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rundt 250 medlemmer





Flere idrettsgrener enn i flerbrukshaller?
• Svømming (minst 5 grener)
• Triatlon (minst 2 grener)
• Stup (konkurreres I en rekke grener)
• Vannpolo
• Undervannsrugby
• Synkronsvømming
• Dykking (minst 3 grener)
• …



















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)



Idrettens offisielle standpunkt?

Visjonen for tingperiodene 2020 til 2024 er:
Sammen skaper vi idrettsglede!
Hovedmål for perioden er:

Osloidretten skal tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse.
Resultatmål 2024:

Minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.
Om Oslo Idrettskrets (idrettsforbundet.no)

Vedtak på OSLO SVØMMEKRETS ORDINÆRE TING 2022:

1. Oslo Svømmekrets bør jobbe for at en svømmehalldekning i tråd med måltallene i

behovsplanen (8 barn/unge per kvm), oppnås innen de neste 10 år. Man bør sikre at 

det er en god dekning både i Oslo Vest, Oslo NordVest, Oslo NordØst, Oslo Øst og

Oslo Sør, og tilstrebe at de større svømmeanleggene legges gunstig i forhold til

kollektivtrafikk.

2. Oslo Svømmekrets anbefaler at Oslo bør satse på bygging av 3-4 femtimeter-

anlegg for mest kostnadseffektivt å kunne øke svømmehalldekningen.

3. Minst ett av de nye svømmeanleggene bør, og helst bør ett anlegg i øst og ett i vest, 

ha 10-meter stupeanlegg.

Forside | Oslo Svømmekrets (oslosvom.no)

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/om-idrettskretsen/om-oslo-idrettskrets/om-oslo-idrettskrets/
https://oslosvom.no/


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.




