
Merknader fra Frogner svømmeklubb 
til høring «Plan for idrett og friluftsliv i 
Oslo 2013-2016» med frist 1.6.2012 

 
Vi gjør oppmerksom på at linjene i høringsutkastets vedlegg 3 vedrørende prioriteringer av 
svømmeanlegg og andre idrettsanlegg  i Frognerområdet ikke gjenspeiler de vedtak som er gjort i 
ISU’er og bydeler i området Frogner/Ullern/st.Hanshaugen og i diverse særkretser. 
 
For eksempel har det i flere år stått om «Frognerparken – 50 m svømmeanlegg under bakken» at 
«BFR og FISU Frogner ønsker ikke dette», mens det korrekte er at FISU Frogner og bydelsutvalget i  
bydel Frogner vedtok at dette ikke burde vurderes som eget punkt, men ses i sammenheng med 
oppussingen av Frognerbadet.  
 
Se f.eks. sak 145/10 fra bydelsutvalgmøtene i bydel Frogner 
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/
Dokumenter/BU-dokumenter/prbu%20250510.pdf 
og saksdokumentene til denne 
 

«Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tillegg ble enstemmig vedtatt (7H, 

2FrP, 2V, 3A, 1SV) Etter dette er BUs vedtak følgende:  
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, BU-sak 275/07 og BU-sak 140/08. 

Vedtakene følger vedlagt.  

Bydelsutvalget slutter seg til de forslag til prioriteringer av anlegg utenfor økonomiplanen 

som FISU Frogner har anbefalt ved revisjon av Kommunal plan for idrett og friluftsliv 

2009 – 2012, sektorplan idrett, med følgende tillegg og endringer:  

Idrettshaller, prioriterte Frogner stadion flerbrukshall – prioriteres som i dag. 

Idrettshaller, uprioritert Det ønskes vurdert flere flerbrukshaller i bydelen, i sammenheng 

med utbygging av Majorstuen T-banestasjon og i sammenheng med utbygging av 

Majorstuen T-banestasjon og i sammenheng med utbygging av Filipstad. Bydelen har pr i 

dag ingen offentlige flerbrukshaller.» 

 

Der det er henvist til tidligere vedtak. 275/07 

 

«Bade- og svømmeanlegg, uprioritert 

Frognerparken – 50 m. basseng under bakken – FISU Frogner mener at dette evt. må 

vurderes i forbindelse med en opp-pussing av Frognerbadet. Basseng under bakken 

ved Frogner stadion anbefales strøket.» 
 

... 
 

«Bydelsutvalget sluttet seg enstemmig til samarbeidsutvalgets anbefalte 

prioriteringer.» 
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Det ser ut til å være noe meningsforvrengning mellom det som er vedtatt på demokratisk vis, og de 
tolkninger som bringes videre av leder for bydelsutvalget på Frogner, ISU Frogners leder og nestleder 
og idrettskretsens representant i ISU Frogner, som alle er aktive pådrivere for Sonia Henie Ishall.  
 
Bildet kompliseres ved at OIK, ISU Frogner og BU Frogner ser ut til å ha lite tro på at bystyret er i 
stand til å prioritere midler til svømmeanlegg,  og derfor underprioriterer andre kostnadskrevende 
tiltak enn ishall og flerbrukshall på Frogner av frykt for at bydelen ikke skal få noe.   
 
Dermed har ISU og BU Frogner ikke prioritert rehabilitering av Frognerbadet eller flerbrukshall på 
Skøyen skole (skolens lokaler brukes av klubber i bydel Frogner) til tross for at vedtakene i nyere 
bydelsutvalgmøter klart uttrykker behov for bl.a. svømmeanlegg og flerbrukshaller, og anlegg også 
for andre enn barn.  
 
Vi viser også til at det opprinnelige mandat fra bystyret for Frogner åpnet for en mest mulig helhetlig 
«Frogner Idrettspark» og derfor hadde lagt inn i vedtaket lokaler til «eventuelle andre idretter»,  

samt at  det i utkastet til PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 bl.a står: 
«For badene ser situasjonen i Oslo dårligere ut enn den var i 1999. Det er ikke bygget nye 
offentlig tilgengelige bad i Oslo siden Holmlia idretts- og svømmehall ble åpnet i 1983.». 

 
I tillegg må det bemerkes at  Sogn bad stort sett er stengt for publikum og er i ferd med å bli lagt ned, 
og at både Vestkantbadet og Bislett har svært liten kapasitet.  Publikum i Oslo Vest står dermed 
nesten uten svømmetilbud vinterstid. 
 
De reelle behovene slik bydelsutvalget i Frogner ser det, kommer bl.a. i utrykk i referat fra BU-møte 
bydel Frogner  «sak 150/12 PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013 – 2016» 
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokumenter/BU-
dokumenter/Innkalling%20BU%20-%20internett.pdf 

der bydelsutvalget uttaler  
 

«Bydelsutvalget er enig i de valgte kriteriene for prioriteringer som legger vekt på at 

inaktive,barn/unge, eldre og folk med funksjonsnedsettelse skal prioriteres som 

målgruppe, samt at områder nær boligområder og rehabilitering av eksisterende anlegg 

skal prioriteres. 

 

Bydelsutvalget ber om at innspill vedrørende idretts- og friluftsanlegg i 

utbyggingsområder som er under planlegging i perioden 2013-2016 blir medtatt i 

planen. 

 

Bydelsutvalget ser positivt på at Handlingsprogrammet har medtatt flere av bydelens 

prioriteringer og at rehabilitering av Frognerbadet er foreslått med 1. prioritet. 
 

Bydelsutvalget ber om at Frogner stadion med ishall og flerbrukshall blir gitt høyere 

prioritet. 

 

Bydelsutvalget ber om at det tilrettelegges for både svømme- og flerbrukshall på 

Filipstad. Det vises til at det er sterk underdekning på både svømmehaller og 

flerbrukshaller i bydelen.» 

 
og sak 43/12 – 28.02.12 BU-møte bydel Frogner , hvor det ble gitt innspill til planen 
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http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokumenter/BU-
dokumenter/innkalling%20BU_170212_internett_%20del%20I.pdf 

 
Her står i beslutningsgrunnlaget: 
 

«Prioritering av ny flerbrukshall Frogner stadion, Majorstuen og Filipstad er ved flere 
anledninger gjentatt og støttet av bydelsutvalget Bydel Frogner, men i BU-sak 253/10 er 
svømmeanlegg med internasjonale mål gitt prioritet 8 og flerbrukshall prioritert som 
nr.10 av diverse formål som skole, barnehage o.s.v. på Filipstad.» 

 
I protokoll fra møtet  
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokument
er/BU-dokumenter/prbu%20280212.pdf 

er vedtaket 

 
«Etter dette er bydelsutvalgets vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til de forslag til prioriteringer av anlegg utenfor 

økonomiplanen som ISU/FISU Frogner har anbefalt for Kommunedelplan idrett og 

friluftsliv, sektorplan idrett og sektorplan friluftsliv 2013 – 2016. 

 

Bydelsutvalget vil fremholde nødvendigheten av å ferdigstille Frogner stadion med 

ishallen og flerbrukshallen 

 

Bydelsutvalget mener det må legges til rette slik at det blir plass til både svømmehall 

og flerbrukshall på Filipstad. Bydelsutvalget viser til at det er sterk underdekning 

både på svømmehaller og flerbrukshaller i bydelen, og at det derfor er viktig å sette 

av tilstrekkelig med areal til idrettslige formål i dette utbyggingsområdet. 

...» 

 
Grunnet de høye kvadratmeterprisene på Filipstad, ser vi det som lite realistisk at det vil kunne 
innpasses et svømmeanlegg med 50-meterbasseng, stupebasseng og tribuner på Filipstad, og at det 
meste man kan håpe på er å få inn et 25-meter-svømmeanlegg i tilknytning til den planlagte skolen 
og flerbrukshallen. Når det da er lite sannsynlig å få en tilfredsstillende svømmeanleggdekning for 
Frogner gjennom Filipstad, og man vet at et større helårs svømmeanlegg anlegg på Frogner vil bli 
brukt av nærmere 100.000 mennesker i bydel Frogner og tilstøtende deler av bydelene Ullern, 
st.Hanshaugen og Vestre Aker, så er det viktig at man som del av prosessen rundt oppgraderingen av 
Frognerbadet vurderer om en samlokalisering av helårsbassenger sammen med ishallen og 
flerbrukshallen, og integrert mot friluftsbadet, vil gi et kostnadseffektivt anlegg der spillvarme fra 
isanlegget kan gjenbrukes til oppvarming av bassengene. 
 
Dette aktualiseres ytterligere ved at en planskisse som viser en slik samlokalisering (og også gir plass 
for friidrett, kampsport, dans, klatring og turn/gymnastikk) er del av den pågående planprosessen på 
Frogner som illustrert merknad, og har vært ute på høring og blitt positivt vurdert av byantikvaren og 
friluftsetaten. 
 
Den 8-9 mål store tomten grensende mot Frognerbadet og Frogner stadion har plass til både ishall, 
flerbrukshall og et stort svømmeanlegg. Arealet er øremerket idrett, så i motsetning til Filipstad taper 
ikke kommunen inntekter fra tomtesalg. Plassering av et større svømmeanlegg  på Frogner vil derfor 
høyst sannsynlig være billigste tomtealternativ for kommunen, nå som alle politiske partier i Oslo har 
utbygging av svømmeanlegg i sine partiprogrammer. 
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Vi ber derfor om at linjene vedrørende Frogner Idrettspark  i vedlegg 3 rettes til: 
 

  Skøyteanlegg, prioritert 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frogner stadion 

Anleggstype:  Ishall 

Forslagsstiller: OSK, IDR 

Pri BYM: 5 

Pri ISU: X 

Pri særkrets: SK 2 

Pri BU: X 

Kommentar: Under regulering, skøytekretsen 
Men Friidrettskretsen prioriterer å beholde og oppgradere friidrettsbanene som 
Skøytekretsen med sine eksisterende planer har tenkt å bebygge. Judoforbundet, 
kampsportforbundet, svømmekretsen og turnkretsen ønsker å komme inn med 
nedgravde haller samlokalisert med friidretten og en eventuell ishall/flerbrukshall 
(planskisse som inkluderer dette er levert PBE som del av den pågående 
byggesaken) 

  Bade- og svømmeanlegg, prioritert 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frognerbadet 

Anleggstype:  Nybygg/rehabilitering 

Forslagsstiller: BYM 

Pri BYM: 1 

Pri ISU:   

Pri særkrets: 4 

Pri BU: X 

Kommentar: ISU FR og BU FR har vedtatt at eventuelt nedgravd svømmeanlegg (integrert mot 
Frognerbadet og Frognerbadets eksisterende garderober) vurderes i samband 
med rehabiliteringen, og at 50 m svømmeanlegg under bakken (uprioritert) slettes 
som eget punkt. Utvidelse av Frognerbadet med nedgravd helårs svømmeanlegg  
er prioritert av Bydel Ullern, ISU Ullern og ISU st.Hanshaugen 

  Bade- og svømmeanlegg, uprioritert 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frognerparken 

Anleggstype:  50 m under bakken 

Forslagsstiller: Interessegruppen for svømme/fleridrettsanl på Frogner 

Pri BYM:   

Pri ISU: ISU BSH, ISU BU 

Pri særkrets: OSV 4 

Pri BU:   

Kommentar: 
BFR og FISU Frogner mener at dette evt. må vurderes i forbindelse med en 
opppussing av Frognerbadet, og kan strykes som eget punkt. Samtidig må det 
vurderes om tilstrekkelig svømmehalldekning for indre Oslo vest realistisk kan 
oppnås ved et eventuelt anlegg på Filipstad alene. Helårsbad i tilknytning til 
Frognerbadet er prioritert av Bydel Ullern, ISU Ullern og ISU st.Hanshaugen. 



  Idrettshaller, prioritert 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frogner stadion 

Anleggstype:  Flerbrukshall med aktivitetsrom 

Forslagsstiller: BFR, FISU 

Pri BYM: 3 

Pri ISU: X 

Pri særkrets: NHF 

Pri BU: X 

Kommentar: Under regulering. Judoforbund (spilleflate på min. 16*30 m med permanente 
judomatter, min. 4 m takhøyde og ingen søyler eller hindringer), badmintonkr. 

  Idrettshaller 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frogner stadion 

Anleggstype:  Basishall 

Forslagsstiller: Særkrets for gymn. - og turn 

Pri BYM:  

Pri ISU: X 

Pri særkrets: G&T 3 

Pri BU:   

Kommentar: Pri BSH ISU 

  Idrettshaller 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frogner stadion 

Anleggstype:  Kampsporthall 

Forslagsstiller: BSH 

Pri BYM:   

Pri ISU: BSH ISU 2 

Pri særkrets: Pri NJF 1 og NKSF 4 

Pri BU:   

Kommentar: Pri BSH ISU, og er prioritert av Kampsportforbundet, og av Judoforbundet (i rolle 
som særkrets) som integrert del av et større idrettsanlegg, der det tenkes som et 
krets/regionsanlegg for kampsport med plass til 100-200 samtidig trenende. 

  Friidrettsanlegg 

Bydel: BFR 

Beliggenhet: Frogner stadion 

Anleggstype:  Delanlegg; sprintstr, hoppegr. 

Forslagsstiller: BSH/ISU/NFIF 

Pri BYM:   

Pri ISU: X 

Pri særkrets: 3 

Pri BU:   

Kommentar: Pri BSH ISU. Dette forutsettes at den prioriterte ishallen ikke bygges etter 
skøyteklubbens nåværende planer, da dette vil bebygge det eksisterende 
friidrettsarealet på Frogner. 



 
 

I sak 43/12 – 28.02.12 BU-møte bydel Frogner , hvor det ble gitt innspill til planen 
http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokumenter/BU-
dokumenter/innkalling%20BU_170212_internett_%20del%20I.pdf 
 står det også: 
 

«På listen over forslag til idrettsanlegg utenfor økonomirammen, vedlegg 2, står: 

Frogner stadion – Rugbybane, Basishall/Turnhall, Kampsportanlegg Friidrettsbane 

og Svømmeanlegg 

Frognerbadet – Rehabilitering 

Frogner parken – 50 m svømmebasseng under bakken 

Filipstadkaia – Nasjonalanlegg for håndball 

ISU Frogner prioriterer ikke disse forslagene.» 
 
Dersom dette skal tolkes som at FISU ikke ønsker disse anleggene, så har noen gått ut over sitt 
mandat. Vi viser til vedlagte referat fra FISU’ets prioriteringsmøte, der det ikke refereres noe 
slikt vedtak. Her må dette tolkes som at ordstyrer har sett til at ISU’ets prioriteringsmøte ikke har 
tatt stilling til disse forslagene, av frykt for at prioritering av ytterligere anlegg ville ødelegge for 
prosessene rundt ishallen.Dette er i tråd med det svømmeklubben opplevde i møtet. Vi viser til 
vedlagte klage sendt Oslo Idrettskrets, som viser hvordan svømmeklubben opplevde møtet og 
avvisingen videreformidling av deres ønsker om helårs svømmeanlegg. (Og gjør for ordens skyld 
også oppmerksom på at  Monolitten Idrettslag som også ligger under FISU Frogner har fremmet 
ønske om ny flerbrukshall på Skøyen skole gjennom flere år, men at denne heller ikke er tatt 
med i FISU’ets prioriteringer og heller ikke sto på listen ISU’et fikk prioritere ut fra. Og at 
Uranienborg Turnforening har for liten kapasitet og for dårlige fasiliteter i de små gymsalene på 
Uranienborg skole.) 
 
ISU’et skal være et bindeledd mellom bydelen og idrettskretsen. Vi ser fra sak 150/12 at ISU’ets 
arbeidsutvalg er tydelig i utakt med bydelen når det gjelder prioriteringen av Frognerbadet og 
svømmeanlegg i bydelen.  Vi må kunne regne med at uttalelser i sak 150/12 overstyrer den eldre 

sak 43/12, slik at rehabilitering av Frognerbadet må anses som prioritert av bydelsutvalget i 
bydel Frogner, og at også nye svømmeanlegg med internasjonale mål i bydelen er prioritert. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Solheim 
Leder Frogner svømmeklubb 
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