Resolusjon om bygging av nytt Munch-museum
Det planlagte Munch-museet i Bjørvika, Lambda, innebærer enorme kostnader til drift og
bygging. Dette er økte kostnader som har blitt kjent etter vedtaket om Lambda fra 2013, og
igjen etter dannelsen av nytt byråd i 2015.
I byrådserklæringen står det at: Nytt Munch-museum skal bygges. Men ikke hvor, og ikke at
det skal være Lambda.
Etter valget i 2015 ble de enorme kostnadene knyttet til driften av Munchmuseum i Bjørvika
kjent. Dette kom som en stor overraskelse fordi utgiftene årlig vil beløpe seg til 370 millioner
kroner eller 340 millioner etter at billettinntektene er fratrukket. Dette innebærer økte årlige
utgifter på mellom 100-200 millioner kroner sammnelignet med i dag.
Også byggekostandene har økt - med 1 milliard siden 2013.
Kulturbyråden har bedt om en gjennomgang av driftskostnadene for Lambda. Men skal dette
ha noe for seg, må det utabeides et bredere regnestykket mot et alternativ, dette alternativet er
en utbygging av det eksisterende museet på Tøyen.
Driftskostandene for Lambda skyldes i stor grad byggets vertikale konstruksjon med store
transportarealer (rulletrapper og korridorer), samt det faktum at magasinene må ligge over
bakkenivå pga. av innsig av vann på kjellernivå i Bjørvika, noe som igjen genererer økt
vakthold osv.
Mdg har inntil nylig stemt imot Lambda og for Tøyen. Senest for 15 måneder siden stemte
Mdg I Bystyret mot Lambda, ved Harald Nissen. Mdg ønsket Tøyen, blant annet med
bakgrunn i økonomi og sosiale forhold. Mdg bør opptre konsistent overfor velgerne. Flere
stemte Mdg på grunn av dette standpunktet.
Mdg ble den gang nedstemt. Men nå etter valget er det et potensielt flertall for Tøyen. Også
Frp går for Tøyen.
En utbygging på Tøyen vil, ifølge fagfolk kunne stå ferdig rundt ett år senere enn et museum i
Bjørvika, både fordi det alt har vært arbeidet med dette alternativet og fordi grunnforholdene
er gode og forutsigbare, i motsetning til i Bjørvika.
Resolusjonstekst:
Mdg vil
- at det utarbeides en analyse av kostnadene for bygging og drift av et Munchmuseum
på Tøyen sammenlignet med Lambda i Bjørvika. Det gunstigste alternativet skal bygges.

