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Oslo er en av byene i Norge med lavest svømmehalldekning, og det er særlig stor underdekning av 
svømmeanlegg i de vestlige deler av byen. Vi ønsker derfor at man skal sette fart i prosessen for å få på plass de 
to større svømmeanleggene i Oslo Vest og Nord Vest som byrådet med stort flertall (under arbeidet med 
kommunens sektorplan) besluttet skulle bygges, og at minst et av anleggene utformes som konkuranseanlegg i 
henhold til Norges svømmeforbunds retningslinjer. 
 
Vi regner med at en ny svømmeanleggutredning også vil konkludere med behovet for disse anleggene. Skulle 
Oslo ha samme svømmehalldekning som resten av landet i forhold til foketall, så skulle Oslo hatt 120 
svømmeanlegg, svømmeforbundet regner med en underdekning tilsvarende 49 25-meterbasseng i hovedstaden, 
og statistiske undersøkelser viser at 80% av barn, som i følge læreplanen skal være svømmedyktige, ikke kan 
svømme. Det er derfor ingen grunn til å vente med å sette av nødvendige midler til planlegging. 
 
Idrettsetaten har sommeren 2010 gjort en forstudie for konkurranseanlegg svømming og stup. Av de 5 mest 
aktuelle tomtene i lokaliseringsanalysen gjenstår nå som bare Sogn VG-skole, Frognerbadet og Sjølyst, og de tre 
svømmeklubbene i Oslo vest og nordvest ønsker Sogn VG-skole og Frognerbadet, selv om vi også er åpne for 
andre alternativer. Vi mener anleggene må ha størrelse og tilbud som kan sikre god god driftsøkonomi. 
 
Bystyret/Byrådet bes bevilge 8 mill kr. i budsjettet for 2012 til planarbeid og reguleringsarbeid, for å sikre at 
at planprosessen for to større multisvømmeanlegg i Oslo Vest og NordVest kan komme så langt at aktuelle 
tomtearealer kan øremerkes til svømmeanlegg, planforslag kan legges frem til politisk behandling i byrådet, 
og anleggene kan påbegynnes innen 5 år 
 
 (Eller eventuelt at andre tomter tilsvarende bindes opp og reguleres til svømmeanlegg i Oslo Vest og Oslo 
Nord/Vest såfremt disse andre tomtene kan vises å være bedre alternativer vurdert ut fra totaløkonomi 
(investering og drift), behovene i nærmiljøet, antall beboere i nærmiljøet og nærhet til kollektivknutepunkter.) 
 
Vi mener dette haster. Vi er svært redde for at passende kommunale tomter blir bebygget før lokalisering av 
svømmeanlegg blir avklart. 
 
Vi ber også om at det som del av prosessen vurderes i hvilken grad man i slike større anlegg kan ha synergier 
og kommunale innsparinger ved samtidig, i den grad det er plass, å planlegge inn mindre anlegg som turnhall, 
flerbrukshall, kampsportanlegg, dansesaler, klatreanlegg og lokaler for andre mindre plasskrevende idretter. 
 
Totalt regner vi med at hvert anlegg vil koste rundt 300 mill. kr. i tillegg til eventuelle kostnader for andre 
samlokaliserte idrettstilbud, men at en stor del av dette kan finansieres gjennom tippemidler, rentesubsidierte 
lån og nedbetaling av lån gjennom driftsoverskudd. Sannsynligvis vil også deler kunne finansieres gjennom OPS. 
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