
Frognerbadet 

Budsjettdeputasjon 2022 – Kultur- og UtdanningsUtvalget

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



Stort udekket behov
Helse, kroppsøving, drukning

• Blant barn og ungdom er 
svømming den mest populære 
fysiske aktiviteten nest etter 
fotball.

• Kommunerevisjonen påviser at 
Oslo-skolene ikke følger 
kompetanseplanen grunnet 
mangel på svømmeanlegg.

• Svømmeferdigheter er ferskvare, 
og med mål om en time fysisk 
aktivitet per dag må man tilby mer 
enn anlegg for ballspill .

• Det er ikke offentlige helårs 
publikumsbad i Oslo Vest.

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



Fysisk aktivitet 1 time per dag
Erfaringene fra Utøya (der det var bare 6-700 meter til land) tilsier at barn bør trenes i å løpe, klatre, svømme, kaste, 
forsvare seg og samarbeide som en del av sivil beredskap. Svømmeferdigheter er ferskvare, så svømmetrening må ha 
en bred plass i kroppsøvingen. Basis og utholdenhet må trenes i basseng. Forståelse og tåleevne i sjøen.

Svømmeundervisning
• «Fra skoleåret 2015/2016 innførte Oslo kommune en dobling av antall timer med obligatorisk 

svømmeopplæring, fra 10 til 20 timer.»

• «Ifølge Norges Svømmeforbunds undersøkelser tar det cirka 40 timer fra en elev på 1.–4. trinn starter med 
vanntilvenning, til vedkommende er svømmedyktig.»

• «Svømming inngår i og er en del av faget kroppsøving som har totalt 478 årstimer på 1.–7. trinn. I læreplanen for 
kroppsøving (KRO1-04) er det egne kompetansemål for svømmeopplæring etter 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn.»

• «Tabell 3 viser at over halvparten av både skolelederne og lærerne opplevde at for få timer svømmeopplæring 
var blant de viktigste utfordringene. Blant skolelederne opplevde nesten halvparten at dårlig bassengkapasitet 
og nesten 30 prosent at høye kostnader for skolen var viktige utfordringer.»

• «Flertallet av skolene, inkludert Furuset og Mortensrud, ga ikke elevene svømmeopplæring etter 4. trinn. 
Læreplanen legger imidlertid opp til nye kompetansemål etter 7. trinn. Det er Kommunerevisjonens vurdering at 
disse skolene ikke organiserte svømmeopplæringen slik at elevene hadde mulighet for å nå kompetansemålene 
etter 7. trinn.»

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13274820/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Rapporter%
20fra%20Kommunerevisjonen/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen%202018/01-2018%20Sv%C3%B8mmeoppl%C3%A6ringen%20i%20barneskolen.pdf

Manglende tilgjengelighet og kapasitet gjør at Oslo kommune ikke tilfredsstiller kompetansemålene, 
og kanskje bare gir 1/6 av den svømmetrening som er nødvendig. Man må ha kapasitet, og i tillegg er 
det behov for anlegg med større bassenger for undervisning til kompetansemålene til 7. og 10. klasse.)

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13274820/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen%202018/01-2018%20Sv%C3%B8mmeoppl%C3%A6ringen%20i%20barneskolen.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13274820/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen%202018/01-2018%20Sv%C3%B8mmeoppl%C3%A6ringen%20i%20barneskolen.pdf


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



Hva vi ber om
Det er liten tvil om Frognerbadet må rehabiliteres og at det er stor mangel på svømmeanleggkapasitet i Oslo 
Vest, så vi ber dere:

• Sikre at det i budsjettet 2023 fortsatt er midler til videre prosjektering av Frognerbadet.

• Sikre at det i økonomiplan 2023–2026 fortsatt er 169,4 mill.kr. til rehabilitering av 
Frognerbadet slik som tidligere budsjettert. 

(KS’en gir usikkerhet om omfanget av rehabiliteringen, men byrådets forslag er det beste kostnads-

estimatet vi p.t. har og beløpet bør derfor i økonomiplanen inntil oppdaterte estimater foreligger.)

• Sikre at videre prosjektering av Frognerbadet forholder seg til 
• behovs-planens måltall for svømmehalldekning i Oslo Vest, 
• en helhetlig strategi for svømmehallbygging i Oslo Vest.

• Sikre at videre prosjektering av Frognerbadet også skal utrede løsningsforslaget som er 
lagt frem av brukerne på Frognerbadet, og legge frem saklige og faglige begrunnelser 
dersom utredningen forkaster dette forslaget. 

Beskytte budsjettmidler øremerket rehabilitering av utebassengene

Sikre at man bygger helårsbasseng i Oslo Vest med riktig funksjonalitet og kapasitet

Samt sikre at nedre basseng tilbakeføres til å kunne brukes i svømmeundervisning



Det er i innspill til KVU Frognerbadet påpekt behovet for innendørs opplæringsbasseng adskilt fra 
mosjon/idrett, dette tilsier et behov for minst 2 større basseng, hvorav det ene er spesielt 
tilpasset behov i svømmeopplæringen.

• Mange brukere ønsker fleksibilitet ved at idrett, publikum og opplæring skal kunne benytte seg av 
tilbudet i Frognerbadet samtidig. Skolen har uttalt at de ønsker å være alene under 
svømmeundervisningen

• På grunn av mangel på tilgang til bad i Oslo vest er det mange skoler som kunne benyttet 
Frognerbadet til opplæring. Utfordringen ligger i at Frognerbadet, slik det er utformet i dag, ikke 
er optimalt for å tilby svømmeundervisning da hovedbassenget er for dypt og barnebassenget er 
for grunt.

Ung og aktiv i Oslo (2017)

• Strategiutvalget referer til tall fra Ipsos MMI (2015) som viser at "i aldersgruppen 8-19 år er de 
"mest populære egenorganiserte aktivitetene" fotturer, jogging/løping, alpint, langrenn, sykling, 
styrketrening og svømming«

• I sitt arbeid har utvalget møtt representanter for egenorganisert aktivitet som hevder at uten 
talsmenn er det vanskelig å nå frem når midler skal fordeles

• Den statistiske plasseringen av svømming sammen med aktivitet med hund eller hest indikerer 
tydelig at de unge ikke tenker på konkurransesvømming, men muligheten til å gå et sted og 
svømme.

Ungdommens behov i Oslo Vest, fysisk og psykisk

Kommunale svømmebassenger 
er et sted man sjelden finner 
røyk, snus, alkohol eller dop.
Det man finner er glade, aktive 
ungdommer.



KVU – svømmeanlegg Oslo Vest

Per i dag har ikke kommunen oversikt over kapasitetsbehovet
for svømmehaller i Oslo Vest. Rehabilitering av Frognerbadet, 
bygging nytt Sogn bad og flytting av det midlertidige badet er 
under planlegging. Derfor er det ekstremt viktig at “KVU –
svømmeanlegg Oslo Vest gjøres så raskt som mulig, så vi ikke
bruker ressurser i blinde. (Og vet at helårs Frognerbad er bra)



Takk for oss! 

Hjelp oss å gjøre Oslo til 

en by det er verdt å leve i


