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Lambdas formidlingsfaglige svakheter 
 

 

Følgende dokumenter er gjennomgått som grunnlag for vurderingen i dette kapitlet:
1
  

Skisseprosjekt 1, Bok 1 Beskrivelse av 10. mai 2011 (nedenfor kalt Skisseprosjektet)
2
; 

 Museumsfaglig rapport, udatert og usignert, men i følge opplysning 3.12.13 fra Munch-museets 

eiendomsdirektør datert 10. mai 2011 og laget av museet (nedenfor kalt Museumsfaglig Rapport). 

Rapporten skal være laget på grunnlag av Skisseprosjektet, datert samme dag.  

Rapport Kvalitetssikring av kulturbyggene i Bjørvika 5. oktober 2011 av Holte Consulting (nedenfor kalt 

Kvalitetssikring);  

 Ikke-prissatte effekter av nytt museum i Bjørvika (Lambda) utført av OPAK og Metier, utført 29. oktober 

2012 (nedenfor kalt Ikke-prissatte).  

Rom- og funksjonsprogram, datert 23. august 2013. Denne versjonen er laget etter Skisseprosjektet, og 

skal påvirke Forprosjektet, og er derfor i noen grad tilpasset Lambda. Det stilles vel derfor ikke krav i 

programmet som Munch-museet vet at Lambda ikke kan innfri. Rom- og funksjonsprogrammet virker 

meget solid. Den første versjonen forelå først da Lambda var valgt. 

 

Nedenfor vurderes bygningens manglende egnethet for publikum og formidling, slik de fremgår av 

dokumentene. 

1 Formidlingsfaglige spørsmål i planarbeidet 

2 Publikumslogistikk, hvordan publikum forflytter seg 

3 Orientering, hvordan publikum orienterer seg 

4 Slusene mellom dynamisk til passiv sone 

5 Lysforhold for publikum 

6 Utstillingsrommenes egnethet 

7 Museumstretthet 

8 Formidling av Munch, hvor egnet er Lambda for å formidle Munch 

9 Stenersensamlingen 

10 Gjestende utstillinger 

11 Oppsummering og konklusjoner 

 

 

3.1 Hvordan er formidlingsfaglige spørsmål ivaretatt i planarbeidet 

 

Formidlingsfaglig kompetanse 

Hverken i Skisseprosjekt, Museumsfaglig Rapport, Kvalitetssikring eller Ikke-prissatte er forhold 

omkring utstilling, publikum og formidling (punkt 2-8 ovenfor) drøftet. Ikke i noen av dem verken 

nevnes, tas opp eller imøtegås den kritikken som er gjennom flere år er publisert i media. Det er ikke 

innhentet eksterne vurderinger eller laget rapporter som skal kvalitetssikre prosjektet formidlingsfaglig 

for Munchs særegne kunst. Dette er i seg selv en betydelig svakhet ved Lambda-prosjektet. Det svekker 

tiltroen til det forarbeid som er gjort og det grunnlag det er fattet beslutninger på. I Skisseprosjektet, pkt. 

1.2 Overordnede krav og målsettinger, er forholdet til publikum og til formidling ikke nevnt. Manglende 

ivaretakelse av formidlingsfaglige hensyn er en betydelig svakhet ved den kommunale saksbehandlingen 

av prosjektet, og forbløffende på bakgrunn av den store betydning Munchs kunst tillegges som 

begrunnelse for kostnader, arkitektur og lokalisering. 

 

                                                           
1 De fire første dokumentene ligger ute på Oslo kommunes nettsider (Etater og foretak/Kulturbyggene i 

Bjørvika/Nye Munch. 
2
 Skisseprosjektet er utarbeidet av Advansia AS, et norsk selskap for prosjektledelse. Selskapet har og har hatt 

store oppgaver som A-hus, Deichmanske bibliotek, utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen. Selskapet ble i 

2012 oppkjøpt av det langt større svenske selskapet ÅF (står for Ångpanneforening – dampkjeleforening), som 

arbeider internasjonalt. Verken Advansia eller AF kan sees å ha noen spesiell kompetanse på museumsbygg. 



 

Hovedløsningen - tårnbygningen 

Det nye Munch-museet er basert på ideen om et vertikalt museum. Bygningen er formet som et tårn 

og plassert på et podium som former tårnets base. … skaper stor lesbarhet for den besøkende, og 

inviterer til allsidig bruk med stor fleksibilitet. (Skisseprosjekt s. 8) 

 

Det er ikke gitt noen vurdering av hvorvidt et bygg i 12 etasjer, hvorav de 9 øverste har form av et smalt 

tårn, er egnet for et kunstmuseum, dets kunst og dets publikum. Det er verken drøftet, påvist eller påstått 

at et 12 etasjers bygg er bedre enn for eksempel et bygg på 2-4 etasjer. For Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design nevnes her for sammenligningens skyld at det er valgt et bygg, som er over dobbelt 

så stort, der all utstillingsvirksomhet er fordelt på tre etasjer, og all virksomhet er fordelt på seks etasjer 

inklusive kjeller. Nasjonalmuseet får et over dobbelt så stort bruttoareal som Lambda (54 600 kvm. mot 

24 233 kvm i følge Skisseprosjektet). Nasjonalgalleriet, som har tre utstillingsetasjer (der den øverste er 

for tiden ikke i bruk) skal på Vestbanen ha en utstillingsetasje. Kunstindustrimuseet, som i dag har fire 

utstillingsetasjer, skal også bare ha en utstillingsetasje. 

 

Centre Pompidou i Paris er av flere trukket frem som sammenlignbart med Lambda. Det er det ikke. 

Pompidou har bare 7 etasjer, og har en flere ganger større grunnflate for utstillingsetasjene. Publikums 

fraktes opp i en sammenhengende rulletrapp som fører folk opp til de tre utstillingsetasjene med bare to 

stopp for publikum. Rulletrappen ligger utenfor bygningskroppen, i gjennomsiktige plastrør. Den kraftige 

støyen fra rulletrappen ligger derfor utenfor bygningskroppen, mens de mange rulletrappene i Lambda vil 

avgi støy (og støv) inne i bygningskroppen i ett høyt fellesrom. 

 

Lav utnyttelsesgrad – dyre kvm 

De formidlingsfaglige svakheter som skal påvises nedenfor kommer også til uttrykk i Lambdas lave 

utnyttelsesgrad. Nasjonalmuseets prosjekt har et forhold mellom bruttoareal og funksjonsareal på 1,48, 

mens Lambda har et forhold på 1,97. Om Lambda hadde vært like arealeffektivt som Nasjonalmuseet, 

hadde det klart seg med et brutto areal på 18 634 kvm, det vil si ca 6 600 kvm. mindre.
3
 I følge pkt. 5.4 

i Skisseprosjektet er hver etasje i tårndelen på litt over 1500 kvm. Med en utnyttelsesgrad på 1,48 

kunne Lambda klart seg med 4 etasjer mindre, altså 8 i stedet for 12. Da hadde man spart ¼ av 

totalkostnaden, eller om lag 500 millioner kroner. Med en grunnflate som det nye Nasjonalmuseet, 

kunne et nytt Munch-museum klart seg med mindre enn 1 ½ etasje (jfr. Del I, s. 14-15 ovenfor).  

 

Det er særlig den ”dynamiske” sonen i tårnet som bidrar til denne lave arealeffektiviteten. Der er det 

arealer som for publikum er helt uproduktive i forhold til det som er deres primære formål, nemlig å se 

Edvard Munchs kunst. De står i rulletrapper og går til og fra rulletrapper og sluser (se nedenfor).  

 

3.2 Publikumslogistikk 

 

Soneinndelinger 

Lambda har tre typer soner som er vendt mot publikum: en type som vedrører sikkerhet – 

sikkerhetssoner; en annen som vedrører hva publikum gjør – funksjonssoner; og en tredje som angår 

klima – klimasoner (som kan deles opp i en ytre og en indre klimasone, der kunstverkene er utstilt i den 

indre). Det er to sikkerhetssoner, den ene er en kommersiell sone som ligger utenfor den andre, som kan 

betegnes som sikkerhetssonen. Mellom disse to sonene må publikum inn gjennom en bemannet 

sikkerhetskontroll og en sikkerhetssluse, og ut gjennom en (ubemannet?) sikkerhetssluse.  

 

For publikum er det fire typer funksjonssoner: a) en kommersiell sone uten billett eller sikkerhetskontroll 

i første etasje, b) en kulturell sone i podiet (de tre laveste etasjer), som trolig dels kan være innenfor og 

dels utenfor sikkerhetssonen, c) en dynamisk vertikal sone gjennom alle 12 etasjene og som er innenfor 

                                                           
3
 Med et bygg som er litt mer enn dobbelt så stort som Lambda, får Nasjonalmuseet tre ganger så mye areal til 

det som er museets virksomhet.  



sikkerhetssonen, og d) utstillingsrommene i den statiske sonen som er innenfor både sikkerhetssonen og 

den indre klimasonen. Både den dynamiske og den statiske sonen ligger innenfor sikkerhetssonen. 

Den dynamiske og den statiske sonen er også to ulike klimasoner, en forskjell som nødvendiggjør at det 

mellom de to sonene må bygges sluser som skal regulere klima, og som særlig skal beskytte kunst-

verkene i den statiske sonen fra klimaet i den dynamiske sonen, der blant annet de rulletrappene er som 

både skaper støy og forurensning. 

 

Publikums bevegelser utenfra og inn til utstillingsrommene og ut igjen 

Det er i dette eksempel tatt utgangspunkt i den type sikkerhetskontroll som i dag er anvendt på Munch-

museet, og i at den besøkende ikke bruker noen av kulturtilbudene i den kommersielle sonen. 

 

1 Går inn hoveddøren (en sluse) og inn i en vestibyle i første etasje, og orienterer seg om hvor man skal 

gå videre. 

 

2 Går til billettskranken, kjøper billett og evt. en guide eller lignende. 

 

3 Går til garderoben for å legge fra seg klær, vesker, paraply eller lignende. 

 

4 Går til sikkerhetskontrollen for å komme inn i den dynamiske sonen, leverer fra seg det som skal 

gjennomlyses, går gjennom kontrollporten og tar i mot sine eiendeler som er gjennomlyst. 

 

5 Får billetten kontrollert i en leser, passerer en automatisk port, og er nå inne i den dynamiske sonen 

(skal det også her passeres en sluse?) 

 

6 Går til den rulletrapp eller heis som fører til det sted man vil begynne. 

 

7 Et eller annet sted og senest her må den besøkende ha orientert seg om hvor han eller hun skal begynne 

(for eksempel hvilken etasje), og hvordan man kommer dit, og ha lært hvilke signaler man skal følge for å 

finne veien. 

 

8 Tar rulletrappen(e) opp til den etasje man skal. 

 

9 Går fra toppen av rulletrappen til den sluse man skal gå gjennom. Siden det i flere etasjer er to sluser må 

man bestemme seg for hvilken sluse man skal gå til. Trolig må det være et informasjonspunkt med 

informasjon rett etter at man er gått av rulletrappen. 

 

10 Går inn gjennom slusens ytre dør (etter å ha ventet på at den skal åpne seg) 

 

11 Venter til slusens indre dør åpner seg (eventuelt orienterer seg om noe som det står informasjon om på 

sluseveggen), den ytre slusedør må være lukket før den indre dør kan åpne seg.  

 

12 Går inn gjennom slusens indre dør. 

 

13 Går rundt i utstillingsrommet. Det er formålet med besøket å gå hit. På enkelte etasjer kan man gå 

direkte inn i neste utstillingsrom gjennom en passasje. 

 

15 Går ut gjennom slusens indre dør (etter å ha ventet på at den skal åpne seg). 

 

16 Venter til slusens ytre dører åpner seg. 

 

17 Går gjennom slusens ytre dør. 

 

18 Går til neste rulletrapp, etter å ha valgt hvilken etasje man skal til, og hvilken del av utstillingen. 

 

19-29 Gjentar bevegelsene 8-18. 



 

30-40 Dersom man skal besøke en tredje utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til. 

 

41-51 Dersom man skal besøke en fjerde utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til. 

 

52-61 Dersom man skal besøke en femte utstillingsetasje, gjentas handlingene fra 8-18 en gang til. (Det er 

enda to utstillingsetasjer, men det er det ikke tatt hensyn til her, de kommer eventuelt i tillegg.) 

 

62 Tar rulletrappen(e) ned til den døren (slusen?) man må gjennom for å komme ut i den kommersielle 

sonen.  

 

63 Man går til slusen og passerer gjennom den. 

 

65 Man henter det man har i garderoben. 

 

65 Man går ut gjennom hoveddøren.  

 

Utenom disse punktene vil det sannsynligvis også være en del informasjonspunkter, som kommer tillegg 

til de ovenstående steder utenfor utstillingsrommene der publikum må gjøre noe. Bruken av andre tilbud i 

den kulturelle og den kommersielle sonen (som informasjonsfilm, bokhandel, kafé) er heller ikke 

medregnet.  

 

Det vil i podiet sannsynligvis bli innrettet informasjonsrom, for eksempel med film/video, som kan gi 

publikum forhåndsinformasjon om utstillingene. Dette vil skape ytterligere belastning på den logistikk 

som kreves for å få til en rimelig god publikumsflyt gjennom museet. Slike funksjoner bør være lagt inn i 

utstillingsarealene, noe som ikke synes å være påtenkt for Lambda. 

 

Dersom alle utstillingsrommene hadde ligget på samme etasje, hadde man spart den besøkende for minst 

40 overflødige, kjedelige, trettende, forstyrrende og tidsødende handlinger, for flere gangers opphold i 

støy fra rulletrapper, og flere situasjoner som skaper usikkerhet i det å orientere seg. Tårnløsningen bidrar 

til museumstretthet hos publikum, med redusert oppmerksomhet om kunstverkene som resultat. Fordi et 

besøk tar lenger tid, og det brukes en god del tid til ren forflytning utenom utstillingsrommene, går det 

først og fremst ut over den tiden man bruker sammen med kunsten, og trolig også ut over bruken av 

tilbudene i den kommersielle og kulturelle sonen.  

 

Om man tenker seg at forflytningen vertikalt skjer med heiser, øker antallet handlinger som er nødvendig 

for forflytning betydelig: trykke på knapp, vente, gå inn, trykke på knapp, vente, gå ut.  

 

Munch-museet beregnes besøkt det første året av ca. 500 000 mennesker, med et gjennomsnitt på ca. 16-

1700 per dag. På årets travleste dager kan besøket løpet opp i 4-5000, og 2000 personer kan befinne seg 

inne i bygget samtidig. Mange av dem kommer i grupper på 30-50 personer (turister, skoleklasser og 

andre), som skal gå samlet rundt. En god flyt av personer gjennom inngang- og utgangsparti, billett-

skranke, garderobe, toaletter, sikkerhetssjekk, trapper, rulletrapper, informasjonspunkter, heiser, inngang- 

og utgangspartier i utstillingsrommene, museumsbutikk og kafé vil være vesentlig. I det alt vesentlige er 

slike forhold ikke drøftet. Dette skal dessuten samordnes med at en stor del av publikum kommer i 

grupper med buss, og skal ut igjen som gruppe og inn i bussen. Hele denne samordningen tar også tid for 

slike grupper. 

 

Lambdas tårnløsning med utstillinger på mange etasjer reduserer de muligheter større gulvflater gir for å 

kunne gå tilbake til verk, sammenligne verk som er plassert på forskjellig sted, lage egne løp gjennom 

utstillingen, og vende om på rekkefølgen man vil se verk i.   

 

Med opptil 2000 personer i bygningen samtidig synes kollisjoner og kaos i de mange forflytnings-

operasjonene vanskelig å unngå. Det er ikke mulig, som det er vanlig på store utstillingsflater, å styre 



publikums flyt i en og samme retning.  

 

 

Rulletrappene og heisene 

I Museumsfaglig Rapport er det med følgende ord pekt på problemet:  

Når utstillingsvirksomhet … finner sted i lokaler som strekker seg oppover mange etasjer, stilles 

det store krav til de vertikale transportveiers kapasitet, både når det gjelder frakt av kunstverker, 

utstillingsutstyr – og publikum. Det siste gjelder ikke minst når man under omvisninger må ta 

gruppene fra etasje til etasje, og særlig når gruppene består av barn og ungdom. Under for-

prosjektet må dette vies oppmerksomhet. (s. 5) 

 

En rulletrapp på 60 cm. bredde har en faktisk kapasitet på minst 3500 personer i timen (når farten er 0,5 

meter i sekundet). Økes bredden til 80 cm. har den en faktisk kapasitet på 4800 i timen.
4
 Deres kapasitet 

overstiger mange ganger det som i nesten alle situasjoner vil være det faktiske behovet. Med sine 

minimum 15 rulletrapper (det vises i Museumsfaglig Rapport på side 5 et snitt med 9 rulletrapper, der de 

fleste trolig har dobbelt løp – et opp og et ned) kan det i Lambda fraktes over 50 000 personer i timen. 

Når det i tillegg også skal være heiser for publikum (nødvendig for forflytningshemmede) og trapper, er 

det åpenbart at det installeres en voldsom overkapasitet for et vertikalt transportbehov som i seg selv er 

kunstig høyt på grunn av tårnløsningen. Rulletrappene og heisene vil vel også unødig belaste Lambdas 

miljøregnskap på en negativ måte? De har selvsagt også en kostnadsside, både i investering, drift og 

vedlikehold, som bør komme frem senest i forprosjektet. 

 

Med en etasjehøyde på gjennomsnittlig 4,5 meter, blir lengden på en rulletrapp 13,5 meter per. etasje. 

Med en hastighet på 0,5 meter per sekund, tar det 27 sekunder for hver etasje. Med 7 utstillingsetasjer 

(der også den nederste må nås med rulletrapp) som skal passeres i alt 14 ganger om man skal besøke alle 

utstillingsetasjene og bruke rulletrapper hele veien, vil en besøkende i alt tilbringe over 6 minutter i 

rulletrapper.  

 

Flaskehalser, køer og kollisjoner 

 I den publikumslogistikk Lambda legger opp til, oppstår det innenfor sikkerhetssonen en rekke punkter i 

hver utstillingsetasje der det lett oppstår flaskehalser, ventetider og køer: I punktene 5-12 og 14-17 

ovenfor, og for hver nye etasje i punktene 8-12 og 14-17, i alt 48 punkter. I tillegg kommer et ukjent 

antall informasjonspunkter. 

 

Særlig kritisk vil de punktene være der strømmen av publikum går to veier på samme begrensede areal: 

gjennom slusene der det i hver etasje bare er en sluse (punktene 12-14) og til dels også punkt 9. Når det 

kreves at bare en av slusens dører skal være åpen til enhver tid, synes de trafikale problemer her å kunne 

bli meget store. 

 

Det som synes å være greit løst i Lambda er lobbydelen, og fordelingen av publikum derfra. Men tårn-

løsningen gjør at det er stor avstand fra lobbyen og til utstillingene, og et stort antall operasjoner man må 

gjennom før man er kommet til det sted som for de aller fleste er formålet med besøket: utstillings-

rommene.  

 

Tidsforbruk 

Det er ovenfor regnet med at publikum vil bruke over 6 minutter i rulletrapper. Om vi regner at det fra 

avslutningen av rulletrappen til inngangspartiet til hver etasje er i gjennomsnitt 20 meter, som skal 

tilbakelegges begge veier, er samlet gåavstand 40 meter utenfor utstillingssonen. Med en fart på 1 sekund 

per meter, krever det 40 sekunder per etasje besøkt. Med 7 etasjer, krever det totalt 210 sekunder, eller 3,5 

minutter. I tillegg kommer avstander der det er to sluser i samme etasje, som bringer tidsforløpet opp i 

minst 4 minutter. Inn til hvert utstillingsrom skal det passeres en sluse, med en ytre og en indre dør, som 

ikke skal være åpne samtidig. Det antas at det tar 20 sekunder å passere slusen begge veier, i alt 40 
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 Opplyst fra leverandør av rulletrapper ThyssenKrupp 18.11.13. 



sekunder per sluse. Med minimum 6 slike sluser går det med 4 minutter i sluser på et utstillingsbesøk. 

Dersom en innadgående gruppe møter en utadgående gruppe i slusen vil det ta vesentlig lenger tid.  

 

Samlet ”dødtid” for et utstillingsbesøk går altså opp i nærmere 15 minutter. Hvis den vertikale transporten 

skal foregå med heis, øker dødtiden betydelig. I tillegg kommer tid som brukes for å orientere seg: hvor er 

hva, hvor er rulletrappen, hvilken vei skal jeg gå, hvilken etasje skal jeg til, stoppe ved informasjons-

punkter som det må være minst to av i hver etasje. Slik orienteringstid kan bli betydelig, siden publikum 

ikke kan gå fra rom til rom i en og samme utstillingssone, men stadig må veksle etasje og gå ut og inn av 

sluser mellom rom for transport og rom for utstilling. 

 

«Hyllene» 

I en artikkel i tidsskriftet «Arkitektur N» nr. 2/2013 skriver Lisbeth Halseth og Jens Richter, som begge er 

engasjert i Lambda-prosjektet, om trafikkarealet i den dynamiske sonen utenfor utstillingsrommene: 

«Sirkulasjonsdelen kan i tillegg brukes til annen formidling, fordyping, hvile eller servering». Slike 

muligheter vises ikke i det publiserte illustrasjonsmateriale.  

 

Adkomst til kafé i 12. etasje. 

På Skisseprosjektet heter det på s. 25:  

Som en vertikal allmenning og forlengelse av disse offentlige rommene gir Munch-museet fri til-

gang til toppetasjen med utsiktsplattform, restaurant og bar og en spektakulær utsikt over byen og 

fjordlandskapet. 

 

Det antydes her at publikum vil ha adgang til 12. etasje både fra den dynamiske del og fra den 

kommersielle delen.  Det står ikke hvordan dette kan forenes med de høye krav til sikkerhet som ellers 

gjøres gjeldende. På s. 41 i Skisseprosjekt heter det at 

Publikum skal aldri bevege seg gjennom ulike soner mens de befinner seg i utstillingsarealet. 

 

Det kan bety at det mellom dynamisk del i 11 etasje blir en utgang som fører opp til kafeen i 12. etasje, en 

utgang man ikke kan vende tilbake gjennom. Ellers må publikum helt ned i vestibylen for eventuelt å ta 

heisen opp til 12. etasje. 

 

Det fremgår av Skisseprosjektet at det i 12. etasje også skal være kontorer. Kontorene vil begrense 

utsiktsretningene. Hvor stor kapasitet får da egentlig kafeen der, dersom det også samtidig skal være 

tilgang fra gjester som ikke besøker utstillingene, men som bare skal besøke kafeen eller beundre 

utsikten? 

 

3.3 Orientering, hvordan publikum orienterer seg  

Det heter på s. 10 i Skisseprosjektet: 

Bygningens enkle geometri og volumoppbygging, funksjonelle flyt og organisering danner et godt 

grunnlag for en planløsning og en arkitektur som er lesbar og intuitiv, forutsigbar og inkluderende, 

og som ikke hindrer brukernes orienterings- og bevegelsesmulighet.  

 

Dette er påstander som er åpenbart uriktige, misvisende og ubegrunnede. For alle besøkende til 

utstillingsrommene, og særlig for førstegangsbesøkende som alltid vil utgjøre en majoritet av publikum, 

vil arkitekturen verken være lesbar, intuitiv, forutsigbar eller inkluderende, og den vil legge hindringer i 

veien for brukernes orienterings- og bevegelsesmulighet. Tårnløsningen bryter så radikalt med alt det 

publikum ellers er vant til på kunstmuseer: Der er det lett å se hvor utstillingene begynner og slutter, 

hvilken vei man skal gå, hvordan man kommer til start- og sluttpunkt, hvor man er i utstillingens forløp.
5
 

Tårnløsninger øker meget kraftig behovet for skilting og annen tekstlig informasjon, som er 

uvedkommende for Munchs kunst og for opplevelsen av den. Arkitekturen gir i seg selv ingen veiledning 

i hvordan man bruker utstillingstilbudet. Tårnløsningen legger direkte hindringer i veien for publikums 

bevegelsesmuligheter, det må tvangsmessig inn og ut, og opp og ned. For forflytningshemmede er det 
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 Det er bare å tenke på den store Munch-utstillingen i 2013, delt mellom Nasjonalgalleriet og Munch-museet, 

som var forbilledlig i sin veiledning av publikum gjennom de to bygningenes arkitektur.  



enda verre, med stadig forflytning til og fra, og inn og ut av heiser. I hele planmaterialet reises få 

bekymringer over dette.  

 

På s. 27 i Skisseprosjektet heter det om publikums bevegelser og orientering: 

Etter å ha gått gjennom inngangen til utstillingene møter man først sikkerhetskontrollen, deretter 

heis/rulletrapp opp til utstillingslokalene. Alt dette ligger i en naturlig bevegelsesstrøm mot øst fra 

hovedinngangen.  

For å få til en smidig avvikling av publikumsstrømmen gjennom etasjene og gjennom utstillings-

rommene, vil publikum ledes naturlig oppover i utstillingsetasjene av en intuitiv forståelig plas-

sering av utgang rulletrapp/heis i forhold til inngang utstillingsrom.  

Det antas at mange besøkende i utgangspunktet vil ønske å se alle utstillingene i alle etasjene, og 

at dette i hovedsak vil skje fra bunnen og oppover i bygget. Det vil da være naturlig at gående 

personer i hovedsak vil velge rulletrapp som vertikalt fremkomstmiddel. Ved spesielle arrange-

menter som krever forflytning av større forsamlinger til et bestemt plan, kan heis være et mer 

naturlig fremkomstmiddel. 
 
Beskrivelsens første ledd må være feil: man må først gå gjennom sikkerhetskontrollen, så kan man gå 

gjennom inngangen til utstillingene. Slik er det på Munch-museet i dag. Hvorfor det er ”naturlig” å starte 

nede og gå oppover er uklart. Det er også klart at rulletrapper har langt større transportkapasitet enn 

heiser. Siden det også er trapper, og folk kan gå i rulletrapper, vil mange føle det mest naturlig å starte på 

øverste utstillingsetasje, for å kunne bruke bena til å gå nedover (og ikke oppover). Tidsforbruket for 

forflytning vil i praksis være enda større enn det som er beregnet foran.  

 

Innblikk 

Det heter i Museumsfaglig Rapport: 

Bygningen preges av at alle rom der kunst oppbevares, transporteres og presenteres vil befinne seg 

i et lukket termisk betongtårn, utstyrt med klimasluser og klimaanlegg i hver etasje. Resultatet blir 

en tilnærmet ideell klimasikring. Tidligere kritikk har gått på at utstillingsarealer åpnet seg direkte 

mot tårnets såkalte dynamiske rom, som besto av vrimlearealer, rulletrapper etc. Dette er det nå 

tatt hensyn til, slik at muligheter for ukontrollerte klimatiske vekslinger og ditto lysinnslipp i 

utstillingssalene elimineres. (s. 4) 
 
Det fremgår her at konkurranseutkastet ble valgt ut på et premiss som Skisseprosjektet avviker fra: At 

publikum fra den kommersielle sonen og den dynamiske sonen har kunnet ha visuell kontakt med 

utstillingsrommene i den statiske sonen (slik det i noen grad er i Pompiodou-senteret). Det ble lagt vekt 

på at dette vil lette orienteringen for publikum om innholdet i tårnets 12 etasjer. Det argumentet har altså 

ikke lenger gyldighet i Skisseprosjektet. 

 

Allikevel heter det på s. 24/25 i Skisseprosjektet: 

Det vertikale grepet blander utstillingsarealer som er åpne for publikum med arealer som har 

begrenset adgang; magasiner, verksteder og administrasjon. På den måten skapes en nødvendig 

interaksjon mellom kunstsamlingene og aktivitetene som finner sted i de forskjellige avdelingene, 

samtidig som begge deler blir en synlig del av museumsopplevelsen for besøkende. … Fra tårnets 

dynamiske del er det i inngang til utstillingsområdene i respektive etasjer, samtidig som de 

besøkende får en visuell kontakt med andre museumsområder av interesse. 
 
På s. 35 heter det tilsvarende: 

Et av Munch-museets karakteristiske trekk er integreringen av interne tjenester i museums-

strukturen. Dette er en bærende idé som fremhever viktigheten av arbeid som vanligvis er usynlig 

for publikum. Slik aktivitet skal foregå i rom med høy miljømessig kvalitet samtidig som besøkende 

får innsyn i aktiviteten og viktigheten av menneskene som jobber der. 
 
Hva menes her? Det fremgår av den videoanimasjonen som ble publisert i midten av mars 2014 at det 

innblikket man får stort sett er mens publikum står i rulletrappene. Det virker lite sannsynlig at ansatte i 



disse indre avdelingene i Munch-museet ikke vil sette opp visuelle sperrer for slike innsyn, om disse 

vinduene som er vendt mot vest da ikke er nødvendige for at rommene skal bli godkjent som arbeids-

plasser av arbeidstilsynet.  

 

3.4 Slusene 

 

Slusene 

Mellom den dynamiske delen og utstillingsrommene skal det være sluser. Om disse heter det i 

Skisseprosjektet på s. 35: 

Disse forrommene vil også kunne fungere som en tematisk introduksjon og forberedelse til 

utstillingen. Slusene skal ivareta utstillingenes krav til konstant romtemperatur og fuktighet, 

beskyttelse mot dagslysinnslipp og sikkerhet generelt. 
 
Tematisk introduksjon – er det tenkt at folk skal stå stille i slusen og lese tekster og se på bilder? Hvor 

store må de da være, og hva med tidsforbruket i slusene? Det heter videre om slusene, s. 86: 

Klima i sluser (temperatur og relativ fuktighet) skal opprettholde likt klima i utstillingslokaler. Det 

benyttes overtrykksventilasjon. Det forutsettes at dør inn til sluse og dør fra sluse til utstilling ikke 

er åpne samtidig. Bruk av luftport ved ytre dør vurderes i tillegg. Utvikles videre i neste fase. 
 

Hver sluse skal ha en ytre dør og en indre dør. Hver gang man passerer en sluse har man utløst fire 

dørbevegelser – åpning og lukking. Siden man også må passere en sluse for å komme ut, utløses det åtte 

dørbevegelser for hvert utstillingsrom man besøker. Ved stort besøk kommer disse dørene til å være i evig 

bevegelser av mennesker. I den videoanimasjon av interiørene i Lambda som ble publisert i midten av 

mars 2014 synes ikke disse slusene. 

 

Når den ene slusedøren er åpen, må den andre være lukket. Hva skjer når noen, for eksempel en gruppe 

på 30 personer, går inn en åpen slusedør? Da må den andre være lukket. Det vil si at da kan ingen gå inn 

den andre veien samtidig. Det skaper ventetid. Har slusene kapasitet til å romme en gruppe på 30 personer 

som venter på at døren bak dem skal lukke seg og døren foran dem skal åpen seg? Hvor lenge må en 

gruppe som skal motsatt vei vente før de kan gå inn i slusen? Her vil det oppstå problemer som ikke er 

drøftet i noen av dokumentene.  

 

Ved besøk av flere større grupper vil det lett bli kø når en gruppe er på veg inn og en annen på vei ut. 

Etter et besøk til alle utstillingsrommene har man utløst nærmere åtti dørbevegelser, og blitt transportert i 

opp til femten rulletrapper. Med et daglig besøk på 4000 personer har de utløst det mangedobbelte antall 

dørbevegelser for hvert utstillingsrom. For den enkelte besøkende er de mange sluser, dørbevegelser, 

gåtider utenom utstillingsrom, og rulletrapper fremmedelementer i et kunstmuseum. Hele tårnløsningen 

for Munch-museet er særdeles uheldig. Et museumsbesøk vil bli preget av at man et stort antall steder vil 

være i et miljø av mennesker som er på stadig bevegelse til og fra noe, men uten å være opptatt av kunst, 

mest for å finne frem til neste dør eller rulletrapp. 

 

 

3.5 Utstillingsrommene 

 

Utstillingsrom 

I Museumsfaglig rapport heter det om utstillingsrommene at 

Skissen legger til rette for gode utstillingsarealer i ulike dimensjoner – fra intime gallerier til 

større sammenhengende romsekvenser, vekslende fra 300 til 1200 kvm. (s. 4) 

 
Her er rom på 300 kvm. omtalt som ”intime gallerier”. De to store overlyssalene i Kunstnernes Hus er 

hver på 268 kvm. Ingen vil kalle dem for intime. Nasjonalgalleriets Munch-rom er på 157 kvm.  

Det heter videre at  

Skisseprosjektet rommer til sammen sju utstillingsetasjer med et samlet areal på 4 610 kvm. … 

Utstillingsrom som er lagt til ulike etasjer åpner også for fleksibilitet, fordi det gir mulighet for 

visning av ulike utstillinger parallelt. (s. 5) 



 
Nasjonalmuseet på Vestbanen, med sine tre utstillingsetasjer, får nesten like stort utstillingsareal på hver 

av sine to nederste utstillingsetasjer for å vise ulike utstillinger parallelt som Lambda har på sine syv 

utstillingsetasjer. Det argumenteres, uten noen begrunnelse eller sammenligning, som om en tårnløsning 

her er en fordel fremfor museer med større utstillingsarealer på samme plan. Det motsatte er tilfelle. 

 

Videre kan vi lese: 

Utstillingsrommenes takhøyde varierer fra etasje til etasje … Eksempelvis er minste takhøyde tre 

meter … Det 1200 kvm store hovedarealet for skiftende utstillinger har en takhøyde på 4,5 meter … 

(og er) også tilpasset utstillinger av nyere kunst og samtidskunst. 

 

Her kan vi sammenligne med Kunstnernes Hus. Der har de to utstillingssalene i 2. etasje en maksimal 

høyde på 10 meter. De har dessuten naturlig overlys (som av og til er blendet). Nasjonalmuseet får på 

Vestbanen utstillingsrom for vekslende utstillinger med en takhøyde på over 7 meter. Den maksimale 

takhøyden for samtidskunst er i Lambda langt under den som er ønskelig.   

 

Alle utstillingsrommene i tårndelen har to av fire vegger brutt av ganske kraftige elementer: slusene på 

den ene langsiden; adkomst til trapp (nødutgang til trapp) og en dobbeltdør inn til stor vareheis for 

transport av kunstverk, utstillingsutstyr og annet; og eventuelt også en inngang til utstillingsrommet ved 

siden av. Det reduserer deres kapasitet, og gir et lite heldig inntrykk av rommet. Den indre slusedøren vil 

stadig være i bevegelse, og vil være et forstyrrende element, både visuelt og støymessig, i et utstillings-

rom som ellers bør være preget av ro.  

 

White cube 

I Skisseprosjektet på s. 35 heter det om utstillingsrommenes karakter: 

Premissene for slike rom er maksimal nøytralitet og fravær av forstyrrende elementer slik at 

kunsten skal kunne komme til sin fulle rett. … Det vil her søkes etter en nøytralitet som kan gi all 

oppmerksomhet til de utstilte kunstverkene. 
 
Det legges opp til hvite bokser, den minste altså på 300 kvm. Dette står i direkte strid med den store 

Munch-utstillingen i 2013, der en aktiv miljøpåvirkning og fargebruk, og en sekvens av relativt små rom 

som gjorde at man kunne følge Munchs kunstneriske utvikling gjennom hele hans livsløp, i mindre rom 

med hvert sitt tema, og fargesatt med Munchs egne symbolske farger. Denne type utstilling vil ikke være 

mulig i Lambda. Utstillingsrommene i Lambda binder formidlingen av Munchs kunst sterkt opp mot en 

hvit kubeestetikk. Dette inntrykket forsterkes av den videoanimasjon som ble publisert i midten av mars 

2014. Det er sterkt beklagelig, og vitner dessverre om en mangelfullt utviklet museal holdning til 

kunstformidling. 

 

I Halseths og Richters artikkel i «Arkitektur N» nr.2/2013 (der de forsvarer Lambda mot kritikk av Arne 

Gunnarsjaa i nr. 1/2013) står det: «Alle kunstmuseer bygger opp utstillingene sine med lettvegger for å gi 

ulike romopplevelser tilpasset hver enkelt utstilling. Slike er det også planlagt i Lambda …» At utsagnet 

er uriktig kan lett vises ved at Nasjonalmuseet for sine faste samlinger er planlagt med en fast rom-

inndeling, uten et lettveggsystem.  

 

De kommer også med en annen lettvint påstand, nemlig at i «horisontale» kunstmuseer må det skje en 

«stenging av museet mens en ny utstilling rigges». Også her kan det planlagte Nasjonalmuseet på 

Vestbanen vises til som en demonstrasjon av en feiloppfatning.  Det får i to store etasjer en rominndeling 

som tillater både store og små endringer i utstillingene uten at noe annet enn de berørte rom må stenges 

av. Det er intet som tilsier at utstillinger med Munchs kunst er best tjent med et lettveggsystem. Tvert 

imot: lettvegger skal bygges, endres, flyttes – det tar tid, arbeid og kostnader. Med faste vegger holder det 

å flytte kunstverkene. Er det noe lettvegger ikke er, så er det at de er lette.  

 

Lettveggene tar også gulvplass, og reduserer museets funksjonsareal ytterligere.  

 

  



Utstillingsplass 

Rom- og funksjonsprogrammet krever 4 900 kvm. utstillingsareal, og minst 1800 løpemeter vegg (s. 45). 

Men i revidert bestillerdokument av 11.9.13 er utstillingsarealet redusert med 440 kvm. til 4 460 kvm. og 

«dette er irreversibelt” (s. 7). Det skyldes at den vertikale kjernen med transport etc. må økes i areal, altså 

en direkte konsekvens av tårnløsningen, fordi denne kjernen går gjennom alle 12 etasjene.
6
 

 

En sammenlignende studie av 12 kunsthistoriske basisutstillinger i Norge i 2011
7
 viste at hver løpemeter 

vegg gjennomsnittlig krevde om lag 3 kvadratmeter utstillingsareal. Med samme forholdstall vil 1800 

løpemeter vegg kreve 5 400 kvm. utstillingsareal. Den samme studien av basisutstillinger viste at kunst-

museenes basisutstillinger krevde 1,8 løpemeter vegg for hvert utstilt kunstverk. Med 1800 løpemeter gir 

det plass til 1000 kunstverk på vegg. Lambda virker å tilfredsstillende utstillingsplass, rent arealmessig. 

Det er ikke her beregnet hvilken reduksjon i utstillingsarealet ”lettvegger” vil ha. 

 

Etter det skulle et utstillingsareal på 300 kvm gi 100 løpemeter fast veggplass. Slik rommene er uttegnet i 

Skisseprosjekt og Museumsfaglig rapport vil et galleri på 300 kvm bare gi om lag 70 løpemeter vegg, om 

det ikke var noen åpninger i veggene. Om vi anslår at sluse, heisdør og dør til rømmingsvei tar minimum 

10 meter, gir et galleri på 300 kvm bare 60 løpemeter fast vegg, eller bare 60 % av det som er vanlig i 

kunstmuseer. I Lambda vil hver løpemeter vegg kreve 5 kvadratmeter utstillingsareal. For de utstillings-

rommene som er større, vil faktoren være enda mer ugunstig.  

 

Med faktor 5 vil 4 900 kvadratmeter utstillingsareal vil om lag 1000 løpemeter vegg. For å nå opp i 1800 

løpemeter, må det skaffes 800 løpemeter ekstra ute i utstillingsrommene. Museet vil derfor måtte dele 

utstillingsrommene inn i mindre enheter for å øke utstillingskapasiteten og vegglengden. Slike oppdel-

inger demonstreres også i videoanimasjonen fra mars 2014. Det øker kostnadene, også fordi det stiller 

større krav til den kunstige belysningen. Det krever også mer arbeid, fordi utstillingens design må andres 

for hver nye montering. Arkitektonisk får vi da en løsning med en rekke rom inne i rom inne i rom, der 

særlig den indre og ikke planlagte rominndelingen er dårlig arkitektonisk integrert i bygget. Dette står i 

sterk motsetning til planene for Nasjonalmuseet på Vestbanene, der utstillingsrommenes reelle størrelse 

og innbyrdes beliggenhet har vært med i planleggingen fra første stund. Heller ikke dette særdeles viktige 

hensynet er problematisert i Skisseprosjektet. 

 

I følge Rom- og funksjonsprogrammet tenkes det avsatt 1100 kvm. utstillingsplass til Munchs malerier (i 

en egen etasje), og 700 kvm. til arbeider på papir, eller i alt 1800 kvm (s. 48). Dagens Munch-museum 

har 1500 kvm. utstillingsareal (søknad til Kulturdepartementet 28.2.14). Det virker overraskende at man i 

Lambda bare har tenkt å øke det samlede areal for utstilling av Munchs arbeider med 300 kvm.  

 

Fleksibilitet 

På s. 37 i Skissseprosjektet heter det: 

I skisseprosjektet vises inngangene til utstillingsrommene hovedsakelig sentrert på rommet. I neste 

fase kan en mer lateral plassering av inngangene studeres for å vurdere den mest effektive layouten 

i forhold til rommenes bruk. 
 
Her må det også vurderes det som er sagt at det skal være en ”intuitiv” (i betydningen: for publikum 

umiddelbart forståelig) plassering av rulletrappene og slusene. Det er derfor ennå (før forprosjektet) 

usikkert hvor slusene kommer til å bryte langveggene i utstillingsrommene. Når først bygget står der, 

gjenstår det ingen fleksibilitet for hvordan slusen skal tilpasses utstillingsrommene eller hvordan 

publikum skal bevege seg mellom utstillingsrommene. Det er en vesentlig ulempe, for eksempel sett i 

forhold til den store fleksibilitet i romdisponeringer som kommer til å kjennetegne Nasjonalmuseet på 

Vestbanen. 
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 Det er ikke beregnet hvilke konsekvenser dette har for en enda lavere utnyttelsesgrad. Dokumentet reduserer 

arealer for publikum og utstilling med i alt 703 kvm, og øker administrasjon, magasin, konservering, drift og 

lager med 1128 kvm. 
7
 Publiseres i 2014.  



Den kraftige transportsøylen som går gjennom alle tårnets 12 etasjer blokkerer for senere endringer i 

samtlige etasjers rom. Det kan ikke være en fordel, men er en av de mange ulempene som tårnløsningen 

bringer med seg. Lambda utmerker seg med en stor mangel på fleksibilitet i bruken av utstillingsarealene. 

I utlysingen av Plan- og designkonkurransen for Munch i Bjørvika heter det bl.a.:  

Utstillingssalene må kunne utvides og reduseres i forhold til antall og størrelse, og de må ha en 

fri takhøyde på minimum 4,5 meter. Det må være mulig å avgrense mindre rom/celler både i 

bredde og høyde, slik at man kan oppnå mer intime utstillingsarealer. Arealene må også være 

fleksible slik at de kan brukes til å fremvise alle typer kunstuttrykk, for eksempel gjennom 

mørklegging og lydisolering av celler (s. 20).  

 

Utstillingssalene kan ikke utvides og reduseres i forhold til antall og størrelse. Det kan vanskelig 

avgrenses mindre rom/celler, uten betydelige kostnader i økonomi og arbeidstid. Videoanimasjonen fra 

mars 2014 viser ikke at rom kan mørkelegges eller lydisoleres. Lambda tilfredsstiller heller ikke her 

standardkrav til større bygg for kunstutstillinger.  

 

Omvisninger 
De store utstillingsrommene vil skape problemer ved omvisninger. En omviseres stemme, som 

nødvendigvis må være ganske høy, tydelig og bærende, vil kunne høres andre steder i rommet enn der 

omviseren står med sin gruppe. Flere omvisere i samme utstillingsrom vil forstyrre hverandre.  

 

Det heter i Rom- og funksjonsprogrammet om «formidlingsrom»: 

Det skal etableres eget undervisningsareal med formidlingsrom, hvor en rekke fasiliteter ligger 

samlet. Området bør være lett tilgjengelig og ligge i nærheten av både museets inngangsparti 

og dets utstillingslokaler. Det må være praktisk og enkelt å lede skoleklasser til lokalene, og det 

må være lett å bevege seg mellom formidlingsrom og utstillingsarealer. (s. 40) 

 
Dette kravet burde tilsi at undervisningsarealene lå i tilknytning til utstillingsrommene, og fantes i hver av 

utstillingsetasjene, uten behov for å forflytte skoleklasser (der det er vanlig med barn som bruker 

rullestol) med rulletrapper, trapper eller heiser. Slike løsninger påvises ikke i Skisseprosjektet. Det er et 

generelt problem i Skisseprosjektet at rom tilrettelagt for barns aktiviteter ikke er på samme plan som 

utstillingsrommene i tårndelen, og i en annen sikkerhetssone. Det krever at forflytning mellom disse 

rommene og utstillingsrommene må gjennom sikkerhetssluse. 

 
 

3.6 Lysforhold for publikum 

 

To lysregimer 

I bygningens statiske del og dens dynamiske del vil publikum måtte veksle mellom to ulike lysregimer. I 

utstillingsrommene vil belysningen være stabil og relativt svak, og det vil heller ikke være noe dagslys. I 

Lambdas dynamiske del vil lyset på dagtid være dominert av skiftende og som regel meget sterkere 

dagslys.
8
 I sterkt lys vil øynenes pupiller trekker seg sammen, i svakere lys åpner pupillene seg. Når den 

besøkende forlater den dynamiske delen og kommer inn i utstillingsdelen er pupillene fortsatt sammen-

trukne. Alt vil derfor virke relativt mørkt. Først etter noen tid vil pupillene åpne seg og tilpasse seg det 

svakere lys. Det omvendte skjer når den besøkende går ut fra utstillingsrommene – pupillene vil trekke 

seg sammen i møte med det skarpere lyset. På sollyse dager vil man føle seg blendet. De to lysregimene 

virker meget uheldig og trettende for publikum.  

 

Slike endringer i lysregimet tretter ut øynene, det viktigste ”instrument” publikum har med seg når de skal 

se Munchs kunst. Problemet kommenteres slik på s. 32 i Skisseprosjektet (gjentas på s. 35), der det heter: 

Bruk av sluser i overgangssonen mellom dynamisk- og statisk del vil gjøre det mulig å gradvis styre 

lysintensiteten ved inngangen til utstillingssalene og gjøre at overgangen mellom dagslys og 

                                                           
8
 Det fremgår av illustrasjon på s. 26 at det vil komme direkte sollys inn i den dynamiske delen, og særlig da fra 

vest. Se også s.11 ovenfor, om kombinerte lys- og klimasluser som nødvendig endring i Herreros’ konsept.  



kunstlys føles behagelig og naturlig. Slusene skal samtidig ivareta utstillingens krav til konstant 

romtemperatur og fuktighet, beskyttelse mot dagslysinnslipp og sikkerhet generelt. 

 
Her fremstilles slusene som løsning på et problem som de ikke er anlagt for, og som er skapt av tårn-

løsningen. Hva betyr det å ”gradvis styre lysintensiteten”? Men vi får lese at 

Det vil i bli utført daglysberegninger som vil belyse og beskrive lysintensiteten og forholdene i de 

ulike områdene i den dynamiske delen. 
 
Problemet blir allikevel ikke borte. Når dagslysinnslippet reduseres mot vest vil det redusere utsikten 

vestover fra den dynamiske sonen, som ellers fremheves som en kvalitet ved prosjektet. Video-

animasjonen fra mars 2014 viser at utsikten vestover fra tårnetasjene skjer gjennom lave vindusspalter.  

 

 Den ”utsikten” fra den dynamiske delen som flere steder fremheves som en kvalitet ved bygget, er i 

stedet en belastning for publikum. Jo mer de ser mot ”utsikten”, jo større problemer får øynene. 

 

 
3.7 Museumstretthet 

 

Mye tid til annet enn å se på kunst 

Et besøk i flere utstillingsetasjer gjør at mye tid går til forflytning og tidsbruk som ikke er produktiv i 

forhold til formålet med besøket. Det gjør også at lange avstander tilbakelegges uten at det skjer forbi 

kunstverk. Dette bidrar til museumstretthet. Det samme gjør vekslingen mellom de to lysregimene. 

 

Pauserom, refleksjon og hvile 

Det forlengede og oppstykkede tidsforløp ved utstillingsbesøk som tårnløsningen medfører skulle tilsi at 

det var lagt inn ekstra pauserom i den dynamiske sonen, kanskje også i den statiske sonen. Slike rom 

finnes i de fleste moderne museer, gjerne med adgang til digitale hjelpemidler og faglitteratur. Det 

fremgår ikke av tegninger at det er lagt inn slike pauserom, og det er heller ikke nevnt i noen av 

dokumentene. Slike rom er ikke vist i videoanimasjonen fra mars 2014. Til tross for dette heter det i 

Museumsfaglig Rapport: 

Plasseringen av utstillingsarealer omkring i bygningen (vil) åpne for publikums refleksjon og hvile 

mellom inntrykkene som man mottar fra de ulike utstillingene. (s. 5)  

 
De mange transportetapper og slusepasseringer er her sagt å ”åpne for publikums refleksjon og hvile”. 

Det er et ganske meningsløst utsagn, og synes å mangle grunnlag i andre kunstmuseers erfaring. Igjen 

søkes en svakhet ved prosjektet gjort til løsningen på et problem skapt av tårnløsningen. 

 

I Rom- og funksjonsprogrammet heter det:  

Utenfor, men i tilknytning til utstillingsarealene, bør det også være områder for lesing og hvile, 

med komfortable sittegrupper. En slik seksjon må ha sittegrupper og utstyr tilpasset barn, slik at 

familier kan legge inn pauser i utstillingsbesøket. 

 

Slike områder sees ikke i Skisseprosjektet, og heller ikke i videoanimasjonen fra midten av mars 2014. 

 

Støy fra rulletrapper og sluser 

Alle som har tatt rulletrapper og passert slusedører, vet at de rumler, klaprer og støyer. I Lambdas 

dynamiske sone vil minst 15 rulletrapper kunne være i gang samtidig, og en rekke slusedører vil åpnes og 

lukkes. Dette vil skape en påtakelig dur, klapring eller rumling, som ikke stimulerer den våkenhet som er 

ønskelig når man ser på kunst.  

 

Beliggenhet og tomt 

En fjordnær beliggenhet, god utsikt og attraktive kafeer må føres på plussiden av prosjektet. En stor 

svakhet er mangel på utendørsarealer som disponeres av museet. Tomten er galt valgt, og det begrensede 

areal og det umulige i å ha underetasjer, har bidratt til valget av den uheldige tårnløsningen. Der et vanlig 



museum kanskje ville hatt inntil tre underetasjer (blant annet for magasiner), er disse i Lambda 

kompensert ved å legge til etasjer over bakken. 

 

3.8 Formidling av Munch 

 

Publikums møte med Munch 

Det grunnleggende prinsipp i formidlingen av Munchs kunst til et bredt publikum bør kunne bygge på det 

kunstneriske program han selv sto for, på sammenhengen mellom liv og kunst. Det kom glimrende frem 

gjennom jubileumsutstillingen i Nasjonalgalleriet og Munch-museet i 2013. Det vertikale prinsipp i 

Lambda uttrykker det motsatte, det oppstykkede og usammenhengende. Formidlingen av Munchs liv og 

kunst kaller på en horisontal og lineær løsning for den bygning der publikum skal møte ham i et mer 

varig, uforstyrret og intimt samvær. Lambdas vertikalitet, med sine atskilte utstillingsrom i mange etasjer, 

sluser, rulletrapper og endring i lysregimer, bryter ned Munchs kunst til episoder, teknikker, motiver eller 

andre kategorier som var fremmed for ham og som vil være fremmed for de fleste besøkende. 

 

Det heter i rom- og funksjonsprogrammet for et nytt Munch-museum: 

Tematisk grupperer Munchs bilder seg om sentrale temaer knyttet opp til hans liv, samtidig som 

de er tidstypiske og allmenngyldige. Derfor kan museets skiftende presentasjoner av samlingens 

kunstverker oppleves som store ”billedfortellinger”, noe utstillingsarealene må legge til rette 

for. 

 
Slike «store billedfortellinger» gir Lambdas vertikalitet og oppsplittede utstillingsarealer dårlige vilkår 

for. Bildene fra videoanimasjonen av Lambda fra mars 2014 illustrer det motsatte av billedfortellinger, 

med sine spredte «øyer» av utstilte verk i det enkelte utstillingsrom, og med sitt helt flate lys uten bidrag 

til gi utstillinger en fortellende karakter. 

 

Lambda har et arkitektonisk uttrykk som er fremmed for Munchs kunst, som var jordnær og 

menneskenær. 

 

3.9 Stenersensamlingen 

Det gis sparsomt med informasjon om hvordan Rolf Stenersens samling skal fremtre for publikum, og 

hvilken rolle den skal spille i formidlingen av Munch – og omvendt, hvilken rolle Munch-samlingen  

skal spille i formidlingen av Stenersen-samlingen. Hvordan har Oslo kommune tenkt å løse denne 

utfordringen – bygningsmessig, økonomisk og kunstfaglig? 

 

3.10 Vekslende utstillinger med eldre kunst og samtidskunst 

Det er høyst ønskelig å se Munchs kunst i sammenheng med både eldre kunst og vår egen tids 

samtidskunst. Det er også slik at Munch-museet forvalter det internasjonalt sett mest interessante som  

noe norsk kunstmuseum kan tilby store internasjonale museer. Det er i Munch-museet derfor et stort 

potensiale for å få til Norge viktige utstillinger fra andre lands kunstmuseer. Hvordan har Oslo kommune 

tenkt å løse denne utfordringen – bygningsmessig, økonomisk og kunstfaglig? Det finner vi lite om i det 

materiale som hittil er fremlagt. 

 

 

3.11 Oppsummering og konklusjon 

 

Formidlingsfaglighet 

Planene bak Lambda mangler formidlingsfaglig kvalitetssikring. Byggets egnethet for publikum og 

utstilling er nesten ikke drøftet. Det er ikke tatt hensyn til publikums behov for ro og sammenheng i 

opplevelsen av Munchs kunst. Tårnbygningen er lite egnet som kunstmuseum med et stort publikum. Det 

vises i materialet ikke til vellykkede resultater fra andre tårnløsninger for kunstmuseer. 

 

  



Utnyttelsesgraden 

Bygningen er lite arealeffektiv, med lav utnyttelsesgrad for bygget som helhet og med ineffektive 

utstillingsrom. Den er derfor langt dyrere enn nødvendig for de funksjoner den skal romme. Med samme 

utnyttelsesgrad som det nye Nasjonalmuseet kunne Lambda vært 4 etasjer lavere og tilsvarende billigere. 

 

 

Publikums bevegelser  

Tårnløsningen påtvinger publikum en tidkrevende, kjedelig, anstrengende, forvirrende og forstyrrende 

bevegelse gjennom museet. Det er mange punkter som kan skape kødannelser. Situasjonen vil være 

særlig vanskelig for grupper og skoleklasser. 

 

Rulletrappene 

Rulletrappene og heisene har til sammen en voldsom overkapasitet i forhold til det vertikale 

transportbehov, med tilsvarende ekstra kostnad for anskaffelse og drift. De er også en miljømessig 

belastning. Rulletrappene vil avgi en merkbar søvndyssende rumling. 

 

Orientering 

For publikum vil det være et vanskelig bygg å orientere seg i, når formålet er å besøke utstillings-

rommene. Arkitekturen er verken lesbar, intuitiv, forutsigbar eller inkluderende. Det kreves et stort antall 

informasjonspunkter som hadde vært unødvendig med en løsning med få etasjer.  

 

Slusene 

De mange slusene er et særdeles uheldig trekk ved Lambda, nødvendiggjort av tårnbygningens spesielle 

løsning på problemet med klimasikkerhet for den utstilte kunsten. De skaper et forstyrret formidlings-

miljø med stadig åpning og lukking av dører, folk ut og inn, venting, bevegelse og stopp.  

 

Utstillingsrommene 

Utstillingsrommene er lite arealeffektive, lite tilpasningsdyktige til ulike utstillingsformer, lite intime, 

mangler fleksibilitet, og har for lav takhøyde for større vekslende utstillinger med samtidskunst.  

 

Lysregime 

Den stadige vekslingen mellom relativt sterkt lys i den dynamiske sonen og det relativt svake lyset i 

utstillingsrommene er vanskelig og trettende for publikums øyne.  

 

Museumstretthet 

Lambda blir et slitsomt museum å besøke som publikum på kunstutstillinger. Det gir ingen ro, det er 

hyppige transportetapper, det blir lite sammenheng i utstillingene, det er problemer med å orientere seg, 

en stadig rumling fra rulletrapper og slusedører sløver oppmerksomheten. For grupper blir et besøk 

masete, med store anstrengelser for å holde gruppene sammen. I det fremlagte materiale er det som 

publikum ikke eksisterer, annet enn som objekter som forflytter seg uten bruk av energi, som verken 

tenker, ser, bruker kroppen sin, har ulike erfaringer, eller aldri blir trette eller usikre på hvordan de skal 

finne frem. Resultatet er museumstretthet.  

 

Formidling av Munch 

Lambda er dårlig egnet til å formidle Munch. Det formidler brudd, og ikke sammenheng. 

Det het i konkurranseprogrammet for Munch-museet og Stenersenmuseet: 

Oslo kommune ønsker å bygge et tidsmessig og funksjonelt museum for Munch-museet og 

Stenersenmuseets samlinger. Museet skal ha høy arkitektonisk kvalitet og være en fremragende 

formidler av Munchs kunst og Stenersenmuseets samlinger.  

Bygningen skal ha en rasjonell organisering og utnyttelse som gir effektive publikumsstrømmer 

og transportveier. (Utlysing av plan- og designkonkurranse Munch-området i Bjørvika, s. 5- 6).  
 

Lambda er verken tidsmessig eller funksjonelt, og kan ikke bli en fremragende formidler av Munchs 

kunst. Det gir ineffektive publikumsstrømmer.  

 



Om juryrapporten 

Juryens generelle gjennomgang av krav til et nytt Munch-museum nevner ikke formidlingsfaglige 

forhold. Om vinneren sier juryen:  

Lambda er kåret av en enstemmig jury som et komplett og fullstendig tilrådelig museums-

prosjekt som skaper et stort potensial for rekreasjon og byutvikling innenfor Munch-området. 

Prosjektet introduserer det nye museet som et potensielt landemerke og har en ærbødighet i fht 

til Operaen. 

  

Om Lambda er egnet som et kunstmuseum sies det intet om i den generelle vurderingen. Om den 

interne organiseringen uttaler juryen, med kommentarer innskutt: 

Intern logistikk, funksjonelle krav og arealeffektivitet 

En gjennomgang av planene og tverrsnittene for museumsbygningen viser at den har et 

utmerket konsept for et nytt og unikt kunstmuseum. Juryen mener at konseptet lett kan tilpasses 

programendringer, noe som gir rom for en vellykket sammenstilling av Munchmuseet og 

Stenersenmuseet. Lambda har noen likhetstrekk med Tate Modern i London og Pompidou-

senteret i Paris med hensyn til organisering og ramme, og den burde kunne tilby besøkende 

enestående opplevelser.  

 

Sammenligningen med Pompidou-senteret i Paris og Tate Modern i London er overfladisk og dekker 

over de store ulikheter mellom disse og Lambda.  

Museets hovedinngang er lagt til Akerselvallmenningen ved bygningens nordvestre hjørne, noe 

som virker hensiktsmessig i forhold til adkomst og leselighet. I vestibylen i første etasje finner 

man lett frem til billettsalg og vertikalforbindelsene (rulletrapp/heis). Førsteetasje er videre vist 

med serveringssteder, foredragssal og servicearealer for publikum, foruten arealer som er 

avsatt til administrasjon og drift. 

 

Utstillingsarealene er gjort tilgjengelig for publikum ved et slags hylleprinsipp. All intern 

kommunikasjon (vertikal og horisontal) som er åpen for publikum skjer på en smal sone langs 

vestveggen. Denne organiseringen er felles for alle etasjene. På denne måten vil liv og 

aktiviteter når publikum beveger seg mellom etasjene og utstillingssalene bli eksponert på 

vestfasaden. På en fascinerende måte blir fasaden en historieforteller for rekreasjonsområdene 

på Bjørvikutstikkeren, Akerselvallmenningen og Operaen. 

 

Problemer med den vertikale forflytningen nevnes ikke, og ikke problemer med rulletrapper og 

sluser. I følge skisseprosjektet blir vestfasaden delvis tildekket, slik at innsyn utenfra blir begrenset. 

Juryen har trodd, slik tidlige illustrasjoner viste, at publikum kunne gå direkte inn fra «hyllene», og 

ikke gjennom sluser slik skisseprosjektet viser. Det er påfallende at den åpne løsningens problemer 

for klimatisk beskyttelse i utstillingsrommene (se illustrasjon s. 11 ovenfor) ikke er nevnt.  

Utstillingssaler, arbeidsplasser, fagbibliotek, kunstmottak, atelierer, undervisningsrom og 

representasjonsområder er alle organisert langs østveggen med egne heiser og serviceanlegg. 

På samme måte som vestveggen forteller historien om de besøkende, forteller østveggen 

historien om faginstitusjonen, det nye Munchmuseetog Stenersenmuseets samlinger. 

 

Østveggen blir nesten helt massiv, med få vinduer. Om den forteller en historie, er den om stengsel 

og lukkethet. I tårndelens 9 etasjer blir også de fleste fasader mot nord og syd massive, uten vinduer.  

 

Det er stor variasjon i etasjehøyder og utstillings- og aktivitetsrom. 

 

I skisseprosjektet er 4,5 meter største takhøyde. Det er for lite for utstillinger med samtidskunst.  

 



Kommunikasjonssonen langs vestveggen bør utvikles videre med stor nennsomhet for å 

imøtekomme de ulike brukergruppenes krav, som for eksempel besøkendes behov for hvile, krav 

til enkle transportveier og effektive publikumsstrømmer, kundebetjening og sikkerhet. 

 

Skisseprojektet imøtekommer ikke de ulike brukergruppenes behov hverken for hvile, enkle 

transportveier eller effektive publikumsstrømmer. Det demonstrerer derimot hvor dårlig dette er løst, 

og hvor store problemer tårnløsningen skaper. 

Det er en funksjonell og hensiktsmessig bygning for utstillingsformål fordi bygningens 

organisering gjør det mulig å kontrollere belysningen i de lystette kunstsalene.  

 

Juryen burde ha sett at de antatt åpne veggene mot øst ville skape store problemer. Det er problemet 

med å kontrollere belysningen som blant annet gjør at den største sammenhengende fasaden, den mot 

øst, er ganske tett, og ikke gir utsyn innenfra. Fra utstillingssalene vil det ikke være noe utsyn. Det er 

en mangel ved skisseprosjektet at ingen av Munchs malerier kan betraktes i dagslys.  

 

Man kan stenge av hele etasjer for publikum mens man monterer og demonterer utstillinger, og 

kan velge utstillingslokaler som passer i størrelse, vertikal beliggenhet og beskaffenhet. 

Utstillingsområdene har god tilknytning til områdene for konservering, klargjøring, verksted og 

magasinering, noe som er nødvendig for effektiv drift av museet.  

 

Man kan neppe si at det er god tilknytning når utstillingsområdene stort sett ligger i andre etasjer enn 

for konservering, klargjøring, verksted og magasinering, og disse interne funksjonene også ligger i 

forskjellige etasjer. Det samme gjelder det som sies nedenfor om atkomst fra arbeidsplasser til 

utstillingene og publikumsarealene. De vil dessuten ligger i ulike sikkerhetssoner, med begrensninger i 

å krysse fra den ene til den andre, slik det fremgår av Skisseprosjektet. Det er ikke uproblematisk at 

nesten all forflytning av kunstverk må skje mellom flere etasjer, som regel i en heis. 

 

Arbeidsområdene for fagansatte vil få god tilgang til dagslys, og det er lett atkomst fra 

arbeidsplassene til utstillingene og publikumsarealene. De drifts- og museumsprofesjonelle 

arealene utover utstillingsarealene, må selvfølgelig tilpasses brukerne ytterligere når en mer 

bearbeidet behovsdefinisjon/ og programmering foreligger. Ulike sikkerhetsaspekter i 

tilknytning til kunstleveranser til bygget må avklares, og i forbindelse med at større 

transportbiler krysser fotgjengerstrømmene langs Havnepromenaden. Juryen anbefaler at 

museets utendørsområder utvikles slik at det legges til rette for museumsvirksomhet også 

utenfor, slik at disse områdene blir attraktive å besøke i seg selv. 

 

Juryens vurdering overser i disse kommentarene de fleste av de problemer som Lambda vil få for 

formidlingsfaglige forhold, og som er kommentert andre steder i denne publikasjonen. De fleste 

svakheter som Skisseprosjektet viser seg å ha, er ikke påpekt i juryrapporten. Museumsfaglige og 

formidlingsfaglige forhold er stort sett oversett i rapporten, som mangler bedømmelse av kvaliteter 

både av Lambda som kunstmuseum og som museum for Munchs kunst. Skisseprosjektet er avslørende 

for juryens slette arbeid. 

En konklusjon 

Munch-museet var ikke representert i juryen for arkitektkonkurransen. Juryrapporten avslører mangel 

på både interesse for og innsikt i museums- og formidlingsfaglige spørsmål, og overbetoner 

betydningen av det arkitektoniske uttrykket. Om Lambda har vært museums- og formidlingsfaglig 

egnet, synes ikke å ha vært tatt i betraktning. Det har vært en betydelig svakhet, som fortsatt er følbar, 

at det museums- og formidlingsfaglige underlag - slik det fremgår av Rom- og funksjonsprogram 

utarbeidet av Munch-museet - først ble utarbeidet etter at Lambda var valgt. Resultatet er at Munch-

museet må gå på akkord med en rekke faglige krav. Lambda har knapt noen fordeler som bygning for 

Munch-museet, nesten bare ulemper. Munch-museet opplever at det prosjekt andre har valgt for dem, 

blir dyrere og dyrere, noe som øker sannsynligheten for at det blir vedtatt ikke å bygge Lambda. De 

særlig høye driftskostnadene knyttet til bygget vil, om Lambda allikevel skulle blir bygget, legge press 

på de økonomiske ressurser som kunne blitt brukt til museumsfaglig virksomhet i Munch-museet.  



 

Dessverre er det stor sannsynlighet for at Lambda blir til ulempe for Munchs kunst, for formidlingen 

av den og for publikum. 

 


