
Helårssvømming på 
Frognerbadet 

Bymiljøetaten og Bademeldingen 
anbefaler et nytt større publikumsbad i 

tilknytning til Frognerbadet (og/eller Sogn) 

I Bymiljøetatens liste over 
anleggsønsker står det at bydel 
Frogner ikke ønsker et større 
svømmeanlegg nedsenket i 
terrenget på Frogner.  
 
Dersom bydel Frogner ønsker 
svømmeanlegg, så er det viktig 
at BU signaliserer dette! 





Rimelig treningskapasitet 
• Ishall/Flerbrukshall ved Frogner stadion 

– Investering 276 mill. kr. 

– Antatt behov offentlig drifttilskudd ca 3 mill. kr. per år 

– hallene har maksimal kapasitet til ca 2000 brukere pr uke, fordelt på 775 brukere i ishall og 1263 
brukere i flerbrukshall 

– 1200 aktive pr uke er satt som et realistisk, oppnåelig mål 

 

• Større publikumsbad i tilknytning til Frognerbadet 
– Investering 350 mill. kr. 

– Antatt overskudd fra driften 20-29 mill kr. per år 

– Anlegget har maksimal kapasitet til ca 2000 brukere pr dag 

– 1200 aktive pr dag er antatt som et realistisk, oppnåelig mål 

 

• Mulighet for flere byggetrinn 
– 1. Moskva-modellen - 30 mill.kr  - 500 kvm tilbygg med innendørs opplæringsbasseng, og utgang 

som tilrettelegger for forlenget utebad-sesong 1.april-1.november.  

– 2. Rehabilitering av garderober og 25m-basseng. – 120 mill.kr. - Frognerbadet trenger en større 
rehabilitering innen 5 år. Rehabilitering av garderobene og oppgradering til bydelsbad med 25m 
(stupe)basseng og familie/terapibassenger. 

– 3. Områdebad – 200 mill.kr. - erstatter dagens kafeteria-bygg med et 50m konkurransebasseng 
med tribuner, nytt inngangsparti, ny kafeteria, og lokaler for andre idretter 

 



Bademeldingen og Frognerbadet 
Type bad Hovedbad Områdebad Bydelsbad Lokalbad Frognerbadet

Årlig besøk tusen 1 000                  500                     250                     150                     600                     

Kapasitet samtidig besøk pers. 2 400                  1 200                  600                     300                     1 200                  

Snitt/time, beregnet fra årlig pers/t 196                     98                       49                       29                       117                     

Antatt normal toppbel.=3*snitt pers/t 587                     294                     147                     88                       352                     

Antatt betjent befolkningsgrunnlag tusen 196 480             127 360             46 240               30 240               152 960             

Svømmebasseng m 50 x 25 50 x 25 25 x 12,5 25 x 12,5 50 x 25

Stupebasseng 25 x 20 25 x 20

Stuphøyder m 1+3+5+7,5+10 1+3+5+7,5+10 1+3+5 1+3+5 1+3+5+7,5+10

Tilskuerplasser pers. 1 500                  500                     100                     50                       500                     

Familiebassenger 8 stk 6 stk 4 stk 1 stk 4 stk

Varmtvannsbassenger 2 stk 2 stk 1 stk 1 stk 2 stk

Surfebasseng 1 stk 1 stk 1 stk

Svømmebasseng m2 1 250                  1 250                  313                     313                     1 250                  

Stupebasseng m2 500                     500                     

Familiebassenger m2 900                     400                     300                     50                       300                     

Varmtvannsbassenger m2 300                     220                     110                     110                     220                     

Surfebasseng m2 120                     120                     120                     

Sum bassengflate m2 3 070                  1 990                  723                     473                     2 390                  

kvm/samtidig badende m2/p 2,6                      3,3                      2,4                      3,2                      4,0                      

Kvm/samtidig besøk m2/p 1,3                      1,7                      1,2                      1,6                      2,0                      

Samlet fotavtrykk, Ca. BYA m2 10 000               5 500                  2 700                  1 400                  4 500                  

Prosjektkostnad, eks. Moms mill.kr. 600                     350                     140                     90                       350                     

Tilskudd spillemidler mill.kr. 70                       40                       15                       15                       40                       

Driftskostnader mill.kr. 42                       25                       16                       8                          25                       

Inntekter mill.kr. 90                       45                       20                       8                          54                       

Overskudd mill.kr. 48                       20                       4                          -                          29                       

Forrentning av investering % 9,1 % 6,5 % 3,2 % 0,0 % 9,4 %

Svømmeklubbene 
i nærområdet har 
gjort utredning av 
mulighetene for 
helårssvømming 
på Frognerbadet, 
og basert på dette 
kunnet stille opp 
en sammenligning 
mot de typer bad 
som anbefales i 
Bademeldingen. 



Anlegget Nordre Aker foreslår bygges på Frogner 

Nordre Aker ønsker at det planlagte områdebadet i Oslo Vest skal legges 
til Sogn eller Nydalen, men mener også at Frognerbadets beliggenhet i 
nærheten av Oslos nest største kollektivknutepunkt gjør Frogner til en 
egnet lokasjon for plassering av de midlertidige badene som byrådet 
mener det kan være behov for  frem til de nye folkebadene er bygget. 

 
Vi vil helst unngå et slikt 
anlegg i Frognerparken! 
 
Vi håper Bydelen vil støtte oss i 
at det er bedre å bruke 30 mill. 
kr. for byggetrinn 1, og få et 
permanent innpasset anlegg 
med tilsvarende kapasitet. 
 
Eller 150 mill.kr. for byggetrinn 
1 og 2 og da få et bydels-
svømmeanlegg i tråd med 
bymiljøetatens anbefalinger 
 



Anlegget vi ønsker bygge på Frogner 
 
Vi håper BU Frogner vil stille 2 
representanter  til pådriver-
gruppen som skal forbedre 
forslaget og legge det frem for 
rådhuset og Bymiljøetaten! 
 



Byggetrinn 1 gir også utgang rett ved 
utebassengene, så man kan ha utebad 
i høst, vår og vintermånedene. 

Det er rom for et fullverdig områdebad på 
Frogner. Og en løsning med 3 byggetrinn gjør 
at siste byggetrinn kan utsettes dersom 
markedet er mindre enn forventet. 

Byggetrinn 1 til 30 mill. kr. gir 
opplæringsbasseng og varmvannsbassenger 



Bymiljøetatens vurdering 
«Tøyenbadet er nær ideell lokasjon for et større sentralt folkebad, med 
nærhet til alle T-banelinjer, og mulighet for både inne- og utebassenger i 
parkomgivelser. .... 
 
Frognerbadet er en tilsvarende lokasjon i vest. Det kan langs Middelthuns 
gate være plass til et nytt «lokalbad», med billettsalg, garderober, kafe etc 
felles med dagens utendørsbad. Deler av utendørsbadet kan da holdes åpent 
f. eks. mars-nov, med spillvarme fra ny ishall på sørsiden av Frogner stadion. 


