
Forslag fra Frogner Svømmeklubb til Oslo Svømmekrets årsting 2014 
 
Forslag 1 til vedtak: 
Oslo svømmekrets ber om at følgende strategi utredes som del av KVU svømmeanlegg Oslo Vest: 

 Det anses at det er bedre å investere i permanent bassengkapasitet i tilknytning til Frognerbadet, som også 

kan forlenge sesongen for utebassengene, enn å bruke mange millioner på midlertidige anlegg.  

 

 I forbindelse med rehabilitering/oppgradering av Frognerbadet innpasses permanent opplæringsbasseng og 

25 meter (stupe)basseng for å øke kommunal svømmeanleggkapasitet før Tøyenbadet stenges for 

ombygging. Forhåpentligvis kan arbeid med dette igangsettes allerede høst 2015, og deles i to byggetrinn, 

slik at sommersesongen i Frognerbadet ikke forstyrres. Det anbefales at mulighetsanalysen for dette tar 

utgangspunkt i innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania Svømmeklubb, for også å gi rom for senere 

utbygging av et 50-meter basseng på Frogner dersom det skulle være behov for dette. 

 

 Det eksisterende Sogn bad opprettholdes inntil nytt Tøyenbad er ferdigstilt og området Vestre/Nordre Aker 

er sikret tilfredsstillende svømmehalldekning. 

 

 Et større svømmeanlegg i Ytre Oslo Vest kan driftes i samarbeid med OI svømming. 

 

 Det avklares om Sogn er den best egnede lokasjon i Ytre Oslo Vest for et større konkurranse-svømmeanlegg, 

eller om det er andre lokasjoner, f.eks. i Nydalen som kan være bedre egnet. 

 

 Det igangsettes kommunalt reguleringsarbeid for et 50 m konkurransesvømmeanlegg i Ytre Oslo Vest, 

forøvrig på størrelse med et bydelsbad eller større, med målsetning om byggestart så raskt tomtearealer til 

dette er frigitt og reguleringsplan er godkjent. Det anbefales at mulighetsanalysen for dette tar utgangspunkt 

i innspill fra Oslo svømmekrets og OI Svømming. 

Forslag 2 til vedtak: 
Oslo svømmekrets ber om at følgende strategi utredes som del av KVU svømmeanlegg Oslo Øst/Sør: 

 Det bygges raskest mulig bydelsbad på Stovner, for å øke kommunal svømmeanleggkapasitet før Tøyenbadet 

stenges for ombygging. Dette bør være tilpasset svømmeklubbenes behov, og bør også være på plass før 

rehabilitering og oppgradering gjøres på Nordtet Bad, Furuset bad og Romsås bad, slik at svømmeklubbene i 

området har et sted å flytte treningen. 

 

 Bøler bad oppgraderes til bydelsbad, i tråd med at dette er et populært publikumsbad. 

 

 Et større svømmeanlegg i Ytre Oslo Sør kan driftes i samarbeid med Lambertseter Svømmeklubb. 

 

 Det igangsettes reguleringsarbeid for et 50 m konkurransesvømmeanlegg i Ytre Oslo Sør, forøvrig på 

størrelse med et bydelsbad eller større, med målsetning om byggestart så raskt tomtearealer til dette er 

frigitt og reguleringsplan er godkjent. Det anbefales at mulighetsanalysen for dette tar utgangspunkt i 

innspill fra Oslo svømmekrets og Lambertseter Svømmeklubb og at dette sees i sammenheng med behovet 

for økt kapasitet ved Lambertseter bad. 

Forslag 3 til vedtak: 
Oslo svømmekrets ber Oslo Idrettskrets om hjelp til å få forslag 1 og 2 utredet som del av KVU-arbeidet: 

 


