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Strategi for bedring av bade- og svømmetilbudet i Oslo
Vi registrerer med tilfredshet at byrådet vil styrke bade- og svømmetilbudet i Oslo. Bad er
viktige tilbud for trivsel, opplevelse, rehabilitering og mosjon for det brede laget av
befolkningen. Badene er også avgjørende for gjennomføring av nødvendig svømmeopplæring
både i skolen og privat.
Badene er også viktige idrettsanlegg, og tilgang på funksjonelle anlegg for trening og
konkurranser er idrettens hovedinteresse. Det gjelder for svømmeidretten spesielt, men også
for stup og flere andre idretter som har badene som sin naturlige arena. Det er derfor viktig at
idretten får være med som premissgiver i utformingen av anleggene.
Vi ønsker å tydeliggjøre idrettens syn på kommunens satsing på bad med følgende fire
innspill for å bedre bade- og svømmetilbudet for innbyggerne i Oslo:
1. Økt kapasitet er målet - nye moderne flerbruksbad er løsningen.
Bademeldingen (bystyremelding nr. 2/2013) ble vedtatt i bystyret 18. juni 2014. I
behandlingen av saken i bystyret var det stor enighet om behovet for økt kapasitet – og at
hovedstrategien for å bedre kapasiteten skal være å bygge nye moderne flerbruksbad.
Moderne flerbruksbad har anleggselementer som tilfredsstiller alle brukergrupper – med
design og teknologi som gjør at ulike aktiviteter kan foregå i anlegget samtidig. Dette gir
maksimal kapasitetsutnyttelse og grunnlag for god økonomisk drift. Vi anbefaler å holde fast
ved denne strategien. Som følge av dette vil vi anbefale at nye anlegg prioriteres fremfor
utbygging og rehabilitering av eksisterende bad.
2. Kom i gang med nye prosjekter nå.
Uavhengig av størrelse og beliggenhet er det aller viktigste å komme i gang med konkrete
prosjekter raskest mulig som gir kapasitetsøkning for byen som helhet. Vi anmoder om at
planarbeidet for de prosjektene som har kommet lengst, Manglerud og Stovner, intensiveres.
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3. Ønsker et fullstendig konkurranse- og treningsanlegg i Oslo.
For Oslo som hovedstad og idrettsby må det være en naturlig målsetting å ha et anlegg som
tilfredsstiller kravene til norske mesterskap i svømming og stup. Hovedelementene i et slikt
anlegg er et hovedbasseng (50 x 25 m) og eget stupebasseng (25 x 20 x 5 m).
Vi mener at et slikt anlegg bør realiseres som en del av et større moderne flerbruksbad.
Dagens Tøyenbad måler 50 x 18,5 m og tilfredsstiller dermed ikke kravene til et slikt anlegg.
En påbygging av Tøyenbadet slik byrådet foreslår er ikke svaret på idrettens behov for et
fullstendig konkurranseanlegg.
4. Vis satsingen på bad i egen budsjettpost.
Det er beregnet at idrettens bruk av badene utgjør opp mot 20% av den samlede brukstiden i
flerbruksbadene. I lys av dette, og med erfaring av at badeanlegg er svært kostnadskrevende,
er det vanskelig for idretten å prioritere denne anleggstypen opp mot idrettens øvrige behov.
Vi ber derfor om Oslo kommunes satsing på bad føres på egen post i budsjettet.
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