksempel besøkendes behov for hvile, krav
til enkle transportveier og effektive publikumsstrømmer, kundebetjening og sikkerhet.
Skisseprojektet imøtekommer ikke de ulike brukergruppenes behov hverken for hvile, enkle
transportveier eller effektive publikumsstrømmer. Det demonstrerer derimot hvor dårlig dette er løst,
og hvor store problemer tårnløsningen skaper.
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Det er en funksjonell og hensiktsmessig bygning for utstillingsformål fordi bygningens
organisering gjør det mulig å kontrollere belysningen i de lystette kunstsalene.
Juryen burde ha sett at de antatt åpne veggene mot øst ville skape store problemer. Det er problemet
med å kontrollere belysningen som blant annet gjør at den største sammenhengende fasaden, den mot
øst, er ganske tett, og ikke gir utsyn innenfra. Fra utstillingssalene vil det ikke være noe utsyn. Det er
en mangel ved skisseprosjektet at ingen av Munchs malerier kan betraktes i dagslys.
Man kan stenge av hele etasjer for publikum mens man monterer og demonterer utstillinger, og
kan velge utstillingslokaler som passer i størrelse, vertikal beliggenhet og beskaffenhet.
Utstillingsområdene har god tilknytning til områdene for konservering, klargjøring, verksted og
magasinering, noe som er nødvendig for effektiv drift av museet.
Man kan neppe si at det er god tilknytning når utstillingsområdene stort sett ligger i andre etasjer enn
for konservering, klargjøring, verksted og magasinering, og disse interne funksjonene også ligger i
forskjellige etasjer. Det samme gjelder det som sies nedenfor om atkomst fra arbeidsplasser til
utstillingene og publikumsarealene. De vil dessuten ligger i ulike sikkerhetssoner, med begrensninger i
å krysse fra den ene til den andre, slik det fremgår av Skisseprosjektet. Det er ikke uproblematisk at
nesten all forflytning av kunstverk må skje mellom flere etasjer, som regel i en heis.
Arbeidsområdene for fagansatte vil få god tilgang til dagslys, og det er lett atkomst fra
arbeidsplassene til utstillingene og publikumsarealene. De drifts- og museumsprofesjonelle
arealene utover utstillingsarealene, må selvfølgelig tilpasses brukerne ytterligere når en mer
bearbeidet behovsdefinisjon/ og programmering foreligger. Ulike sikkerhetsaspekter i
tilknytning til kunstleveranser til bygget må avklares, og i forbindelse med at større
transportbiler krysser fotgjengerstrømmene langs Havnepromenaden. Juryen anbefaler at
museets utendørsområder utvikles slik at det legges til rette for museumsvirksomhet også
utenfor, slik at disse områdene blir attraktive å besøke i seg selv.
Juryens vurdering overser i disse kommentarene de fleste av de problemer som Lambda vil få for
formidlingsfaglige forhold, og som er kommentert andre steder i denne publikasjonen. De fleste
svakheter som Skisseprosjektet viser seg å ha, er ikke påpekt i juryrapporten. Museumsfaglige og
formidlingsfaglige forhold er stort sett oversett i rapporten, som mangler bedømmelse av kvaliteter
både av Lambda som kunstmuseum og som museum for Munchs kunst. Skisseprosjektet er avslørende
for juryens slette arbeid.
En konklusjon
Munch-museet var ikke representert i juryen for arkitektkonkurransen. Juryrapporten avslører mangel
på både interesse for og innsikt i museums- og formidlingsfaglige spørsmål, og overbetoner
betydningen av det arkitektoniske uttrykket. Om Lambda har vært museums- og formidlingsfaglig
egnet, synes ikke å ha vært tatt i betraktning. Det har vært en betydelig svakhet, som fortsatt er følbar,
at det museums- og formidlingsfaglige underlag - slik det fremgår av Rom- og funksjonsprogram
utarbeidet av Munch-museet - først ble utarbeidet etter at Lambda var valgt. Resultatet er at Munchmuseet må gå på akkord med en rekke faglige krav. Lambda har knapt noen fordeler som bygning for
Munch-museet, nesten bare ulemper. Munch-museet opplever at det prosjekt andre har valgt for dem,
blir dyrere og dyrere, noe som øker sannsynligheten for at det blir vedtatt ikke å bygge Lambda. De
særlig høye driftskostnadene knyttet til bygget vil, om Lambda allikevel skulle blir bygget, legge press
på de økonomiske ressurser som kunne blitt brukt til museumsfaglig virksomhet i Munch-museet.
Dessverre er det stor sannsynlighet for at Lambda blir til ulempe for Munchs kunst, for formidlingen
av den og for publikum.
DS
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