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Byggingen av det nye 
Munchmuseet i Bjørvika er 
i full gang, men Miljøpartiet 
de Grønne (MDG) har bedt 
om en ny gjennomgang av 
prosjektet.
Dersom ønsket fra MDG realise-
res, kan det bli en kostbar affære, 
viser tall fra Kultur- og idrettsbygg 
(KID) i Oslo kommune. I desember 
2015 var det allerede brukt 525 mil-
lioner kroner på prosjektet. I til-
legg er det inngått kontrakter på 
oppunder 1 milliard kroner for å 
bygge museet, som har fått nav-
net Lambda.

– Vi er godt i gang med grunn- 
og fundamenteringsarbeidene på 
Munch-tomten i Bjørvika. Spun-
ten er ferdig satt, og utgraving 
av kjeller og teknisk kulvert på-
går som planlagt, sier direktør Eli 
Grimsby i KID.

Totalt 310 peler skal settes ned i 
bakken, en tredjedel av dem er al-
lerede på plass.

– Grunnarbeidsentreprenøren 
har pr. i dag gjennomført cirka 35 
prosent av det kontraktfestede ar-
beidet, og har siden oppstarten 
fulgt den planlagte fremdriften, 
sier Grimsby.

Kan komme erstatningskrav
I tillegg til de 525 millionene som 
er blitt brukt, har KID forpliktet 
seg til kontrakter verdt 985 millio-
ner kroner. I dette inngår plan- og 
designkonkurranse, detaljregule-
ring, skisse- og forprosjekt, tomte-
kjøp, infrastruktur, samt inngåtte 
kontrakter på rigg, byggeledelse, 
heiser og rulletrapper og kunst-
heis, foruten grunnarbeidene.  

Hittil har 63 personer vært en-
gasjert av Veidekke på anlegget 

Allerede inngåtte kontrakter med entreprenører og arkitekter vil gjøre det svært 
kostbart å stanse byggingen av nytt Munch-museum i Bjørvika.

Det nye Munchmuseet i Bjørvika, tegnet av Estudio Herreros, skal etter planen stå ferdig i 2019.  
FOTO: ESTUDIO HERREROS

Prislapp for å skrote 
Lambda: 1,5 milliarder

i Bjørvika. Skulle MDG klare å få 
stanset byggingen av nytt Munch-
museum, kan det komme mulige 
erstatningskrav.

– Eventuelle spørsmål om endre-
de rammebetingelser og konse-
kvenser må vi få lov til å komme 
tilbake til. Rent generelt vil jeg si 
at vi er vant til å jobbe med politis-
ke regimer. Vi forholder oss derfor 
til det oppdraget vi har fått fra by-
styret, som er å bygge nytt Munch-
museum. Dette arbeidet er i rute. 
Vi er opptatt av å klare byggeopp-
draget inntil vi får annen beskjed, 
sier Grimsby.

Daværende byrådsleder Stian 
Berger Røsland (H) og kulturby-
råd Hallstein Bjercke (V) tok første 
offisielle spadetaket for det nye 
museet i Bjørvika i september i 
fjor. I mai er det tre år siden et by-

styreflertall bestående av Høyre, 
Venstre, KrF og SV vedtok å bruke 
drøyt 2,7 milliarder kroner på å 
bygge Lambda. 

Byrådet avgjør
Siden byggingen av Lambda ble 
vedtatt, har Ap, SV og MDG tatt 
over makten fra de borgerlige 
partiene i Oslo.

Kulturbyråd Rina Mariann Han-
sen (Ap) har tidligere vært klar på 
at hun ikke ønsker omkamp om 
Lambda, selv om Ap ikke støttet 
prosjektet i utgangspunktet. Ord-
fører Marianne Borgen (SV) sa til 
Aftenposten i helgen at hun står 
ved avtalen som ble inngått i 2013.

Nå er det opp til Byrådet å ta stil-
ling til om de vil foreta en ny gjen-
nomgang av kostnadene. 

– Hvis de bestemmer seg for å 

gjennomgå økonomien i prosjek-
tet, vil de til slutt legge frem en an-
befaling som bystyret må ta stil-
ling til. Det er ikke sikkert saken 
kommer så langt. Det kommer an 
på stemningen i byrådet, forkla-
rer professor emeritus i statsvi-
tenskap Harald Baldersheim ved 
Universitetet i Oslo.

Åpner for Tøyen
Harald Nissen, gruppeleder for 
MDG i bystyret, sier de ønsker at 
hele økonomien i museumspla-
nene vurderes igjen. I dette ligger 
det også en vurdering av Tøyen-
alternativet. 

– Vi har ikke bestemt oss for 
hvordan vi skal gå frem. Det skal 
vi finne ut av de neste dagene 
sammen med byrådet. Nå er vi 
opptatt av å få til en politisk dis-

kusjon og bli enige om hvordan 
saken kan tas videre. MDG har all-
tid sagt at vi ønsker en reell, øko-
nomisk vurdering av prosjektet, 
sier Nissen.

Når det gjelder kostnader som 
allerede er investert i å bygge nytt 
museum i Bjørvika, sier Nissen at 
disse vil bli en del av totalvurde-
ringen.

– Vi må se på de faktiske forhold 
pr. i dag. Både tidsaspektet og øko-
nomiske konsekvenser vil spille 
inn, men jeg vil ikke konkludere 
hverken i dag eller neste uke, sier 
han. 

Direktør ved Munchmuseet, 
Stein Olav Henrichsen, besvarte 
ikke Aftenpostens henvendelser 
mandag.
arve.henriksen@aftenposten.no

oa@aftenposten.no

Fakta

Munch i Bjørvika
XX 2005: Venstre foreslår å flytte 
Munchmuseet til Bjørvika, men 
blir nedstemt.
XX 2008: Arbeidet med å samlo-
kalisere et Munch-museum og 
Stenersen-samlingen i et nytt 
bygg starter.
XX 2009: I august vedtar bystyret å 
kjøpe tomtene i Bjørvika. Kom-
munen inngår kontrakt med ar-
kitektene Herreros Architectos.
XX 2011: I mars er bystyreflertallet 
i ferd med å rakne. SV endrer 
standpunkt og vil heller ha nytt 
museum på Tøyen. 
XX 2011: Frp går i juni med på fort-
satt støtte til Lambda. I septem-
ber snur partiet og sier nei til 
nytt Munch-museum i Bjørvika.
XX 2011: I november inngår Ap, SV, 
Rødt, MDG og Frp en allianse 
for å stoppe Lambda. Flertallet 
i bystyret forkaster Lambda i 
desember.
XX 2012: Fem alternative Munch-
løsninger på Tøyen og Tullin-
løkka utredes.
XX 2013: I mars sier kulturminister 
Hadia Tajik (Ap) ja til en eventu-
ell søknad om statlig økonomisk 
bidrag til nytt Munch-museum. 
XX 2013: I mai snur SV og danner 
flertall for Lambda i Bjørvika, i 
bytte mot betydelige oppgrade-
ringer av Tøyen-området.
XX 2016: Byrådserklæringen til Ap, 
SV og MDG sier at de skal ar-
beide for å realisere nytt Munch-
museum, ikke hvor museet skal 
ligge. 
XX 2016: I februar vedtar MDG at 
de vil utrede kostnadene ved å 
bygge nytt Munch-museum på 
Tøyen. 
XX Det nye bygget skal etter planen 
åpne i Bjørvika i 2019.
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