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Bussperrongen ved Lambda 
skal vekk. Innen åpningen 
må politikerne finne andre 
løsninger for charterbussene.

I forrige uke gikk et klart flertall 
inn for å bruke 2,8 milliarder på 
nytt Munch-museum i Bjørvika, 
men reguleringsplanen for om-
rådet er ennå ikke vedtatt. Helt på 
tampen har SV fått byrådspartie-
ne med på endringer som trolig 
vil kunne gi et finere byrom mel-
lom Lambda og Operaen. Samti-
dig kan tilreisende turister få seg 
en knekk. 

Vil ikke ha bussperrong
Det var SV som inngikk en helt 
spesiell politisk hestehandel med 
byrådspartiene Høyre, Venstre 
og KrF om Munch og Tøyen i mai 
2013. Derfor har SV også sikret seg 
en hånd på rattet i den videre be-
handlingen av disse sakene. 

Når bystyrets byutviklingsko-
mité behandler reguleringspla-
nen for Lambda onsdag, kommer 
et flertall til å gå inn for å gjøre fle-
re endringer i saken byrådet har 
anbefalt. Blant annet blir buss-
plassen som er dimensjonert for 
fem charterbusser fjernet.

– Vi klipper ut den delen av regu-
leringsplanen og ber om at byrå-
det kommer tilbake med en egen, 
helhetlig sak om turistbussitua-
sjonen i Oslo. Forslaget som lig-
ger der i dag vil gi en slags øy med 
busser. Vi ser for oss at det kan bli 
ganske kaotisk, sier gruppeleder 
Marianne Borgen (SV).

Hun mener det må finnes andre 
løsninger for turistene enn å lage 
en bussperrong midt mellom at-
traksjonene i Bjørvika.

– Dette er et nydelig område like 
ved sjøen som heller bør bli et fri-
område for folk, sier Borgen. 

Peker på Vippetangen
Byrådet blir bedt om å lage en hel-
hetlig plan som ikke bare løser si-
tuasjonen for Lambda og Opera-
en, men for hele Oslo. SV peker på 
Vippetangen som et mulig alter-

nativ.
– Man må ikke ha turistbusser 

helt frem til inngangsdøren for 
at turister skal komme til viktige 
turistformål. På Vippetangen er 
det områder som etter vår vurde-
ring kunne egnet seg godt som 
bussoppstillingsplasser. 

– Blir det ikke for langt å gå for 
turistene?
– Den debatten får man jo ta. Det 
er et lite stykke å gå, men en fan-
tastisk promenade hvor du vil 

se over til Operaen og det nye 
Munch-museet.

Vil bli stående i 15–20 minutter
Da arbeidet med reguleringspla-
nen for Lambda ble gjenopptatt 
i 2013, laget Multiconsult en tra-
fikkanalyse for det nye Munch-
museet. 

Her kommer det frem at Oslo 
kommunes mål er at 500.000 
mennesker skal besøke Lambda 
i åpningsåret og at det på det mes-
te vil komme 400 besøkende i ti-
men med charterbuss.

Dermed bestemte Plan- og byg-
ningsetaten seg for å øke antall 
bussoppstillingsplasser fra det 
opprinnelig planlagte tre til fem 
i den nye Lambda-reguleringen.

I trafikkanalysen kommer det 
frem at det i perioder med mye 
besøk vil kunne bli kø til oppstil-
lingsplassene og at det er vanlig at 
en buss blir stående på perrongen 
i 10–15 minutter ved avstigning og 
15–20 minutter ved påstigning før 
den kjører vekk fra området.

SV vil ha friområde mellom Operaen og Lambda. Turistene kan gå fra Vippetangen.

Fjerner turistbusser fra 
det nye Munch-museet

Onsdag skal byutviklingskomiteen behandle reguleringsplanen for det nye Munch-museet i Bjørvika. SV har 
fått byrådspartiene med på å fjerne bussperrongen til venstre i denne illustrasjonen. Det er satt av fem bus-
splasser til av- og påstigning av besøkende, men SV krever andre løsninger enn å lage en bussperrong midt 
mellom attraksjonene i Bjørvika.  FOTO: ESTudiO HErrErOS

Marianne Borgen, SVs gruppele-
der i bystyret. © Kartagena / Statens kartverk
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– Vi må finne en løsning 
før Munch-museet åpner, 
sier Øystein Sundelin, 
Høyres gruppeleder

Byrådet har fremmet en regu-
leringsplan for Lambda som 
blant annet innebærer en egen 
bussoppstillingsplass. SV har 
imidlertid fått bystyregrup-
pene til Høyre, Venstre og KrF 
med på å fjerne området som 
er satt av for at turistbusser 
skal kunne kjøre og hente be-
søkende. Samtidig blir byrå-
det bedt om å lage en helhetlig 
plan som skal løse turistbuss-
floken i Oslo.

– Det er jo en stund til mu-
seet åpner og vi skal bruke ti-
den fremover til å finne en hel-
hetlig plan for hvordan vi skal 
håndtere turistbussene. Alle 
som beveger seg rundt, ser at 
denne byen ikke er dimensjo-
nert for å ta imot turistbusse-
ne som kommer, sier Sundelin.

– Hvorfor kan man ikke re-
gulere inn en bussplass ved 
Lambda?
– Hvorfor skal man gjøre det, 
hvis man likevel skal sette seg 
ned og finne en helhetlig løs-
ning? Vi må finne en løsning 
før Munch-museet åpner, sier 
Sundelin.

– Hva synes du om Vippe-
tangen som alternativ?
– Jeg  skal ikke forskuttere 
løsninger. Denne planen må 
innebære løsninger for områ-
det rundt Rådhuset, Frogner-
parken, Holmenkollen og Eke-
bergparken, det blir ikke bare 
en diskusjon om Bjørvika.

Tvinges til 
å lage en 
egen plan for 
turistbussene 

– Jeg forstår at politikerne vil 
ha et bilfritt område, men det 
blir vanskelig hvis de vil ha tu-
rister til å komme. Mange har 
kanskje fire-fem timer i byen 
og vil bli kjørt rundt for å se 
attraksjonene, sier Bente Brat-
land Holm, administrerende 
direktør i VisitOslo. – I Nord-Eu-
ropa er vant til å ta seg rundt 
til fots, men det er en del andre 
som kommer i grupper som 
ikke er vant til dette. Særlig 
grupper fra Asia og USA ønsker 
å bli kjørt rundt og se mest mu-
lig på kort tid.

Turister vil 
fraktes rundt
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