Hvor skal elevene i Oslo Vest
svømme i gymtimene?

I juli druknet 16 mennesker og nesten alle drukningene skjedde i forbindelse med bading.
Samtidig er norske barn dårligst i Norden til å svømme. I 2013 oppfylte kun 53 prosent av norske
femteklassinger kravene til svømmedyktighet, ifølge en undersøkelse utført for Norges Svømmeforbund.
https://www.dagsavisen.no/innenriks/hvorfor-far-ikke-norske-elever-svomme-tidligere-1.1185621

Krav til kroppsøvingsundervisning?

Læreplanen er veldig konkret på kravene til svømmeundervisning.
Manglende kunnskap om svømming er noe barn/ungdom dør av!

Skolene har allerede i dag problemer med å sikre
svømmeundervisning til barna
• Grunnet logistikk og mangel på anlegg underviser
Osloskolene bare svømming opp til 4. klasse.
• Kommunen ber nå skolene også melde inn behov til 7.
og 10. klassetrinn.
• Det er ingen offentlige publikumsbad i Oslo Vest.
Mangel på arealer i Majorstuen/Frogner-området
tilsier at helårs Frognerbad kanskje er beste tiltak
for Majorstuen skole, Uranienborg skole, Skøyen skole,
samt skoler som ligger langs vestlige T-baner.
Svømmebassengareal innendørs i Oslo tilsvarer
spilleflaten til 3,9 flerbrukshaller eller 1,9 ishaller.

Svømmehallbehov Oslo Vest
Kommunen har (oss bekjent) lite kunnskap om behov for svømmeanlegg, utover det arbeid som ble gjort i forbindelse med
bademeldingen. Frogner svømmeklubb bygger derfor sine estimater på disse beregningene, supplementert med klubbens
egne kalkyler. Forhåpentligvis vil bedre kalkyler være på plass som del av arbeidet mot neste versjon av behovsplanen.

• 1/3 av byens befolkning bor i Oslo Vest. Det er ingen kommunale
publikumsbad i vest, mens det er ett 50meter basseng og seks
25meter bassenger i Oslo Øst.
• Bademeldingens anbefaler 3 ganger dagens svømmekapasitet.
• Behovet kan i vest dekkes ved å bygge svømmehaller tilsvarende
Oslos nåværende kapasitet, og ved å doble kapasiteten i øst.
• Halvparten i vest bor rundt Majorstuen/Frogner. Det bør bygges
minst et 50-meter basseng og et 25-meter basseng i dette området.
• Nest etter fotball er svømming det som skårer høyest i preferanser
blant de unge, og det blir etterlyst flere svømme/stupeanlegg.
• Blant de over 14 år viser statistikk at rundt 20% ønsker svømme.
• Svømming er i tillegg et viktig tilbud til en rekke pasientgrupper.

Utebassengene kan
supplementeres med
nytt innendørs
svømmeanlegg.

Inngangspartiet har mindre vern enn
grøntområdet og utebassengene. Her
er det mulig å innpasse svømmehall
der det i dag er bebygget eller asfaltert

I tillegg kan sannsynligvis
utebassengene/maskinrom
etterisoleres for å gi lengre
utesesong.

Og svømmeanlegget kan varmes
med spillvarme fra stadion

Hva slags Frognerbad snakker vi om?
•
•
•

Utebad ? Innebad ?
Idrettsbad? Mosjonsbad ? Undervisningsbad ?
Badeland? (Underholdningstilbud bør overlater til private aktører! Og det er for lite
plass på Frognerbadet til badelandsaktiviteter og vrimleområder!)

•
•
•

Konkurransearena? (Det er heller ikke plass til tribuner!)
Eller et flerbruksanlegg som kombinerer de viktigste
elementene i et svømmeanlegg byen kan være stolt av?
Og som har plass til komplementære aktiviteter?

Frogner svømmeklubb har levert flere løsningsforslag, med kostnadsrammer fra 30 til 400 mill.kr,
som Byantikvaren og Frognerparkens Venner er positive til, og som kan være utgangspunkt for KVU

Frogner svømme/fleridrettsanlegg
er bare et av flere store svømme/fleridrettsanlegg
•
•

•

•

•

Det er levert KVU for nytt
bydels/områdebad Stovner

Bystyret har bedt byrådet sette i gang
utredning om helårssvømming Frognerbadet.
Bademeldingens faglige del anbefaler
bydelsbad langs Middelthuns gate. Dette var
også et av de anbefalte alternativer i
utredning om konkurransesvømmeanlegg.
Byrådet ønsker se dette koordinert med
utredning av områdebad Oslo Vest

Men Frogner kan raskt realiseres
Det ligger ved Oslos nest største
kollektivknutepunkt
Beliggenheten gjør at anlegget kan gå
økonomisk med overskudd, slik at det er
større mulighet til å få bygd og driftet i
samarbeid med private aktører.
Samlokalisering med bassengene i
Frognerbadet gjør at disse utebassengene
kan brukes stor del av året, og gir større
totalkapasitet til Frognerbadet.
Samlokalisering med isanleggene gjør at
spillvarmen fra kunstisen kan nyttiggjøres,
og spare kommunen for store summer.

Bystyret har bedt byrådet
sette i gang utredning av
nytt områdebad Oslo Vest

Oslo Vest, Sogn ?
(OI Svømming)

Stovner

Frogner
Tøyen

planene
Nye Tøyenbadet er under
planlegging. Protester fra
nærområdet tilsier at
ambisjonene kan bli
redusert. Mulig byggestart
2019. Eksisterende bad kan
leve ytterligere 25 -30 år. (I
henhold til Munch-forliket skulle
nytt bad stå ferdig 2017-2018)

Økern
Sten&Strøm bygger ut
(krymper.!....)
badeland på 20.000 m2
(ferdigstillelse 2025,
men sannsynligvis
betraktelig redusert)

Det er levert KVU for
bydelsbad på Manglerud

Det er ikke igangsatt

KVU for områdebad Sør
Oslo Sør
(Lambertseter
Svømmeklubb)

