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I perioder har Jens Richter 
(35) tatt turen til Oslo fra  
Madrid hver 14. dag.

Den daglige lederen av Herre-
ros Aquitectos har ledet det sto-
re teamet av arkitekter og konsu-
lenter i Madrid og Oslo, totalt 40, 
som har arbeidet med å utvikle 
Lambda. 
Han har vært her så mye at det 

spanske arkitektkontoret har an-
skaffet egen leilighet her. 

Richter som er tysk, har arbei-
det flere år i Nederland, Kina og 
i Madrid. Aldri har han opplevd 
at et prosjekt som er kommet så 
langt, er blitt forkastet.

– Vi har jobbet med vanskelige 
prosjekter som har sine utfordrin-
ger både politisk og teknisk. Men 
de er blitt bygget. Det gir oss også 
tillit til at vi vil klare å løse denne 
situasjonen.

– Hvordan kan dere tro det?
– Vi ser på avgjørelsen som en ny 
forsinkelse. Vi er først og fremst 
lei oss på vegne av Munchs kunst-
samling. Nå skal vi se på resultate-
ne av de andre alternativene som 
skal utredes. Men vi er sikre på at 
Lambda er best – både når det gjel-
der pris og bygning.

 – Hvordan reagerte du da av-
gjørelsen ble tatt, ble du sint?
– Det er vanskelig å si. De siste 

ukene før bystyrets møte var vel-
dig spennende. Vi fikk stor støt-
te til prosjektet på alle nivåer, det 
har gitt oss energi til å fortsette 
den vanskelige prosessen. Så da 
avgjørelsen falt, følte jeg det ikke 
så dramatisk – støtten har gjort 
oss sterkere.

– Hva skjer med leiligheten, 
blir den solgt?
– Nå skal vi trekke pusten dypt  
og se hva som skjer. Først må vi  
bli ferdig med å feire jul og så ta  
en bestemmelse i en rolig situa-
sjon.

Nok å gjøre
Til tross for krisetider i Spania, 
blir ikke konsekvensene så store 
for Herreros Arquitectos, som har 
15–20 ansatte og jobber over hele 
verden. Arkitektkontoret vant ny-
lig to store prosjekter; et kongres-
senter i Bogotá i Colombia og en 
togstasjon i Santiago de Compos-
tela i Spania. I tillegg arbeider de 
med et stort kompleks i Barcelo-

na og et nytt kontortårn for Pa-
nama by.

– Så for oss går livet videre, vi 
har mye arbeid over hele verden. 
Ingen mister jobben på grunn av 
dette, fokuset vil være å bevege seg 
til andre prosjekter. Vi er ikke tris-
te, desperate arkitekter som bare 
er avhengig av ett prosjekt, forsi-
krer Richter.

Uavhengig av Lambda kan Her-
reros Arquitectos fortsatt sette 
sine spor i Bjørvika. Mindre kjent 
er at de også har utviklet en mas-
terplan for et boligområde der, og 
håper å få delta i den videre utfor-
mingen av dette.

– Blant internasjonale arkitek-
ter har Norge et rykte for kompli-
serte prosesser, sier Richter. – Men 
samtidig, når bygningen først blir 
bygget, kommer den euforiske fø-
lelsen – som for Operaen. Vi venter 
at det samme skjer med Lambda. 
Vi ser lyst på fremtiden – Lambda 
er vårt hjertebarn.
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– Vi er ikke triste, desperate arkitekter som bare er avhengig 
av ett prosjekt, sier prosjektansvarlig for Lambda.

Lambda er hjertebarnet

Jens Richter fra Herreros Arquitectos ser fortsatt lyst på fremtiden.
Foto: trygVe indreLid

10. november: Avtale om å legge Lambda død og å utrede Tøyen og Tullinløkka underskrives av (fra 
venstre) Harald A. Nissen (Miljøpartiet), Marianne Borgen (SV), Libe Rieber-Mohn (Ap), Carl I Hagen (Frp) og 
Bjørnar Moxnes (Rødt).  Foto: trygVe indreLid

14. desember. Liebe Rieber Mohn (Ap) så ut som et visst maleri av Edvard Munch under debatten i Oslo kommunestyret som forseglet Lambdas skjebne. Foto: trygVe indreLid


