
Frognerbadet 

Budsjettdeputasjon 2022 – Helse og SosialUtvalget

Frogner svømmeklubb
representerer brukerne 
av Frognerbadet, og har 
rundt 250 medlemmer



Stort udekket behov
Folkehelse, Skole, Idrett, Drukning

• Blant barn og ungdom er 
svømming den mest populære 
fysiske aktiviteten nest etter 
fotball, og ungdom over 13 år 
ønsker flere svømmeanlegg .

• Regelmessig svømming ønskes av 
rundt 20% av befolkningen over 14 
år. Svømming er derfor viktig for 
folkehelsen i alle aldersgrupper.

• For mange grupper er svømming 
den viktigste treningsform, pga. 
alder, fysiske plager og lidelser.

• Det er ikke offentlige helårs 
publikumsbad i Oslo Vest.

• Ut fra behovsplanens måltall mangler Oslo Vest 
kapasitet tilsvarende 20 stykk 25-meterbassenger.



Måltallene i behovsplanen 
adresserer barns og unges 
behov. Men også andre 
aldersgrupper har behov, som 
politikere må ta stilling til

Beregninger av bassengbehov ut fra antall barn i området

Antall 0-18 år nær Frognerbadet 20789   barn og unge

Behov svømmeareal 2599   kvm

Behov antall 25m-basseng-enheter 8,3   bassenger

(Et 50m basseng tilsvarer 4 stykk 25m-basseng-enheter, men koster bare "det dobbelte")



• Norge har et rusproblem!

• Og vi spiser for mye, beveger oss for lite!

• I gamle dager med hard fysisk arbeid, var det naturlig å fokusere det 
sosiale rundt å sitte ned sammen, med god mat og gjerne litt alkohol 
for å få ut spenningene i kroppen. Slik at man fikk ladet opp og unngikk 
depresjoner.

• I dagens samfunn der vi sitter til jobb, på jobb, fra jobb, når vi kjører 
barn til trening og i sofaen på kvelden, så må vi fokusere det sosiale 
rundt fysisk aktivitet og treningsopplevelser for å kunne lade opp og 
unngå depresjoner. 

• Vi i svømmeklubben finner denne balansen gjennom svømmingen. Det 
holder oss friske, og samfunnet sparer store summer på det.

Vi må legge om samfunnet !
Helse og sosialt må kombineres



Men betyr det noe ?

Institusjonskostnader for Oslo vil kunne gå fra ca. 3,5 milliarder per år i 2022 
til 4,7 milliarder i 2032 og 6,3 milliarder i 2042, såfremt ikke man sikrer
bedre helse i befolkningen.



Og tilsvarende økning gjelder sikkert 
også andre poster i budsjettene!

Men vi vet at dette er poster som vi kan gjøre noe med gjennom
økt fysisk aktivitet brukt som et virkemiddel i forebyggende helse.



Svømmehall på Frogner?
o bygge et 25+50+25-meter svømmeanlegg under bakken
o knytte dette til eksisterende garderober
o rehabilitering av eksisterende garderober
o bevaring av kafeteriaen … flytt, grav, støp, flytt tilbake ?

o Holde prosjektkostnad under 300 mill.kr. for 50-meter 
svømmeanlegg under bakken, kafeteria og garderober

o Motta  nærmere 100 mill.kr. i tippemidler



Dagens 

bygg

Forslag om å legge 

basseng under en helårs 

kafeteria i samme stil

Man kan legge svømmehallkapasitet 

andre steder, men det blir dyrere



Oppsummering:

• Det er stort behov for svømmehallkapasitet i Oslo Vest

• KVU’en for svømmehallkapasitet i Oslo Vest må gjøres så raskt

som mulig, helst før detaljplanlegging av Sogn bad, slik at vi ikke

investerer i blinde.

• Utebassengene i Frognerbadet må rehabiliteres så raskt som

mulig for redusere kostnader og unngå dødsulykker.

• Majorstuen/Frogner trenger stor svømmehallkapasitet, og det er 

viktig å avklare Frognerbadets rolle som mulig helårsbad før

rehabilitering av garderober og kafeteria starter. 

Vi ber om at utvalget gjør så mye som mulig for å sikre kontinuitet, 

kvalitet, fremdrift og finansiering for den pågående og planlagte

utredningen og prosjekteringen av svømmehallkapasitet i Oslo Vest.



Takk for oss! 

Hjelp oss å gjøre Oslo til 

en by det er verdt å leve i


