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Miljøvernmisteren har opprettet et råd 
for fremtidsrettet byplanlegging. I rådet 
sitter blant andre arkitekter, statsvitere 
og samfunnsøkonomer, men ingen 
landskapsarkitekter, leste vi på arkitektnytts 
nettsider 21.11.12. Vi stiller spørsmålstegn ved 
hvor fremtidsrettet planleggingen kan være 
uten en så sentral faggruppe representert.

SUKSESSEN DRAMMEN
Hvorfor ikke lære av Drammen? Fra å 
være Norges største veikryss ble Drammen 
omformet til en grønn og levende by med 
dertil stolte innbyggere. De satset på en 
strategisk byutvikling med stor vekt på 
gode uterom. Landskapsarkitekten har 
nøkkelkompetanse når byer og uterom 
skal formes, derfor er det avgjørende at 
landskapsarkitektene kommer tidlig inn i 
prosessen der premissene legges.

MILJØKUNNSKAP
Landskapsarkitekten er utdannet innen 
planlegging og formgivning av utearealer med 
mennesket i fokus, oppgavene spenner fra 
overordnet planlegging til detaljprosjektering 
av parker og byrom mm.

Når budsjetter og miljøbelastningsregnskap 
skal gjøres opp, kan det vise seg fordelaktig 
å ha landskapsarkitekter med på laget. 
Landskapsarkitekten søker gjerne også å 
identifisere eksisterende kvaliteter som 
kan bevares, og besitter kunnskap om 
overvannshåndtering og lokalklima, temaer 
som bare blir mer aktuelle ettersom byene 
vokser og blir tettere.

BYPLANLEGGING UTEN LANDSKAPS- 
ARKITEKTER – EN DÅRLIG IDÉ

Arne Gunnarsjaa // arkitekt

Kan Lambda noen sinne bli et godt museum? 
Diskusjonen går høyt, for i Norge kan man 
mene noe uten å ha kunnskap om saken. Og 
arkitekter kan la seg lokke av «flotte» former. 
Likevel kan litt viten aldri skade. La oss se på 
noen åpenbare funksjonelle problemer:

1. Stabilt innendørsklima er et musealt 
primærkrav, men Lambda har ikke en 
klimastabil form. Klimastabilitet oppnås ved 
tykke yttervegger med høy termisk treghet, 
beskjeden bruk av glass i yttervegger og god 
og stor kontakt med bakken. Dessuten må 
bygningsformen ha minimal ytterveggflate 
sett i forhold til bygningsvolumet. Disse 
elementære krav oppfylles ikke av Lambda.

2. Sirkulasjon av publikum og kunstverk 
(intern flytting av Munchs store arbeider) blir 
vanskeliggjort med høyhus. Det blir lett kø 
foran heis og rulletrapp, det viser erfaringer fra 
vertikale museer andre steder. Dessuten blir 
utstillingen oppdelt på en tilfeldig måte som 
dårlig samsvarer med ønsket om kontinuitet 
i presentasjonen, slik Ulf Grønvold nylig 
påpeker i en artikkel i Klassekampen. 

3. Fluktveier blir mere kompliserte og 
risikofylte i høyhus enn i lave bygninger. Dette 
burde være åpenbart for de fleste.

4. En del av Lambdas fasader har glassvegger. 
Innenfor disse ligger sirkulasjonsarealer med 
heis og rulletrapper. Sirkulasjonsarealene 
har adgang til utstillingsarealene innenfor. 
Glassarealene vil reagere raskt på ytre 
klimaendringer, og problemet kan bare 
«løses» med et dobbelt sett av dører eller 
sluser for å redusere luftsirkulasjonen. Dermed 
blir også publikumssirkulasjonen hemmet. 
Er dette en god løsning for å takle den store 
publikumstilstrømning noen ser for seg? 

5. Lambda har overraskende nok 
lysproblemer. Hvordan skal øyet venne seg 
til overgangen mellom glassarealenes kanskje 
10 000 lux til utstillingsområdene, som 
maksimalt kan ha 250 lux (papir 50 lux)? 
Det krever et arealkrevende og ellers unyttig 
overgangsområde.

6. Lambda forutsetter et omfattende og 
plasskrevende klimaanlegg, som vil være dyrt i 
drift, og være et energisluk som ikke oppfyller 
kommunens egne miljøkrav for Bjørvika. 
Arkitekt Juan Herreros uttaler selv: – Vårt mål 
er ikke å finne et minimalt nivå av energibruk. 
Nei vel, rene ord for pengene, men hva med 
Munchs arbeider hvis anlegget svikter? Blir de 
grillet?

7. Sjøluft og forurensning fra trafikken vil 
være et konstant problem for utstillingen i 

LAMBDA KOMPLETT UEGNET

Lambda. Og hva med faren for stormflo og 
stigende sjøvannivå?

Den som vil lese mere om dette, kan studere 
boken til Kamilla Aslaksen og Erling Skaug 
(red.), Munch på Tøyen! (Pax forlag, Oslo 
2011). Arkitekter er ikke av de mest lesende 
personer, men her finnes overbevisende 
argumentasjon som bør studeres.

TIDLIG INN
Landskapsarkitekten ser helhetsbildet, og 
har kompetanse på hvordan byrom, gater og 
grønnstruktur skal sys sammen. Kommer vi for 
sent inn, er resultatet ofte liten plass til trær 
og grønt, manglende struktur og knapp plass 
til uterommets brukere. Hva slags byer vil vi få 
når disse hensynene ikke ivaretas?

Det er positivt og riktig at 
miljøvernministeren tar byutviklingen på alvor, 
og det er flott at det er satt ned et råd for å 
sikre at utviklingen går i riktig retning. Vi 
mener at både rådet og byutviklingen ville blitt 
enda bedre om det også var landskapsarkitekter 
med i prosessen. ▪

Konklusjonen må bli den at det her er utvist 
et pinlig dårlig arkitekthåndverk, både hos 
Juan Herreros og hos arkitektene i den jury 
som plukket ham ut. Man har sett bort fra 
elementær lærdom om kunstmuseer. Det er 
derfor ingen grunn til å ha respekt for en 
juryavgjørelse som er så faglig svak. Tøyen må 
bli det vinnende alternativ. ▪

 

Les mer på www.icopal.no

Tre kubber 
er nok til 
15 timers 
behagelig 
varme.

Pipe og peis i ett

 Nyhet!
                Icopal Celsius+ er en kombinert pipe og peis som avgir varme  
    også lenge etter at du har sluttet å fyre. Dette skyldes de  
  unike varmelagrende egenskapene i selve pipen. Med ett ilegg 
om morgenen og et par ilegg i løpet av kvelden sørger Celsius+ for 
jevn og behagelig temperatur hele døgnet igjennom. Denne smarte 
pipe/-peisløsningen er ideell for alle som ønsker en elegant og energi-
økonomisk hovedvarmekilde – og et sunt inneklima.

• Kombinert pipe-/peisløsning
• Jevn varme med minimal fyring
• Plassbesparende peiskos
• Økonomisk og miljøvennlig
• Enkel montering
 


