
5.5 Ny konsekvensutredning a 631 v Lambdaprosjektet 

 

632 Forslag 

 
633 Årsmøte ber bystyregruppa om å fremme forslag i bystyret der Byregjeringen blir bedt om å 
634 fremlegge en konsekvensutredning vedrørende bygge- og driftskostnadene til hele Lambda 
635 prosjektet. Konsekvensutredningen skal omhandle både prosjekteringsfasen og selve 
636 byggekostnadene herunder mulige usikkerheter som kan dukke opp i forbindelse med 
637 grunnarbeidene og de framtidige drifts- og vedlikeholdskostnadene. Utredningen må ta for seg både 
638 prosjekteringen og byggekostnadene samt framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. 
639 
640 Når bystyret har fått utredningen fra byregjeringen må de se denne opp mot andre alternative 
641 etableringer av et nytt Munch-museum eventuelt også om det må relokaliseres på et annet område i 
642 byen. 
643 
644 Bystyregruppa og partistyret må i samarbeid følge denne saken tett og legge fram sitt forslag for 
645 representantskapet før endelig vedtak fattes. 
646 
647 Begrunnelse 

648 Oslo Arbeiderparti er og har alltid vært opptatt av at Oslo kommune skal ha et godt og tidsriktig 
649 museum slik at Edvard Munchs bilder er tilgjengelig for publikum. OAP vedtok som første parti 
650 allerede for ca. 60 år siden at Oslo kommune måtte oppføre et moderne Munch- museum som skulle 
651 sikre at folk flest skulle få anledning oppleve kunstverkene til en av verdens mest anerkjente 
652 kunstnere i hans egen hjemby. Bystyret vedtok etter forslag fra Arbeiderpartiet at Munch-museet 
653 skulle oppføres på Tøyen. 
654 
655 Munch-museet på Tøyen har nå vært i drift i over 50 år, og det ingen tvil om at det er haster med å få 
656 etablert et nytt museum som tilfredsstiller dagens krav til tilgjengelighet og ikke minst sikkerhet. Et 
657 nytt museum skal stå i minst 50 til 100 år. Dette tilsier at det må etableres etter sikre kalkyler og ikke 
658 minst at det bygges på sikker grunn. Vi mener derfor det er en selvfølge at et så stort prosjekt ikke 
659 kan gjennomføres uten at alle har full tillitt til de forelagte kalkyler når det gjelder de økonomiske 
660 bergningene for hele byggeprosjektet og framtidige drift- og vedlikeholdskostnader. 
661 
662 Oslo Arbeiderparti ser med stor bekymring på de nye opplysningene som har fremkommet om 
663 kostnadsutviklingen på det nye Munch-museet, Lambda. Bekymringen gjelder både de økte 
664 kostnadene til prosjektering, samt faren for store kostnadssprekker i forbindelse med 
665 byggeprosjektet og spesielt grunnarbeidene. Erfaringen fra grunnarbeidene til det nye 
666 hovedbibliotek tilsier at det er stor usikkerhet knyttet til et så komplisert byggeprosjekt. Videre er vi 
667 svært bekymret for de kalkyler som er kommet fram i media når det gjelder de enorme drifts- og 
668 vedlikeholdskostnadene til Lambda. Det har framkommet påstander om at de årlige driftskostnadene 
669 kan komme opp mot 350 millioner kroner noe som kan bli en voldsom belastning for framtidige 
670 kommunebudsjetter. 
671 
672 Flere andre grupperinger har også i den siste tiden kommet med kritiske bemerkninger og stilt 
673 spørsmål til de kalkyler og beregninger offentligheten er kjent med. Et av spørsmålene dreier seg om 
674 de utfordrende og vanskelige grunnforholdene i Bjørvika. Det hevdes at de er store at det kan få 
675 konsekvenser og vil påvirke omkostningene for hele byggeprosjektet. Flere har også stilt spørsmål 
676 rundt de forelagte beregninger for framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. 
677 
678 Dette er spørsmål vi mener ikke er besvart på en betryggende måte. I et så viktig og stort prosjekt må 
679 all prestisje legges til side slik at et så stort bygg bli må oppføres etter sikre kalkyler og ikke minst 
680 bygges på sikkert underlag. 
681 
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Forslag levert etter fristen Årsmøte 2016 
Oslo Arbeiderparti ber om at Arbeiderpartiets bystyregruppe fremmer 682 forslag i bystyret hvor de ber 
683 byregjeringen om å gjennomføre en ny og grundig utredning som omhandler alle sider rundt 



684 byggingen av nytt Munch-museum i Bjørvika. 
685 
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