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LEIER UT: Oslos 
nye hovedbiblio-
tek kan bli fylt med 
butikker og konfe-
ranser. Nå skal 
kulturbyråd Rina 
Mariann Hansen 
(Ap) også gjøre 
Lambda, det nye 
Munch-museet, 
billigere.

Av Mari Brenna Vollan (tekst) 
og Siv Dolmen (foto) 

– Nytt hovedbibliotek i Oslo 
ble vedtatt i 2001. Hvorfor er 
det så vanskelig å få på plass 
store kulturbygg?
– Jeg kan ikke svare på hvor-
for forrige byråd har styrt på 
den måten det har, men for 
oss var det vanskelig at biblio-
teket hadde en økonomisk 
overskridelse på nesten en 
halv milliard kroner. Jeg tror 
man bør lære av at man tidli-
gere har vedtatt prosjekter før 
man helt har visst hva det kos-
tet. Holdningen har vært at 
man skal kjøre på og satse på 
at det løser seg i framtida.

– Dere vil fortsette byggingen 
av biblioteket, men vil leie ut 
40 prosent av det til kommersi-
elle aktører. Hvorfor?
– Når bygget har en overskri-
delse, må vi ta opp større lån 
for å finansiere det. Da blir de 
totale driftskostnadene høye. 
Vi vil få ned driftskostnade-
ne, ellers tror vi ikke at vi kla-
rer å drive det på best mulig 
måte. 

– Hva regner dere med å spare 
på å leie det ut?
– En foreløpig vurdering sier 
at vi har et inntektspotensial 
på mellom 20 og 55 millioner 
i året. Det må vi se nærmere 
på.

– Hvem vil dere leie ut til?
– Det har vi ikke konkludert 
ennå. Vi må først få fullmakt 
av bystyret. Men byrådslede-
ren har sagt at utleien skal 
være i tråd med byggets for-
mål.

– En rapport fra etaten 
Kultur- og idrettsbygg foreslår 
å fylle store deler av bibliote-
ket med butikker, bevertning 
og konferanser. Hører det 
hjemme i et bibliotek?
– Rapporten er laget på kort 
tid for å vise hvilket mulig-
hetsrom vi har. Den konklu-
derer ikke. Det er allerede 
planlagt kafédrift, og så må vi 
se på det andre. 

– Så konferanser og butikker 
er en mulighet? 
– Det skal ikke bli et kjøpesen-
ter i biblioteket, men dette er 
definitivt muligheter. 

– Flertallet i finanskomiteen 
vil at maks 20 prosent av 
arealet skal leies ut til kom-
mersielle formål. Hvordan 
forholder dere dere til det?
– Et byråd skal følge en fler-
tallsmerknad i finanskomite-
en. Vi vil gjøre vårt for å følge 
det bystyret ber oss om. 

– Hva vil det innebære å leie ut 
bare 20, og ikke 40 prosent av 
bygget, til kommersielle 
formål?

– Det har vi ikke gjort en fag-
lig utredning av.

– Du sa til Dagsavisen at du 
ikke vil ta en omkamp om det 
nye Munch-museet Lambda. 
Hvorfor ikke?
– Årsaken til at vi gjorde en 
vurdering av investeringen i 
Deichman, er at vi måtte ta 
stilling til en overskridelse vi 
arvet fra forrige byråd. Det 
foreligger ikke en slik over-
skridelse på Lambda. Men vi 
må ha en gjennomgang av 
driftskostnadene.

– Deichman blir mye dyrere 
enn antatt på grunn av 
vannlekkasjer i byggegropa i 
Bjørvika. Hva gir dere grunn til 
å tro at det samme ikke skjer 
med Lambda?
– Jeg er ikke byggingeniør, 
men slik det ligger an nå, har 
vi ikke fått varsel om over-
skridelser. Litt av problemet 
med lekkasjene i byggegropa 
til Deichman, var at det ikke 
var satt av penger til å hånd-
tere slike usikkerhetsmomen-
ter. På Lambda-prosjektet har 
man en helt annen kontroll.

– Lambda vil etter estimatene 
få årlige driftskostnader på 
344 millioner kroner i 2020 
– mot 85 millioner i dag. Hvor 
går grensa for hvor dyrt 
bygget kan bli før det stoppes? 
– Vi har ikke satt en grense, 
men vi setter ned et arbeid for 
å se om det er mulig å få ned 
driftskostnadene.

– Er det aktuelt å leie ut deler 
av Lambda også?
– Litt av forskjellen på Deich-
manske og Lambda, er at 
Munch-museet har stor egen-
inntjening. Det gir et helt an-
net inntektspotensial enn i bi-
blioteket.

mari.vollan@klassekampen.no

Byrådet har ikke satt en grense for hvor dyrt Lambda kan bli: 

Kjører på med bygg

KUTTER: Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fastslår at Oslos nye bibliotek ikke blir et kjøpesenter.

n Oslo bystyre vedtok i 2013 å bygge nytt Deich-
manske hovedbibliotek i Bjørvika. 

n Siden den gang har det blitt flere utsettelser og 
kostnadsoverskridelser, hovedsakelig på grunn av 
vannlekkasjer på tomta. Biblioteket blir minst 388 
millioner kroner dyrere enn antatt. 

n Det nye byrådet la ikke inn biblioteket i sitt 
budsjett for 2016 fordi det ville bruke tid på å 
utrede prosjektet.

n I forrige uke sa byrådet at det vil fortsette 
byggingen, men at opptil 40 prosent av biblioteket 
skal leies ut.
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 Bjørvika.
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