Spørsmål til Frogner bydelsutvalgmøte, åpen halvtime
1. Det er i samfunnet en utvikling med økende overvekt, dårligere helsetilstand, økning av diabetes,
muskelplager og andre livsstilssykdommer i befolkningen. Forsøk f.eks. i Frankrike har vist at proaktiv
tilrettelegging av trenings/aktivitetstilbud i nærmiljøet kan redusere helsebudsjettene med store summer
og også øke livskvaliteten. Er dette noe som bydelen legger vekt på i sine planer?
2. Hvilke tomter finnes i Frogner som kan bebygges med idrettsanlegg for svømming, turn, kampsport,
dans og ballidretter i årene som kommer?
3. Er det nå Frogners tur å få bevilgninger til idrettsanlegg?
4. Det er rundt 1200 svømmehaller i landet, og med 1 % av Norges befolkning burde Frogner hatt 12
svømmehaller. Jeg har også snakket med en del unge, og bare 1 av de 20 jeg spurte fra bydel Frogner
hadde fått gjennomført normert svømmeundervisning i skolen. Er det en prioritert oppgave for bydelen å
få en bedre svømmehalldekning, og hvilken tidshorisont ser man for seg?
5. Det virker som man ønsker å utsette eventuell bygging av svømmehall til en gang i fremtiden at
Majorstuen Stasjon skal bygges. Denne er visstnok tenkt finansiert gjennom salg av tomter på
Stasjonsområdet til 100.mill pr. mål.. Hvis man ikke nå er villig til å bruke 300 mill. kr til å bygge
svømmeanlegg på idrettstomten ved Frogner Stadion, er det da noe større sannsynlighet til å anta at man
om 10 år er villig til å bygge for 500 mill.kr (+prisjustering) på stasjonstomten?
6. Under behandlingen av budsjettet for 2010 ble det vedtatt et verbalforslag fra H, F, Krf og V om å sette i
gang et forprosjekt for å avklare mulighetene for et fullverdig konkurranseanlegg for svømming og stup
med internasjonale mål. 50-meter-svømmeanlegg på Frogner er nå på "listen over prioriterte forslag til
idrettsanlegg utenfor økonomirammen" og vil da bli vurdert på linje med anlegg på Grorud og
Lambertseter. Vil bydelen støtte en eventuell plassering av dette på Frogner?
7. Ishallen som er planlagt på idrettstomten har en kostnadsramme på 80 mill.kr., og siden ishaller ikke går
med overskudd og skøyteklubben neppe har så mye penger, så må det antas at det offentlige da skal
bidra med en investering på 330.ooo pr. kunstløper i skøyteklubben i tillegg til driftstilskudd. Dersom
man regner inn tomteverdien, så snakker man om over en mill. pr. kunstløper. Uranienborg Turn har har
omtrent like mange medlemmer som skøyteklubben og stort behov for større treningslokaler, men er
samtidig svært bekymret for å pådra seg gjeld. Kan Turnforeningen regne med å få gratis tomt og
tilsvarende økonomisk og politisk støtte fra byen og bydelen som det skøyteklubben har fått?

Om Interessegruppen

for svømme/fleridrettsanlegg på Frogner

Interessegruppen for svømme/fleridrettsanlegg på Frogner er en løs sammenslutning av klubber, kretser og særforbund som har
interesser av videreutvikling av de områder rundt Frogner stadion som er regulert til idrettsformål, og har siden 2007 jobbet mot
idrettskrets og politikere for å etablere et mer variert tilbud i idrettsparken som skal bygges ut ved Frogner Stadion. Samarbeidet ble
utvidet 18.09.08 og har idag følgende medlemmer og kontaktpersoner.
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(NB! Ingen i denne listen har på noen måte forpliktet seg til å bidra med ressurser eller penger og enkelte har vært lite involvert, men alle støtter initiativet om et fleridrettsanlegg på Frogner Stadion)

Interessegruppens grunnide er at det må utvikles nye konsepter for idrettsanlegg i indre by basert på at det er mangel på større
tomter og at idrettsanleggene bør være økonomisk selvhjulpne, slik at man må satse på areal-intensive idretter. Våre analyser tilsier
at prisen pr. treningstime i svømmehall kan være en fjerdedel av prisen for treningstimer i ballspill, og at prisen pr. treningstime kan
være en tiendel for dans, kampsport, turn og klatring, fordi disse idrettene krever mindre plass pr. utøver.
For flerbrukshaller ellers i landet er tallet 4 492 personer pr. anlegg, mens anleggsdekningen for svømmeanlegg er på 3 086 pr. bad
(SSB 2008; KKD, 2008). Når bydel Frogner har 48.000 innbyggere, og ingen slike anlegg, så er det enormt behov for idrettsanlegg
uten at bydel Frogner har tilgjengelig tomter til å kunne gi en tilsvarende godt idrettslig tilbud til bydelens befolkning.
Interessegruppens målsetning er å jobbe for å
- Få politisk enighet om å bygge underjordisk fleridrettsanlegg mellom Frogner Stadion og tennisbanene bestående av et større
helårs svømmeanlegg som supplement til Frognerbadet, ishall for Oslo Skøyteklubb, nærfriidrettsanlegg som erstatning for at
Frogner ikke lenger er friidrettstadion, samt anlegg for populære idretter som turn, klatring, dans, kampsport og vektløfting.
Dette slik at det ikke blir dominerende bygninger over bakken.
-

Etablere dette slik at anleggene har standard og design tilpasset Frognerparken, og løsninger som kan bidra til å skape sosiale
rom og møteplasser, slik at vi får et levende anlegg der tusenvis kan trene hver dag.

-

At vi bidrar til løsninger som i større grad enn eksisterende planer ivaretar Byantikvarens og Frogner Venneforenings krav om å
bevare parkens karakter og at det ikke skal være dominerende haller i parken.

-

At fleridrettsanlegget dekker behov for klubber og særforbund som har ekstrem underdekning av anlegg.

Interessegruppen forholder seg til byrådets mandat fra 2007 om bygging av heldekkende ”kunstisflate,
kunstgressflate”,”flerbrukshall, ishall”, og ”eventuelt lokaler for andre idretter”, vedtaket om utvidet
vern av parken fra 2008 ”Innenfor det fredede området må det ikke settes i verk tiltak eller
bruksendringer som kan forandre områdets karakter av friområde, henholdsvis anlegg under åpen
himmel, sammenhengende med området fredet etter § 15, eller på annen måte motvirke formålet med
fredningen.”, og Oslo Idrettskrets’s strategi om å ” Være en pådriver for at nye typer anlegg bygges i
Oslo, bla. som kompakte fleridrettsanlegg i indre byområder” .
For nærmere informasjon kontakt Bjørn Solheim, abitas@online.no, mobil 93 48 04 52

