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Vedrørende vedtak om utvidet innsyn i KVU for Frognerbadet
Jeg viser til vedtak i utvalgsmøte den 11.11.2020:
«Utvalgets medlemmer ber om innsyn i den usladdede KVUen om Frognerbadet hjemlet i
kommunelovens § 11-13».
I kommuneloven § 11-13 femte ledd står det:
«Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene
tilhører, er sendt til behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av
administrasjonen, kommunerådet eller fylkesrådet, gjelder innsynsretten fra det tidspunktet
sakene er ferdigbehandlet».
KVUen for Frognerbadet er ikke sendt til behandling i det folkevalgte organet. KVUen er sendt til
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet som skal bestille en kvalitetssikring av KVUen (en
såkalt KS1). Som det fremgår av Byrådssak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i
investeringsprosjekter:
«Når konseptvalgutredningen er utarbeidet og KS1 er gjennomført skal valg av konsept
forankres hos byråden, som samtidig vurderer om byrådet skal involveres i beslutningen».
Det er først etter at KS1 er gjennomført og byrådsavdelingen har landet en anbefaling at saken
er sendt til behandling. Den utvidede innsynsretten har ikke inntruffet.
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Rådhuset, 0037 OSLO
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På bakgrunn av den store interessen for denne konseptvalgutredningen har byrådsavdelingen
etter en merinnsynsvurdering likevel kommet frem til at utredningen offentliggjøres i sin helhet.
Vedlagt følger KVU med vedlegg. Jeg gjør oppmerksom på at økonomivurderinger i en så tidlig
fase som en KVU er best egnet til sammenligning av ulike scenarier, og bør ikke legges til grunn
for budsjettavsetninger.

Omar Samy Gamal
byråd

Vedlegg:
1. Usikkerhetsanalyse Frognerbadet 260520
2. Behovsanalyse_KVU Frognerbadet 2019
3. Frognerbad - Tverrfaglig tilstandsrapport med vedlegg -11.12.17_ (2)
4. KVU Frognerbadet 23 juni flettet
5. Mulighetsstudie Frognerbadet - endelig3_komprimert
6. Mulighetsstudie Frognerbadet KID

Usikkerhetsanalyse
KVU - Frognerbadet
Oppdragsgiver: Kultur og idrettsbygg Oslo KF
Utarbeidet av: Atkins Norge AS
Dato:

26. mai 2020

Prosjektet og vårt oppdrag
Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF har fått utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Frognerbadet.
KVUen er utarbeidet av Asplan Viak og resultert i fem konsepter utover nullalternativet, se tabell 1.
Tabell 1: Konsepter lagt til grunn i KVU

Alternativ
Beskrivelse
Nullalternativet Sikrer videreføring av dagens kapasitet og funksjon
A

Inneholder 12,5 m innendørsbasseng. Servering plasser i 2. etasje av Frogner
stadion

B

Inneholder 25 meters innendørsbasseng. Servering plasser i 2. etg. av Frogner
stadion

C

Lik alt. A + klimatisert gang fra garderobe til utebasseng og noen flere tiltak i og
rundt utebassenget. Servering plassert i 2. etasje av Frogner stadion

D

Lik alt. B + klimatisert gang fra garderobe til utebasseng og noen flere tiltak i og
rundt utebassenget. Servering plassert i 2. etasje av Frogner stadion

E

Omfatter en klimatisert gang fra garderoben til utebasseng og noen flere tiltak i
og rundt utebassenget. Servering lokaliseres ved samme sted som kafe i dag.
Kilde: KVU Frognerbadet
Atkins Norge har fått i oppdrag å utarbeide usikkerhetsanalyser av det ulike alternativene.

Underlag for analysen
Mottatte dokumenter og underlag for usikkerhetsanalysen er:
▪

KVU Frognerbadet – Dato: 06.05.20 versjon: 05 (Asplan Viak)

▪

Mulighetsstudie Frognerbadet 22.06.18 (Kultur og Idrettsbygg)

▪

Mulighetsstudie Frognerbadet Dato: 13.12.2019 versjon 01 (Asplan Viak)

Asplan Viak presenterte KVU i møte 14.05.20 og det er gjennomført telefonsamtaler med Oliver
Kofler, Merete Hoff og Taryn Ann Galloway for videre å belyse byggherrens og rådgiverens vurdering
av usikkerhet i de ulike alternativene.

Kalkyler
Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i de kalkylen som er utarbeidet i KVU. Disse reflekterer
prosjektet slik det er forstått i dag og summerer mest sannsynlige kostnad for alle identifiserte
elementer.
Kalkylen i KVUen er satt sammen av kostnader fra en mulighetsstudie utarbeidet av KID, som er
angitt ekskludert merverdiavgift, og kostnader utarbeidet av rådgiver som er inkludert
merverdiavgift.
I henhold til avtale med KID skal investeringskostnader presenteres ekskludert merverdiavgift. Vi
har derfor justert aller kostnader slik at resultatet presenteres ekskludert merverdiavgift.
Kalkylen som underlag for usikkerhetsanalysen er gitt i tabell 2 og er presentert i millioner kroner
ekskludert merverdiavgift.

Usikkerhetsanalyse KVU Frognerbadet – mai 2020

Side 2 av 5

Tabell 2: Basiskalkyler lagt til grunn for usikkerhetsanalysen, mill. kroner ekskl. mva.

Kalkylekomponent
Nullalternativ
A
Grunnpakke alle
119
119
Rehab. Badevakt og kiosk
4
Installere hev/senk
Varme i dekke
Ombygging av 2. etg.
6
Klimatisert gang
Svømmehall 12,5 m
41
Svømmehall 25 m
Basiskostnad
123
166
Kilde: KVU Frognerbadet, bearbeidet av Atkins Norge

B
119

6
3
82
210

C
119

D
119

12
4
6
3
41

12
4
6
3

185

82
226

E
119
4
12
4

140

Vår tilnærming til analysen
Prosjektet er i en tidlig fase og vi mener det er formålstjenlig å vurdere usikkerhetsbildet gjennom
noen få usikkerhetsdrivere. Vi har lagt til grunn vår tidligfasemodell som vurderer følgende
usikkerhetsforhold ved alternativene:
▪

Estimatusikkerhet/kostnadsestimering

▪

Marked

▪

Prosjektmodenhet

▪

Grensesnitt og avhengigheter mot andre tiltak

▪

Offentlig behandlingsprosess

▪

Kompleksitet i gjennomføringsfasen

▪

Prosjektorganisasjon og ressurser

Kostnadsestimering
Selv om prosjektet/alternativene blir realisert uten innholdsmessige endringer, kan mengder og
enhetspriser, herunder bruk av referanseprosjekter, avvike fra det som er lagt til grunn i
basiskalkylen. Sammen med estimeringsmetodikk representerer dette estimatusikkerhet. I Concept
sin veileder nr. 6 Kostnadsestimering eksemplifiserer forventet nøyaktighetsnivå på estimater i
forhold til prosjektfase. Veilederen viser forventet nøyaktighet på et kostnadsestimat i forhold til
prosjektets fase og hvordan estimatnøyaktigheten henger sammen med hvor godt prosjektet er
definert. For prosjektet til KVU/ KS 1 vil Klasse 4- estimater være relevant, da graden av
prosjektdefinisjon ligger på dette nivået.
Tabell 3: Forventet definisjonsgrad og nøyaktighetsnivå
Estimatklasse
Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2
Klasse 1

Definisjonsgrad
0 % til 2 %
1 % til 15 %
10 % til 40 %
30 % til 70 %
50 % til 100 %
Definisjonsgraden utrykker hvor godt
prosjektet er beskrevet og avgrenset
(definert). Uttrykt i % av full definisjon

Forventet nøyaktighet
4 til 20
2 til 12
2 til 6
1 til 3
1
Typiske +/- spenn relativt til det mest
nøyaktige 1.

Kilde: Utdrag fra https://www.ntnu.no/concept/veiledere - veileder nr. 6 Kostnadsestimering
Med veilederen som utgangspunkt har vi lagt til grunn at 100 prosent definisjon vil utrykke et
usikkerhetsspenn på +/- 5 prosent. For klasse 4 vil forventet nøyaktighet da gi et usikkerhetspenn i
størrelsesorden +/- 15 prosent til +/- 60 prosent. Usikkerhetsspennet må ses i sammenheng med
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definisjonsgraden for klasse 4. Definisjonsgraden på KVUen tilser et usikkerhetsspenn i det øvre
sjiktet.
Overordnet usikkerhetsvurdering
I temahefte nr. 6 fra forskningsprogrammet Concept fremgår det:
«I de tidligste fasene i et prosjekt kan normalt standardavvik være på mellom 30 og 50 %. Hvis
usikkerhetsanalysen gjøres på grunnlag av ferdig forprosjekt, bør man forvente standardavvik på
mellom 10 og 20 %»
Prosjektet for Frognerbadet er i en tidligfase, KVU, og med utgangspunkt i nevnte veileder bør man
forvente standardavvik (mål på usikkerhet) på mellom 30 og 50 prosent. I KVUen angis det at
investeringskostnadene er grovt anslått og tilpasset tidligfase. Prinsippet om at kostnadsestimeringen skal være egnet til å avdekke og få frem vesentlige forskjeller i kostnader, fremfor å
fastsette en kostnadsramme er fastholdt.
Videre sies det i KVUen at kostnadsestimeringen for nye bad og svømmeanlegg har større usikkerhet
enn de øvrige byggeoppgavene. Dette skyldes i hovedsak sprik i erfaringstall og ingen god sentral
prisdatabase. Kalkylen som er utarbeidet er basert på parameterne kr/m2 vannflate og kr/m2 BYA.
Rådgiveren har over tid innhentet erfaringstall som kompenserer noe for manglende sentral
prisdatabase.
Rådgiver har vurdert at det vil være ca. 15 prosent forventet tillegg på alle elementer med unntak av
svømmehallene. Disse er vurdert til 30 prosent forventet tillegg.
Rådgiveren viser til bred erfaring i utvikling og bygging av bad og har også laget sin egen
erfaringsdatabaser på priser. Vår vurdering er at det kan vises til relevante erfaringsprosjekter og at
standardavvik derfor kan forventes i intervallet 25 - 35 prosent.
Det vurderes av prosjektmodenheten for alternativene som inneholder svømmehall, hev- senk og
øvrige tilleggstiltak har en noe lavere modenhet enn nullalternativet. Usikkerheten i kalkylene er
angitt av rådgiver å være noe høyere for svømmehallene enn for øvrige tiltak. De offentlige
prosessene med byantikvaren, plan og bygningsetaten og øvrige vil naturlig kunne bli noe mer
krevende i de største tiltakene. Likeledes vil alternativene med flest tiltak ha noe økt kompleksitet
sammenliknet med de mindre. Videre er usikkerheten rundt grensesnittshåndtering,
entreprenørmarkedet og selve ledelsen av tiltakene vurdert relativt likt for alle alternativene.

Resultater
Basert på ovennevnte vurderinger får vi følgende hovedresultater for alternativene, se tabell 4.
Resultatene er avrundet til nærmeste fem millioner kroner.
Tabell 4: Resultater fra analysen, mill. kroner ekskludert merverdiavgift

Paramenter
Basiskostnad
P15
P50
P85
Standardavvik
Sannsynlighet for basis
Forventet tillegg (P50-basis)
Usikkerhetsavsetning (P85-P50)

Nullalternativ
123
100
140
190
29 %
33 %
15 %
34 %

Usikkerhetsanalyse KVU Frognerbadet – mai 2020

A
166
135
195
270
32 %
31 %
18 %
39 %

B
210
170
245
335
31 %
32 %
17 %
37 %

C
185
150
220
300
32 %
31 %
19 %
38 %

D
226
190
265
365
31 %
32 %
18 %
37 %

E
140
115
160
215
29 %
33 %
15 %
34 %
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Behovsanalysefor Frognerbadet
Behovsanalysen
redegjørfor dagenssituasjon,aktører og interessenterog
tilhørendefunksjonsbehov.
1.

Bakgrunnfor behovsanalysen

Kultur- og idrettsbyggmottok bestillingpå KVUfor Frognerbadet24.april2019 fra Bymiljøetaten.
Bestillingenber KIDom å utarbeideen konseptvalgutredningfor rehabiliteringav Frognerbadetmed
utgangspunkti tre ulike alternativerfor drift:
1. Drift som i dag(18.maitil skolestart)
2. Utvidet driftsesong
3. Helårsdrift
Ifølge bestillingenskalKIDi tillegg vurdere behovet for å etablereet enkelt innendørsbassengi
Frognerbadet.
Dennebehovsanalysen
er utarbeidet som første faseog leveranseav konseptvalgutredningen,
og
danner grunnlagetfor videre utredningog anbefalingav konsept.
1.1

Problemstilling

Problemstillingeni dennebehovsanalysen
er: Hvilket behov skalFrognerbadetdekke?
KVUenvil se nærmerepå behoveneog nødvendigetiltak med hensyntil de tre driftsmodellene.

2.

Dagenssituasjon

2.1

Tilbud og funksjoner

Frognerbadeter et utendørsbadeanleggsom tilbyr bade-og svømmemuligheterfor publikum fra
mai til september.Det totale arealet på anleggeter cirka 30 000 m2, og bestårav følgendetilbud og
funksjoner:
1. Inngangspartimed kioskog badevakt-bygg
2. Driftsbygg(klokkebygg)
3. 50-meterbasseng
4. Tribuneanlegg
5. Stupetårnog tilhørendebasseng
6. Plaskebasseng
7. Barnebasseng
8. Tekniskrom
9. Garderober
10. Sklie(Omhandlesikke i konseptvalgutredningen
da det ble etablert ny skliesommeren2019.)
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Illustrasjonenunder viserde ulike funksjoneneog tilbudene i Frognerbadet:

1
10

9
2
3

7

4
(8)
56

Figur1 –Illustrasjon av innholdet i Frognerbadet

2.2

Brukere

Frognerbadethar mellom 80 000 og 100 000 besøkendei året, avhengigav været. Brukerneav badet
kan delesinn i følgendehovedbrukergrupper:
1.
2.
3.
4.

Barnefamilierog ungdom
Organisertsvømming
Egenorganisertsvømming
Kommersielleaktører

Tabellenunder tar for segde ulike brukergruppeneog kjennetegneneved disse.
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Brukergrupper
Barnefamilierog ungdom

Organisertsvømming
(Idrettslag,individuelle
idrettsutøvere)

Egenorganisertsvømming
(Mosjonister,morgenbadere)

Kommersielleaktører

Karakteristisk
-Den størstebrukergruppen
-Væravhengigeog kommeri store mengderpå fine dager
-Ønsker å tilbringe mangetimer i anlegget
-Lav toleransefor kø
-Høye krav og forventningertil komfort, trygghet,standardpå fasiliteter og
service/serveringstilbud
-Høy betalingsviljedersomopplevelsener god og svarerpå forventningene
-En del stamgjester,men de fleste besøkerbadet 1-2 gangeri sesongen
-Barnastrivsel og at foreldrene kan senkeskuldreneer avgjørendefor at de kommer tilbake
ila sesongen
-Drar så fort solagår bort
-Kjapt inn, kjapt ut
-Bruker badet som avvekslingeller
komplementtil trening andresteder
-Krav til stabilitet i servicetilbudet,spesielt
vanntemperaturog garderobefasiliteter
-Mange som savnerbadstue
-Ingen toleransefor kø, ofte sesongkort
-Mer prisavhengigenn væravhengig
-Krav til stabilitet i servicetilbudet,spesielt
vanntemperaturog garderobefasiliteter
-Mange som savnerbadstue
-Mye klagingover garderobene
-Bruker ikke anleggeti særliggrad til soling,avslappingeller serveringstilbud
-Bruker delerav området

(VM i dødsing,NorwegianWood,
teaterforestillinger,filminnspillinger)
Tabell1–Brukergrupper, kilde: Fra fellesmøtemed brukernei forbindelsemed mulighetsstudie2018

2.3

Teknisktilstand

Det har de sisteårene vært utfordringer med å sikre stabil drift gjennomsesongenpå Frognerbadet.
Utfordringenegjelder spesieltdet badetekniskeanleggetog bassengkonstruksjonen.
Tekniskeanleggog alt av rørføringerer i hovedsakfra etableringav badet i 1956,og har utløpt på
dato. Dette fører til stadigelekkasjer,driftsstanspå enkeltkomponentereller systemersom igjen kan
gi dårligerevannkvalitet.Videreer kapasiteteni det tekniskeanleggetbegrenset,slik at det i kaldere
perioder har vært utfordrende å opprettholde riktig badevannstemperatur.
I 2017ble det utført en tilstandsanalyseav Frognerbadetsom viserat badeanleggethar behovfor
oppgraderingnår det gjelder hele anlegget,både uteområdet,bassengene,samt det tekniske
anlegget.
Bassengkroppog konstruksjonpå øvrig bygningsmasse
bærer tilsvarendepreg av manglende
vedlikeholdog rehabilitering.Bygningsmassen,
inkludert kafé og vaktmesterbolig,har behov for en
generellrehabilitering.Det er lekkasjeri bassengkroppenog mellom ytre dekkeog tekniskrom.
Hvert år brukesdet store summerfør sesongstartpå å utbedre større og mindre skader,samt
kosmetiskegrep slik at badet fremstår presentabeltog innbydende.Bassengene
utbedresfor løse
fliser og malingsavskalling
etter slitasjepå grunn av vær og vind i vintersesongenhvor bassengetstår
uten vann i ca. syvmåneder.I forkant av sesongen2018 ble det utført vedlikeholdstiltakpå
bassengenefor nærmerekr 5,5 millioner slik at badet skullefremstå attraktivt og fungeregjennom
sesongen.Til tross for forebyggendetiltak og intensivdrift for å sikreat badet ikke må stenges,
oppleverforetaket en økningi antall uønskedetekniskehendelser.
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2.4

Relevantepågåendeprosjekter i området

Frognerbadeter en del av en større idrettsarenasom i tillegg inkludererFrognerstadion,nye Sonja
Henieishallog nye Majorstuaflerbrukshall.Alle prosjekteneeiesog driftes av Oslokommune.
Frognerstadion
Utendørsstadionbeståendeav kunstgressbaneom sommerenog kunstisbanepå vinterstid.
Stadionethar en tilskuerkapasitetpå 800 mennesker,og inneholdervarmestue,kafé, garderoberog
toaletter i tillegg til tekniskrom beliggendeunder Frognerbadetstribuneanlegg.Garderobenetil
selveFrognerbadeter innpassetinnunder Frognerstadion.
SonjaHenieishall
Det byggesny ishall i tilknytning til Frognerstadionsom skalstå ferdig høsten2020.Hallenhar et
bruttoareal på 4 600 m2 og vil ha beliggenhetmellom Frognerstadionog tennisbanen.
Majorstua flerbrukshall
Kultur- og idrettsbygger engasjertav Utdanningsetatentil å gjennomføreet forprosjekt for ny
flerbrukshallfor Majorstuaskolemed beliggenhetunder vollen ved sidenav nye SonjaHenieishall.
2.5

Regulerings-og fredningsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanen
S-2255regulererFrognerbadetmed skliesom friområde og park. Områdeter
kommunalteid, og opparbeidetav kommunentil allmennbruk og opphold.1

Figur2-Frognerbadet som del av reguleringsplanS-2255

Fredningsbestemmelser
Frognerbadet,som del av Frognerparkenog Vigelandsanlegget,
er fredet med hjemmel i lov om
kulturminner etter §15 og §19. Fredningsbestemmelsene
for det som er fredet etter §15 gir lite rom
for endringav det opprinneligeuttrykket, men tillater mindre vesentligeendringerav driftsmessigog
vedlikeholdsmessig
begrunnelse.Dersomdet er ønskeligå gjøre endringeri Frognerbadetmå
Byantikvarenvurdere tiltakene og innvilgedispensasjonfra kulturminnelovens§§ 15 og 19. Et
eventuelt innendørssvømmebasseng
må ivareta de hensynsom liggeri §19 og densbestemmelser.

1

Regjeringen.no§§ 11-7 og 12-5 Friområdei plan-og bygningsloven
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BYAmå se skisserfor å kunne gi en konkret tilbakemelding.Kartet under viser inndelingenav
fredningsbestemmelsene.

Figur3–Fredningskart,Riksantikvaren

3.

Forventetutvikling

Byrådetla i 2013frem bystyremelding2/2013 «Strategifor et bedre bade-og svømmetilbudi Oslo–
For helseog trivsel» ogsåkjent som «Bademeldingen».Meldingenkonkluderermed at dagensbadeog svømmetilbudikke er tilstrekkelig,og anbefalerat det etablerestre nye modernebad i Oslo.Som
de sisteårs praksishar vist med bestillingerpå rehabiliteringav bådeHolmliabad, Romsåsbad, og
Bølerbad har det vært et større fokus på rehabiliteringav mindre bad.
Behovsplanfor idrett og friluftsliv 2019-2028omtaler badekapasiteteni Osloog at «kommunenikke
klarer å tilretteleggefor alle brukere som etterspør tid på bad, og med dette er dagensbehovblant
brukergrupperstørre enn den nåværendekapasitetenog fasilitetenepå badenetillater.»2 I tillegg
påpekerplanenmangelenav kommunalebad i Oslovest og trekker frem en eventuellutvidelseav
Sognbad og KVUenfor Frognerbadetsom mulige løsningerog tiltak. Videresier behovsplanenat det
er særligbehovfor familieanleggmed badelandsfasilitetersamt konkurranseanlegg
for
svømmeidrettog stup.
Kommunerevisjonengjennomførtei 2018 et forvaltningsrevisjonsprosjekt
om svømmeopplæringi
barneskolenmed den hensiktå undersøkeom dagenstilbud er tilfredsstillende.Rapportensom ble
utarbeidet viserat «en god del eleverikke fikk en svømmeopplæringsom ga dem mulighet til å nå
2

Behovsplanfor idrett og friluftsliv 2019-2028,Bymiljøetaten,Oslokommune
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kompetansemåleneetter 4. trinn og etter 7. trinn.» Ogat «ved mangeskolervar det en høy andel
som ikke kunnesvømme200 meter etter 4. trinn .»3 Dette tyder på at det vil bli en økt etterspørsel
etter anleggfor svømmeopplæring.
Bådebademeldingen,behovsplanenog rapporten om svømmeopplæringen
viserat det er behovfor
et forbedret tilbud av badeanleggi Oslo.

4.

Aktørerog interessenter

For å kartleggebrukerbehovettil Frognerbadeter det gjennomførtbehovsmøtermed aktuelle
behovstakere.Prosjektethar identifisert følgendeinteressenterog representanterfor
brukergrupper:
-

Osloidrettskrets
Oslosvømmekrets
Frognersvømmeklubb
BydelFrogner
Utdanningsetaten

Bymiljøetatenhar blitt innkalt til samtligeav behovsmøtene,og har deltatt i møtenemed
overordnedebrukere.Referatfra møtenekan oversendesom ønskelig.

5.

Identifisertebehov

Under er holdninger,behovog forventningerfra de ulike interessenteneog aktøreneoppsummert.
Osloidrettskrets
SlikFrognerbadetfremstår og fungereri dag er badeanleggetmer en attraksjonenn en lokal
idrettspark.Det bør væremuligheterfor å se på hvordanFrognerbadetkan fungeresom et
helårsanlegg,og da ikke nødvendigvistil kun bading.Det er store arealerpå området som kan brukes
til andre ting. Det bør ogsågjøresen vurderingpå om flere funksjonerskalinn, som for eksempel
klubbhussom man ser på i det nye Tøyenbadet.Det er et genereltbehov for et idrettsløft i området,
og det er da viktig at man ser på alle anleggenei nærområdeti sammenheng.
Oslosvømmekrets
Det er en generellmangelpå bademuligheterog bassengflateri Oslovest for svømmeidretten.Tiden
idretten bruker i Frognerbadeter ikke representativda den tilsvarer tiden de blir tildelt og ikke
behovet,som er betydeligstørre. Svømmekretsener opptatt av at Frognerbadeter et nasjonaltog
ikke internasjonaltanlegg,og bør forbli det. Påsammemåte bør det tilretteleggesbedre for flerbruk
ved at bådepublikum,idrett og opplæringkan være der samtidig.Dette krever blant annet en bedre
logistikkfor garderobeløsning.For idretten er det utfordrende med helårstreningutendørs,og
kretsener mer interesserti en utvidet driftsesong.Ved et eventuelt innendørstilbud i Frognerbadet
bør man tenke flere svømmebredderfremfor lengde.Samtidiger hev- og senkebunnen viktig faktor
for fleksibilitet i anlegget.
3
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Frognersvømmeklubb
Frognersvømmeklubbrepresentereren gruppeegenorganisertemosjonisteri Frognerparken.De
oppleverat det er et stort behov for svømmehalleri Oslovest, og at kapasiteteni dagens
Frognerbadetikke ansessom tilstrekkelig.De skullegjerne hatt lengreåpningstider,bådei
hverdagen,men ogsåpå årsbasis.Svømmeklubbentrekker frem bassengeneog garderobenesom de
funksjonenesom har størst behovfor oppgradering,og at det er ønskeligmed kortere avstand
mellom garderoberog bassenger.Badstuertrekkesogsåfrem som et ønske,og at det i arbeidet med
KVUenvurderesmulighetenfor flere funksjonerinn i Frognerbadet,som for eksempeltreningsrom.
De mener at Frognerbadetbør oppgraderesmed tanke på svømmeopplæringog i et
folkehelseperspektiv.Dersomdet vurdereset innendørsbasseng
er behovet50 meters-lengder.
BydelFrogner
Bydelener opptatt av at Frognerbadetsespå som en del av en større idrettsarena,og at det skapes
en helhetlig situasjon.De har tilbud for ungei blant annet Frognerstadionog ønskerat Frognerbadet
blir en del av tilbudet. I driftssesongenvil de kunnetilby svømmeopplæring,når bassengeneer
stengt for sesongenvil de kunnebenytte apparatene,streetbasketbanenog de store grøntarealene.
Bydelentrekker frem at arbeidet med Frognerbadetbør ha «innbyggernei sentrum»,og at anlegget
bør gjøresmer tilgjengeligfor alle. For eksempelgjennomandre tilbud i Frognerbadet,men også
gjennommer fleksibilitet i åpningstidene.
Utdanningsetaten
UDEhar ikke tidligere hatt tilgangtil Frognerbadetfor å tilby svømmeundervisning.
Pågrunn av
mangelpå tilgangtil bad i Oslovest har de mangeskolersom kunnebenyttet Frognerbadettil
opplæring.Utfordringenliggeri at Frognerbadet,slik det er utformet i dag,ikke er optimalt for å tilby
svømmeundervisning
da hovedbassengeter for dypt og barnebassengeter for grunt. Samtidiger den
korte sesongentil Frognerbadeten utfordring. Selveutendørstilbudeter i segselvikke en utfordring
forutsatt at vannet holder tilstrekkeligtemperatur. Et eventuelt innendørsbassengi Frognerbadeter
aktuelt for skolene,men optimalt ville vært en ny svømmehalllengrevest i Oslo.

5.1

Øvrigebehov

Behovetfor helårsåpentutendørsbad,samt drifts- og publikumsbehoversynliggjortunder.
Behovfor helårsåpentutendørsbad
Behovsmønsterettil brukere av badeanleggendrer segkontinuerligog det ansessom nødvendigå
vurdere utvidet driftsperiodeog sesongfor å imøtekommebrukernesbehov.Et godt eksempeler
Gamlingeni Stavanger–Et utendørsanleggsom blir godt mottatt av brukerne.
Tilbakemeldingenefra brukerneviser til et ønskeom utvidet driftsperiode,og det gis uttrykk for at
man bør se på helårsdrift av badeanleggetfor å skapefleksibilitet.
KIDssyn på dissetilbakemeldingeneer å imøtekommebrukernesønskeom utvidet driftsperiode,
hvor funksjonenetil anleggettilpasseset fremtidig behovom helårsdrift.Det vil si at anlegget
prosjekteresfor alle de tre driftsscenarier.
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Driftsmessigbehov
Den teknisketilstandenpå badet er utdatert og krever store økonomiskeinvesteringerfør oppstart
og i sommersesongen
hvert år. Entotal rehabiliteringvil gi anleggetdenfleksibilitetenmed å åpneog
stengeanleggetetter behov.Det vil si at uavhengigav dato, men med tanke på temperatur og vær,
vil anleggetkunnetas i bruk i løpet av veldigkort tid. De nye tekniskeinstallasjonervil senke
driftskostnadenei forhold til dagenssituasjon.Med overskuddsvarmefra stadion/ishallog
kunstisbanenvil energikostnadenreduseresmed 90%.Somfølge av det vil kjøletårntil Frogner
stadionkunneavviklesog det vil gi en betydeligreduksjoni driftsutgiftene. Et nytt badeteknisk
anleggvil krevemindre energiog kjemikalieforbrukog reduserebehovetfor drift og
vedlikeholdsmidler.
Publikumsbehov
Kafé-og servicetilbudetkom ikke opp som tema i behovsmøtene,og er derfor ikke særligomtalt i
dennebehovsanalysen.
Dette vil være naturlig å se på i konseptvalgutredningen.
5.2

Oppsummeringav behov

De identifiserte behoveneover kan oppsummeresi følgendepunkter:
-

6.

Oppgraderingav bassengog garderobearealer
Størrefleksibilitet i anleggetmed tanke på åpningstid,tilbud og bruk
Tilretteleggespesieltfor svømmeopplæring
Å integrereFrognerbadetsom del av en større idrettsarena

Behovskonflikter

Behovskonflikt
Størreinngrepog nye funksjonersom klubbhus,
treningsrometc er vanskeligå få til med
Byantikvarensfredningsbestemmelser.
Ved et eventuelt innendørsbad ønskeridretten
flere svømmebredderfremfor lengde,mens
mosjonisteneønsker50-meterbasseng.

Mulig tiltak
Lageflere forslagtil løsningerog la
Byantikvarenværemed i prosessenog kunne
uttale segom de ulike forslagene.
Størrelsenpå bassengetkan først bestemmes
etter at mulighetsstudietfor
innendørsbassenget
redegjørfor hva som er
mulig å få plasstil på tomta.
Tydeligeskilt og skiller som gjør at flere kan
benytte anleggetsamtidig,men som ogsålager
trygge rammer rundt undervisningen.

Mangebrukere ønskerfleksibilitet ved at idrett,
publikum og opplæringskalkunnebenytte seg
av tilbudet i Frognerbadetsamtidig.Skolenhar
uttaltat de ønskerå være aleneunder
svømmeundervisningen.
Tabell2–Behovskonflikter
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7.

Bestillersmålkrav

Kommunemål

Osloskalværegodt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesieltfor barn og unge.
Effektmål

Anleggetskaletter rehabiliteringen:
-

Tilfredsstilledagensstandard,og væretilrettelagt for stabil og sikkerdrift
Møte fremtidensbehov,mål og krav for utendørsbadeanlegg
Fremståsom attraktivt for aktivitet og rekreasjonfor byensbefolkning

Resultatmål
Følgendeprioritering av resultatmålskalleggestil grunn:
1. Kostnad
2. Tid
3. Kvalitet

8.

KIDsanbefaling

Tilstandsanalysen
og tilbakemeldingenefra interessenterog brukere viserat det er behov for
rehabiliteringav anleggetbåde ut fra tekniske,driftsmessigeog sikkerhetsmessige
hensyn.
Prioriterte behovbør værefleksibilitet i anleggetslik at tilbudet forbedresfor alle brukergrupper
med særligfokus på svømmeopplæring.Samtidigbør man se badeanleggetsom en del av en større
idrettsarenabåde når det gjelder energiløsninger,men ogsåbruk. Kioskog øvrigetilbud bør også
utredesi konseptvalgutredningen.
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Forord

Asplan Viak har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID).
Kontaktpersonen hos oppdragsgiveren har vært Oliver Kofler. Taryn Galloway har vært
oppdragsleder i Asplan Viak. Åse Marit Rudlang Flesseberg har vært ansvarlig for oppgaver og
vurderinger vedrørende tema kulturarv. Andreas Mørkved har gjennomført analyse av mulige
energibehov/-bruk. Patrycja Perkiewicz har bidratt med flere utvidete illustrasjoner/visualiseringer,
og Hans Otte har bidratt med kostnadsberegninger for utvalgte tiltak. Peter Bernhard, Astrid Storøy,
Daniela Fuentes og Øyvind Dalen har bidratt med kvalitetssikring av ulike temaer i rapporten.

Oslo, 23.06.2020

Taryn Ann Galloway
Oppdragsleder

Øyvind Dalen
Kvalitetssikrer
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1 SAMMENDRAG
Frognerbadet er et utendørs badeanlegg som per i dag tilbyr bade- og svømmemuligheter for
publikum i sommersesongen, fra mai til september. Frognerbadet er fredet etter kulturminneloven,
der parkarealene og badet er sentrale verdiene.
En tilstandsvurdering av Frognerbadet1 har vist at badet er i dårlig forfatning. Både de tekniske
anleggene, bassengkroppene og bygningsmassen trenger omfattende rehabilitering for å kunne
tilfredsstille dagens standard og møte framtidens behov på en god måte. Siden en fredning
identifiserer kvaliteter og verdier og gir føringer for hvordan dette skal ivaretas, setter fredningen
også begrensninger for nye tiltak på et kulturminne, og for tiltak i området rundt et kulturminne.
Gjennomføring av en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av Frognerbadet er et av tiltakene
som omtales eksplisitt i Oslo kommunes nyeste Behovsplan for idrett og friluftsliv (2019-2028).
Behovsplanen beskriver hvordan god tilgang til bade- og svømmeanlegg er viktig for alle
aldersgrupper i byen. Viktigheten av å legge til rette for gode svømmeferdigheter i befolkningen
trekkes fram i planen samt at alle kommunes svømmeanlegg skal ha gode fasiliteter og fungere som
en god aktivitetsarena. Kommunen klarer i dag ikke å tilrettelegge for alle brukere som ønsker
badetid. Det finnes med andre ord et udekket behov for badefasiliteter. Heving av standarden på
svømmeanleggsmassen er anført som delmål i Behovsplanen, og gjennomføring av KVU for
Frognerbadet er et tiltak rettet mot dette delmålet.
Arbeidet med KVUen er tilpasset kompleksiteten samt de unike omstendighetene som gjelder for et
anlegg som Frognerbadet. Det har hatt betydning både for innretning og gjennomføring av KVUen.
I forarbeidene til denne KVUen ble det utarbeidet to mulighetsstudier med ulike innretninger. En av
mulighetsstudiene inneholdt en behovskartlegging2 blant aktører og interessenter. I forarbeidene til
KVUen ble en videre interessent- og aktørkartlegging også gjennomført for å utfylle den første
behovskartleggingen.
Arbeidet med utvikling av konsepter resulterte i fem konsepter utover nullalternativet i KVUen.
Nullalternativet er en løsning som sikrer videreføring av dagens kapasitet og funksjon.
Nullalternativet i seg selv representerer en omfattende, nødvendig rehabilitering av anlegget.
I tillegg til nullalternativet utredes det fem videre konsepter, som kan sammenfattes slik:
A. inneholder et 12,5 meters innendørsbasseng. Servering plasseres i 2. etasje av Frogner
stadion.
B. inneholder et 25 meters innendørsbasseng. Servering plasseres i 2. etasje av Frogner stadion.
C. er lik alternativ A pluss en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak
i og rundt utebassenget. Servering plasseres i 2. etasje av Frogner stadion.
D. er lik alternativ B pluss en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak
i og rundt utebassenget. Servering plasseres i 2. etasje av Frogner stadion.

1

Jf. Tabell 2-2.
Her bruker vi ordet «behovskartlegging» for tidligere analyser av behov som ble gjort som en del av
forarbeidene til denne KVUen for å skille mellom de analysene og den mer omfattende behovsanalysen som
gjøres i kapittel 3 i denne rapporten.
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2

E. omfatter en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak i og rundt
utebassenget. Servering lokaliseres ved samme sted som kafé i dag.
Alternativanalysen i denne KVUen har pekt ut og sett nærmere på temaene som ble vurdert å være
mest relevante i tidigfasen av arbeidet med å utforske mulighetene for utvikling av Frognerbadet.
Disse var:
•
•
•
•
•

Brukernytte knyttet opp mot vannbaserte aktiviteter o.l.
Forhold knyttet til tema kulturarv
Annen rekreasjonsnytte
Investeringskostnader
Energibruk

KVUen inneholder en kort diskusjon av relevante momenter knyttet opp mot driftskostnader.
Analysene i de tre første kulepunktene var kvalitative, dvs. at de ikke kunne beregnes direkte. Det
gikk likevel an å gjøre mange relative vurderinger innenfor kriteriene som ble avledet for å kunne
belyse disse temaene på en systematisk måte. Det betyr at det likevel var et visst grunnlag for å
vurdere ulike konsepter opp mot hverandre og opp mot nullalternativet. Det var mulig å gjøre noen
grunnleggende beregninger og kvantitative sammenligninger i vurdering av investeringskostnader og
energibruk.
Sammenstilling av resultater fra flere kvalitative analyser eller fra en kombinasjon av kvalitative og
kvantitative analyser vil alltid til en viss grad være skjønnsmessig.
Den samlede tilrådningen er at konsept D og så B, i den rekkefølgen, bør danne grunnlag for det
videre arbeidet med utvikling av Frognerbadet. D er en utvidelse av B, og den utvidelsen bringer med
seg både større investeringskostnader og større reguleringsrisiko. Reguleringsrisikoen knyttet opp
mot kulturarv/fredning må utredes nærmere, for begge alternativ, før et eventuelt forprosjekt.
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2 GRUNNLAG FOR KONSEPTVALGUTREDNINGEN
2.1

Innledning

En tilstandsvurdering av Frognerbadet høsten 20173 har vist at badet er i dårlig forfatning. Både de
tekniske anleggene, bassengkroppene og bygningsmassen trenger omfattende rehabilitering for å
kunne tilfredsstille dagens standard og møte framtidens behov på en god måte. Hver vår kreves det
omfattende arbeid og ressurser for å sette badet i stand til sommersesong, som deretter bare varer
noen få måneder.
Frognerbadet er fredet etter kulturminneloven, der parkarealene og badet er de sentrale verdiene.
En fredning identifiserer kvaliteter og verdier og gir føringer for hvordan dette skal ivaretas. En
fredning setter også begrensninger for nye tiltak på et kulturminne, og for tiltak i området rundt et
kulturminne.
For Frognerbadet åpner fredningen likevel for å gi dispensasjon av hensyn til at en vesentlig del av
verdien er knyttet opp mot bruken av anlegget og den verdi anlegget har for befolkningen. Å ivareta
denne siden ved verdien, krever drift i utendørsbadet, i dag og i fremtiden.

2.2

Bestilling av konseptvalgutredningen

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (KIF) er overordnet bestiller av denne
konseptvalgutredningen (KVU). I et brev datert 28.mars 2019 ga Bymiljøetaten (BYM) i oppdrag å
utarbeide en konseptvalgutrening (KVU) for Frognerbadet. Tabell 2-1 gir en oversikt over de sentrale
bestillingsdokumentene for dette oppdraget.
Tabell 2-1. Oversikt over bestillingsdokumenter for konseptvalgutredningen
1
2
3
4

Dokument
Bestilling av konseptvalgutredning
Bestilling av konseptvalgutredning
KVU Frognerbadet – forankring av
behovsanalyse – tilbakemelding fra KIF
Forankret behovsanalyse – bestilling av
videre arbeid med KVU Frognerbadet

Dato
28. mars 2019
5. april 2019
19. november 2019

Fra/til:
Fra KIF til BYM
Fra BYM til KID
Fra KIF til BYM

3. desember 2019

Fra BYM til KID

I henhold til Oslo kommunes investeringsregime er Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
«overordnet bestiller» av KVUen. Bymiljøetaten (BYM) angis som «operativ bestiller» og Kultur- og
idrettsbygg Oslo KF (KID) er «operativ utfører». Byrådsavdeling for næring og eiendom (NOE) er
«overordnet utfører». Asplan Viak fikk oppdrag fra operativ bestiller (KID) om å gjennomføre KVUen
og skrive denne rapporten.
I bestillingen fra KIF til BYM angis badets dårlige forfatning og behov for omfattende rehabilitering
som bakgrunn for KVUen. Videre henvises det til
•

3

Kultur- og idrettsbygg (KID) har gjennomført mulighetsstudie for rehabilitering av
Frognerbadet.

Tilstandsrapporten ble utarbeidet av Asplan Viak høsten 2017.
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•
•

Gjennomføring av KVU for Frognerbadet er et foreslått tiltak i Behovsplan for idrett og
friluftsliv 2019 – 2028.
Det overordnede målet for Oslo kommunes innsats på idretts- og friluftsområdet er at «Oslo
skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for barn og unge». Et delmål for å
nå denne målsettingen er at «standarden på anleggsmassen skal heves», og flere badeanlegg
er blant anleggene som har størst behov for rehabilitering

KIF bemerket videre at «Frognerbadet ble vernet 13.2.2009 etter Kulturminneloven av 1978.
Fredningen skal sikre området mot ny bebyggelse eller andre tiltak som ikke er strengt nødvendige
for driften av eksisterende anlegg og/eller vil virke forstyrrende på disse. Fredningen skal også
medvirke til at områdets verdi som rekreasjonsområde for alle grupper av befolkningen ikke
forringes.»
Følgende dokumenter ble angitt som særlige relevante rammebetingelser og føringer:
• Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030
• Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028
I brevet datert 28.mars 2019 fra KIF til BYM angis følgende om KVUens innhold:
«KIDs mulighetsstudie tok for seg tre ulike alternativer når det gjelder
Frognerbadets driftssesong:
• Dagens driftssesong (mai-september)
• Utvidet åpningstid
• Helårsdrift
Disse alternativene skal inngå i arbeidet med KVUen. Flere alternativer kan følge
av arbeidet, herunder utvidelser eller endret bruk av eksisterende bygningsmasse,
bassenger og uteområder. Det skal vurderes behov for etablering av et enkelt
innendørsbasseng på Frognerbadet, og det skal gjennomføres et enkelt
mulighetsstudie som angir en tenkt utforming av et slikt bad. Et eventuelt
innendørsbasseng må ikke gå på bekostning av eksisterende funksjoner på
Frognerbadet.
Energieffektive løsninger vektlegges, herunder skal bruk av overskuddsenergi fra
Frogner ishall vurderes.»
Videre ble det angitt kommunemål, effektmål og resultatmål for oppdraget samt krav til
konseptvalgutredningen i samme brev (fra KIF til BYM, datert 28.mars 2019). Disse gjengis og
omtales nærmere i kapittel 4.
I brevet datert 3. desember 2019 fra BYM til KID ble det angitt videre føringer for arbeidet med
KVUen. (Disse er en gjengivelse av innholdet i brevet fra KIF til BYM datert 19. november 2019.) Det
ble blant annet formidlet at KIF ikke lenger så et behov for å gå videre med et scenario med
helårsdrift i utebadet. Samtidig ble det sagt «at det skal ses på andre, ulike driftsscenarier og at det
skal ses nærmere på om det kan inkluderes andre funksjoner i Frongerbadet som gjør det attraktivt
med helårsdrift for en større brukergruppe. Det skal også ses på publikums behov for kafé/serveringstilbud. Bestillerenheten mener det er spesielt viktig at Frognerbadet utvikles i en retning
som gir anlegget større fleksibilitet med tanke på åpningstid, tilbud og bruk, samt at man integrerer
Frognerbadet og områdene rundt i en del av en større idrettsarena.»
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2.3

Hva er en konseptvalgutredning og hvordan skal det gjennomføres?

En KVU er en utredning som skal gjøres tidlig i arbeidet med å finne gode løsninger for å møte et
samfunnsbehov. Det er et verktøy eller en metodikk for å utforske mulighetsrommet for å nå et eller
flere mål i møte med et oppfattet behov og muligens under visse føringer (krav). Det kan være en
utfordring at behov, føringer eller mål ikke alltid er uttrykt klart i tidligfasen og at det noen ganger
kan være vanskelig å skille mellom dem. Arbeidet og analysene som gjøres i forbindelsen med en
KVU kan også avdekke forhold som fører til en endring i oppfatning av de viktigste behovene og
kravene. Videre vil det i en tidlig fase være hverken mulig eller hensiktsmessig å gå inn i alle detaljene
i foreslåtte løsninger eller konsepter. Vanlige utfordringer for gjennomføring av en KVU er derfor:
•
•

Å sikre en god nok «problemanalyse», dvs. gode nok analyser av (prosjektutløsende) behov
sett i sammenheng med relevant mål og føringer
Å finne et passende detaljnivå og den riktige innretningen av utredningen gitt konteksten
som gjelder spesifikt for det konkrete prosjektet og for behovene som prosjektet eventuelt
skal møte.

Når det gjelder det andre kulepunktet i punktlisten over, er det viktig å merke seg at urealistiske
forventninger til detaljnivå – i beskrivelsene av behov, krav, mål eller konseptene/løsninger samt i
analysen av konsepter – kan også implisitt lukke mulighetsrommet, fordi detaljene i for eksempel
noen krav, behov eller konsepter ikke lar seg kartlegge i tidligfasen. Det er en fare for at konsepter
forkastes fordi de ikke kan utredes til ønsket detaljnivå, ikke fordi de ikke er gode løsninger. I en KVU
kan det derfor være et behov for å huske å «løfte blikket» og å ikke grave seg for langt ned i (usikre)
detaljer.
Det første kulepunktet understreker nødvendigheten av en god «problemanalyse». I denne
konseptvalgutredningen for utvikling av Frognerbadet har vi forholdt oss til Oslo kommunes veileder
for KVU, som ble utarbeidet i 20114. Veilederen gir viktige holdepunkter for gjennomføring av
utredningen, men strukturen i veilederen var ikke alltid like godt tilpasset utredningsbehov slik de
utviklet seg i dette oppdraget. Veilederen kan gi et inntrykk av at behov, mål og krav er entydige og
er lett å forstå (og formidle) fra starten slik at KVU-arbeidet kan følge en rett snor. I dette tilfellet har
virkeligheten ikke vært slik: Veien har ikke vært rett.
Som en del av for- eller underveisarbeidene har Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) gjennomført
både en mulighetsstudie med behovsanalyse våren 2018 og en videre behovsanalyse i 2019. Asplan
Viak lagde en tilstandsrapport for Frognerbadet i 2017 og gjennomførte en ytterligere
mulighetsstudie høsten 2019. Disse analysene og studiene har vært viktige bidrag til utforskning av
mulighetsrommet for utvikling av Frognerbadet. Asplan Viak har ved behov supplert analysene med
andre kilder og analyser i arbeidet med selve KVU-rapporten. Tabell 2-2 gir en oversikt over andre
dokumenter og analyser som ble brukt i konseptvalgutredningen.
Tabell 2-2 Oversikt over andre utredningsdokumenter i konseptvalgutredningen
1
2
3
4

Dokumenttittel eller -navn
Tilstandsrapport
Mulighetsstudie Frognerbadet
Behovsanalyse for Frognerbadet
Mulighetsstudie Frognerbadet

Utarbeidet av
Asplan Viak
KID
KID
Asplan Viak

Dato
30. oktober 2017
22. juni 2018
28. august 2019
13. desember 2019

4

Oslo kommune (2011) Konseptvalgutredning (KVU) i Oslo kommune. Krav og veiledning. Investeringer i formålsbygg og
bykasseinvesteringer.
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Når så mange separate analyser gjennomføres i forkant eller underveis, vil det være et behov for å
samle trådene og gjennomføre en selvstendig problemanalyse for å vurdere om det er behov for
justeringer og sikre at helhet blir ivaretatt. Det som kommer fram i den forbindelsen kan påvirke det
videre arbeidet og kan føre til justeringer av utredningsopplegg eller mål, krav eller utredningsbehov.
Underveis i dette arbeidet kom det fram et behov for å sikre at kulturminneperspektivet fikk
tilstrekkelig plass flere steder i utredningen. Det utredningsbehovet var alltid tilstede, men det var
ikke avklart eller opplagt hvordan det skulle ivaretas. Fredningen av anlegget påvirker
mulighetsrommet for utviklingen av anlegget, og det ligger en betydelig reguleringsrisiko dersom det
hensynet ikke ivaretas. Føringene fredningen gir, må belyses tilstrekkelig i en tidligfaseutredning som
skal utforske nettopp mulighetsrommet.
Disposisjonen i denne KVUen avviker noe fra disposisjonen som anbefales i kommunens KVUveileder. Vi har laget et felles kapittel med målanalysen og drøfting av et eventuelt «overordnet
kravdokument». Bakgrunnen for dette er at det ikke ble vurdert som hensiktsmessig med et detaljert
kravdokument ved dette tidspunktet5. Til gjengjeld ble det gjort en mer omfattende målanalyse, i
hovedsak for å synliggjøre og sikre en god formidling av de overordnede målene som følger av
fredningen og for å undersøke om det var overordnede målkonflikter som måtte tas stilling til.
I samråd med operativ bestiller, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har det blitt bestemt at egnethet
for offentlig-privat samarbeid ikke skulle prioriteres i denne KVUen. Temaet kan likevel utredes
senere ved behov.
Alternativanalysen dokumenteres i to kapitler istedenfor bare ett: Kapittel 5 beskriver utvikling av
konsepter, og kapittel 6 analyserer hovedkonseptene som utvikles i kapittel 5. Hvert av kapitlene er
stort og innviklet, og strukturen i rapporten ble lettere å følge med den valgte løsningen. I kapittel 5
var det blant annet et behov for å gjennomgå og vurdere de to mulighetsstudiene.
Mulighetsstudiene hadde litt ulike innretninger og til sammen fikk fram mange ulike forslag til
endringer, herunder nye fasiliteter, som kunne være relevante for utvikling av Frognerbadet.
Konsepter i denne KVUen ble til slutt utviklet som en slags «pakke» for forslag tatt fra forskjellige
mulighetsstudier eller videreutviklet i selve KVU-arbeidet. Når noen av forslagene fra
mulighetsstudiene ikke har blitt tatt videre i utvikling av konsepter, gjøres det rede for hvorfor.

5

Veilederen understreker at det ikke alltid vil være nødvendig i en KVU.
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3 BEHOVSANALYSEN
3.1

Dagens situasjon og forventet utvikling

3.1.1 Dagens situasjon og bruk
Frognerbadet er et utendørs badeanlegg som siden 1956 har tilbudt bade- og svømmemuligheter for
Oslos innbyggere og gjester i sommersesongen, fra mai til september. Badet er tegnet av arkitektene
Frode Rinnan og Olav Tvedt og er blitt et kjent signalanlegg både lokalt og nasjonalt.

Illustrasjonen i Figur 3-1 viser de ulike funksjonene og tilbudene i Frognerbadet.

Figur 3-1 – Illustrasjon av innholdet i Frognerbadet og funksjoner som har betydning for dette arbeidet

Frognerbadet ligger sentralt i Frogner bydel med kort vei til offentlig transport. Majorstuen skole
ligger i gangavstand fra anlegget, og i tillegg ligger flere sentrale boligområder tett på Frognerparken,
jf. Figur 3-2. Indre by vest i Oslo har lav dekning av inndendørsbasseng ifølge Bystyremelding nr.
2/2013 («Bademeldingen), jf. omtale i 3.1.2.
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Figur 3-2 Frognerbadet ligger sentralt i bydelen med kort avstand til offentlig transport, barneskole og flere
sentrale boligområder.

Frognerbadet har mellom 80 000 og 100 000 besøkende i året, avhengig av været. Brukerne av badet
kan deles inn i følgende hovedbrukergrupper:
1. Barnefamilier og ungdom
2. Organisert svømming
3. Egenorganisert svømming
4. Kommersielle aktører
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Tabell 3-1 tar for seg de ulike brukergruppene og kjennetegnene ved disse.
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Tabell 3-1. Oversikt over brukergrupper ved Frognerbadet

Brukergrupper
Barnefamilier og ungdom

Karakteristisk
- Den største brukergruppen
- Væravhengige og kommer i store mengder på fine dager
- Ønsker å tilbringe mange timer i anlegget
- Lav toleranse for kø
- Høye krav og forventninger til komfort, trygghet, standard på fasiliteter og
service/serveringstilbud
- Høy betalingsvilje dersom opplevelsen er god og svarer til forventningene
- En del stamgjester, men de fleste besøker badet 1-2 ganger i sesongen
- Barnas trivsel og at foreldrene kan senke skuldrene er avgjørende for at de kommer tilbake
ila sesongen
- Drar så fort sola går bort

Organisert svømming

- Kjapt inn, kjapt ut

(Idrettslag, individuelle
idrettsutøvere)

- Bruker badet som avveksling eller komplement til trening andre steder
- Krav til stabilitet i servicetilbudet, spesielt vanntemperatur og garderobefasiliteter
- Mange som savner badstue

Egenorganisert svømming

- Ingen toleranse for kø, ofte sesongkort

(Mosjonister, morgenbadere)

- Mer prisavhengig enn væravhengig
- Krav til stabilitet i servicetilbudet, spesielt vanntemperatur og garderobefasiliteter
- Mange som savner badstue
- Mye klaging over garderobene
- Bruker ikke anlegget i særlig grad til soling, avslapping eller serveringstilbud

Kommersielle aktører

- Bruker deler av området

(VM i dødsing, Norwegian Wood,
teaterforestillinger, filminnspillinger)

Tabell 1 – Brukergrupper.
Kilde: Mulighetsstudie 22.06.2018, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

3.1.2 Bademeldingen fra 2013
Oslo kommune presenterte strategier for å oppnå et godt bade- og svømmetilbud for byens
befolkning i en bystyremelding – den såkalte «Bademeldingen» - i 2013. Strategiene i meldingen ble
utviklet med bakgrunn i en gjennomgang av eksisterende tilbud samt vurderinger av i hvilken grad
det samlede tilbudet møtte innbyggernes behov. De grunnleggende analysene og konklusjonene fra
meldingen er fortsatt et viktig grunnlag og bakgrunn for arbeid med å utvide og utbedre
badefasiliteter i byen.
I Bademeldingen ble tilbudet rettet mot skoler, svømmeidretten, pasientgrupper, andre med behov
for bassengtrening samt vanlig publikum vurdert som utilstrekkelig. Forventninger omkring
befolkningsvekst tilsa at tilbudet ville bli vesentlig dårligere dersom nye anlegg ikke kom på plass.
I meldingen kom Byrådet fram til at det vil være et behov for å bygge tre nye, moderne bade- og
svømmeanlegg, hvorav ett som et «hovedbad». Byrådet mente videre at flere, nye anlegg vil kunne
gi en miljøgevinst gjennom miljøvennlig reisevei, materialbruk, utforming og energi- og
driftsløsninger. Meldingen anfører videre at det ikke er antall anlegg alene som er avgjørende for å
imøtekomme innbyggernes behov. Anleggenes kvalitet, størrelse, tilbud og tilgjengelighet spiller også
inn.
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3.1.3 Betydning av befolkningsvekst
De nyeste befolkningsframskrivingene for Oslo er noe lavere enn hva som lå til grunn for
Bademeldingen, som ble utarbeidet i en periode med særdeles høy befolkningsvekst i Norge (og
Oslo).6 Likevel tilsier befolkningsveksten fra de siste 6-7 årene samt de nyeste framskrivingene at
befolkningsveksten i Oslo har vært og fortsatt forventes å være betydelig. Som følge av
befolkningsvekst vil det utilfredsstillende bade- og svømmetilbudet i byen forverres hvis det det ikke
bygges nye bad og eksisterende bad ikke holdes i god stand.
Befolkningen i Oslo har vokst med cirka 57.000 personer eller om lag 9,2 prosent siden 2013, som er
det året Bademeldingen ble presentert. I de vestlige bydelene7 i Oslo har befolkningen vokst med om
lag 17.500 personer eller 8,2 prosent i samme periode. I bydelen Frogner har befolkningen vokst med
over 5.300 personer eller nærmere 10 prosent.
Tabell 3-2. oppgir befolkningsframskrivinger fra to kilder – SSB og Oslo kommune. Oslo kommunens
anslag går bare fram til år 2030, mens SSB oppgir et anslag fram til 2040. Framskrivingene tilsier en
befolkningsvekst på om lag 11-12 prosent for hele byen fram til 2030. Det er større avvik mellom
SSBs og kommunens framskrivinger for de vestlige bydelene (samlet) enn for hele byen.8 Begge
framskrivingene tilsier likevel at det vil være betydelig befolkningsvekst i de vestlige delene av byen
fram mot 2030. Fram mot 2040 tilsier SSBs framskrivinger at det kan være nærmere 20 prosent
større befolkning i Oslo.
Tabell 3-2. Befolkningsframskrivinger for Oslo og de vestlige bydelene i byen

Antall personer 2019 (faktisk)

SSB
Oslo i alt
681 071

Oslo vest*
231 768

Antall personer 2030 (framskrevet)

759 158

256 775

Antall personer 2040 (framskrevet)
Vekst 2019-2030
Antall personer
Prosent
Vekst 2019-2040
Antall personer
Prosent

815 514

274 192

78 087
11,5

25 007
10,8

134 443
19,7

42 424
18,3

Oslo kommune
Oslo i alt
Oslo vest*
681 071
231 768
765 957

265 125

84 886
12,5

33 357
14,4

* Følgende bydeler inngår i Oslo vest her: Frogner, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker

6

Se for eksempel https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/faerre-fodte-og-flere-eldre-girsterkere-aldring
7
St Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker
8
Oslo kommunes og SSBs framskrivinger er til dels basert på de samme forutsetningene og til dels på
forskjellige. Den viktigste forskjellen mellom de to framskrivingene er at SSB ikke gjør konkrete vurderinger
angående hva som bygges eller planlegges av boliger. Oslo kommunes framskrivinger legger derimot anslag om
forventet boligbygging til grunn.
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3.1.4 Kommunerevisjonens rapport om svømmeopplæring i Oslo
Kommunerevisjonen i Oslo kommune utga i begynnelsen av 2018 en rapport9 om situasjonen rundt
svømmeopplæring og svømmeferdigheter for skolebarn i Oslo. Undersøkelsen viste at en god del
elever ikke fikk en svømmeopplæring som ga dem mulighet til å nå kompetansemålene etter 4. trinn
og etter 7. trinn. Utfordringer knyttet til bassengkapasitet ble trukket fram som en viktig forklaring
for utilfredsstillende resultater fra skolesvømmingen.
3.1.5 Tilstandsrapport
Asplan Viak gjennomførte en tilstandsanalyse av Frognerbadet høsten 2017. Rapporten fra arbeidet
viser at badeanlegget har behov for oppgradering når det gjelder både uteområde, basseng, og det
tekniske anlegget. Tilstandsanalysen kan oppsummeres med følgende punkter:
•

•

Tilstand utvendig
o Godt vedlikeholdt alderen tatt i betraktning
o Lekkasjer fra bassengvegger, spesielt ved vinduene
o Tribuneanlegget har skader som følge av setninger
o Bassengdukene har avskallinger
o Avskalling og oppsprekking av gulv rundt bassengene
Tilstand tekniske rom
o Lekkasjer fra bassenger og dekker
o Generelt fuktproblem som følge av åpninger
o Korrosjon på rør
o Utgåtte tekniske anlegg

Ut fra punktene over anbefalte Asplan Viak følgende tiltak:
• Legge stålbasseng i eksisterende betongtrau
• Nytt påstøp med membran på dekket rundt bassengene
• Tribuneanlegget kan reetableres ved gjenbruk av eksisterende tribuneelementer
• Opprydning av teknisk rom
• Skille av den delen i teknisk rom som har åpen kjeller
• Anlegget må oppgraderes til å tilfredsstille kravene til et sikkerhetsmessig, driftsvennlig og
økonomisk forsvarlig bygg.
• Se på muligheter for å minske energiforbruket
• Sikkerhetsmessige tiltak: Blant annet fjerne oppkant langs bassengene og erstatte med
renner.
• Mye av elektroinstallasjonene må skiftes ut i forbindelse med rehabilitering av VVS-anlegget.
• Nye tekniske anlegg
Tilstandsanalysen og anbefalingene var viktig kunnskap som lå til grunn for mulighetsstudien
gjennomført våren 2018, jf. 5.1.1. Vurderingene og anbefalinger har vært særlig viktig for etablering
av nullalternativet til alternativanalysen. Dette utdypes om i avsnitt 5.1.1.
3.1.6 Badeanleggenes attraktivitet i framtiden
Under vanlige omstendigheter bringer økonomisk vekst med seg en økning i levestandard for brede
lag av befolkningen og dermed endrete forestillinger om og forventninger til kvalitet og ytelser i ulike
tjenester og tilbud. Slik vil det også være med badeanlegg. Dermed er det rimelig å forvente at
befolkningen vil stille høyere krav til komfort, kvalitet og innhold i badeanlegg og badetilbudet

9

Kommunerevisjonen i Oslo (2018) Svømmeopplæring i barneskolen, Rapport 01/2018.
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framover. For å sikre besøkstall og for at Frognerbadet fortsatt skal framstå som attraktivt, vil
komfort- og ytelsesnivå på anlegget måtte heves.

3.2

Interessent- og aktøranalyser

3.2.1 Kartlegging av brukere og behov i forbindelse med den første mulighetsstudien
I forbindelsen med den første mulighetsstudien utarbeidet av KID våren 2018 ble det gjennomført
involveringsmøter. Det var møter og kontakt med følgende aktører:
• Byantikvaren
• Bymiljøetaten
• Oslo idrettskrets
• Oslo svømmekrets
• Kiosken i Frognerbadet
• Norges svømmeforbund
• Driftsenheten
Byantikvaren var opptatt av at det arkitektoniske uttrykket i utgangspunktet ikke skal endres på, med
mindre det er av sikkerhetsmessige, driftsmessige eller nødvendige rehabiliteringsmessige årsaker.
Det må argumenteres for endringer av estetisk betydning.
Bymiljøetaten er drifter av Frognerparken og tilbakemelder følgende behov:
• Badet bør ha en driftsperiode som i dag, med muligheter for forlengelse avhengig av den
enkelte sesong og etterspørsel
• Utvidelse av inngangspartiet
• Rehabilitering av vaktmesterboligen som i dag brukes som oppholdsrom for personalet (som
brukes som personalrom, personalgarderobe, etc.,)
• Forbedre garderobefasilitetene og garderobekapasiteten
• Ved en utvidet driftsperiode er det viktig å finne gode løsninger for tildekking av basseng (for
å unngå løv og varmetap) og oppholdsrom for personalet som er egnet for drift f.o.m. påske
til oktober
• Ønsker at trær fjernes/beskjæres slik at solforholdene på anlegget blir bedre. Dette vil også
kunne løse problemstillingen med løv i bassenget ved en evt. utvidet driftsperiode
• For fleksibilitetens skyld er det ønskelig at det tilrettelegges for hev-/senkebunn
Bymiljøetaten ser i tillegg følgende behov:
• Det er behov for å rehabilitere bassengene
• Det er ønskelig å installere stålbassenger i badeanlegget
• Behov for å dekke til bassengene når de ikke er i bruk
• Oppgradering av eksisterende teknisk rom
• Ser et behov for sikkerhetsmessige tiltak i badeanlegget som for eksempel å fjerne oppkanter
rundt bassengene.
Angående Frognerbadet anbefalte Oslo idrettskrets, som organiserer idrettslagene i Oslo, å forbedre
situasjonen for barnefamilier.
Oslo svømmekrets, som organiserer konkurranseidretter innenfor svømming i Oslo, meldte et behov
for økt tilbud med flere vannflater for aktiviteter som synkronsvømming, vannpolo og stup. De
bemerket at utvidet drift i Frognerbadet vil åpne for at flere får et bedre tilbud og at det dermed er
ønskelig for idretten. Samtidig uttrykte de usikkerhet knyttet til hvor populært et svømmetilbud på
Frognerbadet ville være i de kaldere månedene. De påpekte videre at Frognerbadet har en klar
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bruks- og nytteverdi for idretten, men at Frognerbadet ikke er et optimalt anlegg for idrett og
dermed lite hensiktsmessig å satse på som idrettsbad.
Kiosken ved inngangen i Frognerbadet er en viktig del av det eksisterende tilbudet på badet. De
ansatte der kjenner godt til bruksmønsteret. Følgende tiltak og behov ble trukket fram av kiosken:
• Ønske om en glassveranda på utearealet i tilknytning til kiosken
• Forbedring av tilbud på regnværsdager
• Utfordringer med dårlig kapasitet i eksisterende billettsystem, som bryter sammen ved stor
pågang og skaper mye misnøye blant gjestene
• Mye driftsstans på nedre basseng
• Lite sol på anlegget: fort skygge og kaldt på ettermiddagen
• Manglende muligheter for å søke ly for vær og vind
• Lang riggetid knyttet til festivalen Norwegian Wood, som gir negativ påvirkning for
badegjestene
• Kiosken også har behov for fornyelse
• Mange savner serveringstilbud nærmere bassengene. Barna kan ikke være uten tilsyn mens
det handles mat og kaffe
• Mange savner stoler og solsenger rundt basseng og på gresset
• Internettilgang for badegjestene
Norges svømmeforbund er en overordnet organisasjon som administrerer vannidrettene svømming,
synkronsvømming, vannpolo og stup. Svømmeforbundet har følgende tilbakemeldinger og innspill:
• Utgangspunktet til svømmeforbundet er at Frognerbadet er et flott svømmeanlegg i en by
med relativt få anlegg.
• Anlegget vil neppe være aktuelt for konkurranser, men det er ypperlig til trening og
publikumssvømming.
• Det er for liten bassengkapasitet i Oslo til å gi klubbene så mye treningstid som de ønsker, og
publikumssvømming er også overfylt, særlig i de mest populære tidsrommene. Mulighet for
trening på langbane er mangelvare både for Osloklubbene og naboklubbene.
• Svømmeforbundet ser at en full opprustning av anlegget til moderne standard neppe vil
være aktuelt ut fra vernehensyn. Det er etter deres syn heller ikke nødvendig for at anlegget
skal ha god bruksverdi også i årene fremover.
• Norges Svømmeforbund er positive både til forlenget sesong og til helårsdrift. Tiltakene
under mener svømmeforbundet vil gjøre helårs/utvidet drift mer attraktiv for klubber og
publikum:
o Vanntemperaturen må holdes stabil, 27-28 grader er ideelt.
o Kortere/varmere vei fra garderober til basseng
o Mulighet for tørr oppbevaring av klær/bagger ved bassenget
o En pace-klokke i hver ende, synkronisert og godt synlig fra vannet.
o Nye konkurranse-/startpaller, i hvert fall i noen baner, for start- og fartstrening
Oppsummert kan behovene deles inn i følgende undergrupper:
• Driftsbehov
• Badebehov
• Servicebehov
Disse illustreres i Figur 3-3.
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Figur 3-3. Oppsummering og prioritering av behov
Kilde: Mulighetsstudie 22.06.2018, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

3.2.2 Videre behovskartlegging våren 2019
En videre behovskartlegging ble foretatt av KID våren 2019 o gtp, dvs. før KVU-oppdraget ble tildelt
og den andre mulighetsstudien ble satt i gang. I denne rapporten omtaler vi det arbeidet som en
«behovskartlegging» til tross for at dokumentet fikk tittel «Behovsanalyse for Frognerbadet».
Grunnen til dette er et behov for å kunne skille mellom det arbeidet og den mer utfyllende
behovsanalysen som inngår i (denne) KVU-rapporten (dette kapitlet).
I den forbindelsen ble det gjennomført møter med følgende aktører/grupper:
• Oslo idrettskrets
• Oslo svømmekrets
• Frogner svømmeklubb
• Bydel Frogner
• Utdanningsetaten
De to første interessentene hadde allerede uttalt seg i forbindelsen med den første
behovskartleggingen, men fikk nå anledning til å utfylle sine tidligere svar. Denne kartleggingen la
også opp til innspill fra flere lokale aktører med innsikt i utfordringene og behov i et nærmere
lokalmiljøet, dvs. på bydelsnivå og i Oslo vest. Dermed var denne kartleggingsrunden godt egnet til å
få fram lokale utfordringer og behov som et opprustet og bedre tilpasset Frognerbad kan være med
på å tilby løsninger på.
Oslo idrettskrets fortalte hvordan Frognerbadet i dag fremstår og fungerer mer som en attraksjon
enn en lokal idrettspark. Idrettskretsen ønsker også å se på hvordan Frognerbadet kan fungere som
et helårsanlegg, og da ikke nødvendigvis til kun bading. De framholdte at det er store arealer på
området som kan brukes til andre ting og de lurte på om flere funksjoner kunne inn i anlegget, som
for eksempel klubbhus som man ser på i det nye Tøyenbadet. Idrettskretsen understreket videre at
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det er et generelt behov for et idrettsløft i området, og det er da viktig at man ser på alle anleggene i
nærområdet i sammenheng.
Oslo svømmekrets understreket at det er en generell mangel på bademuligheter og bassengflater i
Oslo vest for svømmeidretten. Tiden idretten bruker i Frognerbadet er ikke representativ for behovet
idretten har da tiden blir tildelt og behovet egentlig er betydelig større. Svømmekretsen er opptatt av
at Frognerbadet er et nasjonalt og ikke internasjonalt anlegg og bør forbli det. På samme måte bør
det tilrettelegges bedre for flerbruk ved at både publikum, idrett og opplæring kan være der
samtidig. Dette krever blant annet en bedre logistikk for garderobeløsning. For idretten er det
utfordrende med helårstrening utendørs, og kretsen er mer interessert i en utvidet driftssesong. Ved
et eventuelt innendørs tilbud i Frognerbadet bør man tenke flere svømmebredder fremfor lengde.
Samtidig er hev- og senkebunn en viktig faktor for fleksibilitet i anlegget.
Frogner svømmeklubb representerer en gruppe egenorganiserte mosjonister i Frognerparken. De
opplever at det er et stort behov for svømmehaller i Oslo vest, og at kapasiteten i dagens
Frognerbadet ikke er tilstrekkelig. De skulle gjerne hatt lengre åpningstider, både i hverdagen, men
også på årsbasis. Svømmeklubben trekker frem bassengene og garderobene som de funksjonene
som har størst behov for oppgradering, og at det er ønskelig med kortere avstand mellom
garderober og bassenger. Badstuer trekkes også frem som et ønske, og at det i arbeidet med KVUen
vurderes muligheten for flere funksjoner inn i Frognerbadet, som for eksempel treningsrom. De
mener at Frognerbadet bør oppgraderes med tanke på svømmeopplæring og et
folkehelseperspektiv. Dersom det skal vurderes et innendørsbasseng er behovet 50 meters lengde.
Bydel Frogner er opptatt av at Frognerbadet ses på som en del av en større idrettsarena, og at det
skapes en helhetlig situasjon. De har tilbud for unge blant annet i Frogner stadion og ønsker at
Frognerbadet blir en del av tilbudet. I driftssesongen vil de kunne tilby svømmeopplæring, når
bassengene er stengt for sesongen vil de kunne benytte apparatene, streetbasketbanen og de store
grøntarealene i anlegget. Bydelen trekker frem at arbeidet med Frognerbadet bør ha «innbyggerne i
sentrum» og at anlegget bør gjøres mer tilgjengelig for alle. For eksempel gjennom andre tilbud i
Frognerbadet, men også gjennom mer fleksibilitet i åpningstidene.
Utdanningsetaten (UDE) i Oslo har ikke tidligere hatt tilgang til Frognerbadet for å tilby
svømmeundervisning. På grunn av mangel på tilgang til bad i Oslo vest er det mange skoler som
kunne benyttet Frognerbadet til opplæring. Utfordringen ligger i at Frognerbadet, slik det er
utformet i dag, ikke er optimalt for å tilby svømmeundervisning da hovedbassenget er for dypt og
barnebassenget er for grunt. Samtidig er den korte sesongen til Frognerbadet en utfordring. Selve
utendørstilbudet er i seg selv ikke en utfordring forutsatt at vannet holder tilstrekkelig temperatur. Et
eventuelt innendørs basseng i Frognerbadet er aktuelt for skolene, men optimalt ville vært en ny
svømmehall lengre vest i Oslo.
De identifiserte behovene over kan oppsummeres i følgende punkter:
- Oppgradering av basseng og garderobearealer
- Ønske om kortere avstand mellom garderober og bassengene
- Ønske om badstue og at andre mulige funksjoner utredes
- Større fleksibilitet i anlegget med tanke på åpningstid, tilbud og bruk
- Tilrettelegge spesielt for svømmeopplæring
- Å integrere Frognerbadet som del av en større idrettsarena
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3.3

Oppsummering av behovsanalysen

De overordnede behovene som ligger til grunn for utvikling av Frognerbadet kan oppsummeres på
følgende vis på et overordnet nivå:
• Frognerbadet er i dårlig stand og trenger omfattende rehabilitering hvis det fortsatt skal
fungere som et utendørsbad for publikumsbesøk og hvis det ikke skal koste for mye i drift.
• Det er allerede mangel på badekapasitet i Oslo. Når byen vokser, vil kapasitetsmangel blir
verre. Frognerbadet kan bidra til å opprettholde eller utvide kapasitet.
• Det er et behov å sikre at kapasiteten i byens badeanlegg utnyttes så godt som mulig. For
Frognerbadet spesifikt betyr det at mulighetene for lengre åpningstid/-sesong eller andre
former for utvidet kapasitet bør utredes.
I løpet av behovskartleggingen har det også kommet fram følgende sekundære behov eller ønsker:
• Flere av dagens fasiliteter i anlegget framstår som uhensiktsmessige gitt dagens krav til
komfort, standard eller sikkerhet/teknisk drift. Dette gir flere detaljerte drifts-, bade- eller
servicebehov, jf. Figur 3-3. Noen hovedelementer er:
o Oppgradering/rehabilitering av eksisterende garderober.
o Alternativ plassering av garderobene til utebadene eller annen tilpasning som
skjermer brukere for vind, vær og kulde når de går fra garderobene til
utebassengene.
o Det er et behov for tiltak som minske vedlikeholds- og reparasjonsbehov før
sesongåpning. (Eksempel på dette er stålbasseng i utebadene.)
o Beskjæring av trær for å gi bedre solforhold rundt utebassengene.
• Lokalisering og utforming av servicetilbud som kafé/servering og oppbevaring er langt fra
optimal
• Dagens anlegg er av begrenset nytte for svømmeopplæring. Gitt mangel på
opplæringskapasitet i byen, er det behov for tiltak som øker mulighetene for at anlegget kan
brukes til svømmeopplæring.
• Dagens anlegg er av begrenset nytte for idrett eller andre organiserte treningstilbud. Gitt
stor (og udekket) etterspørsel etter kapasitet til slike formål, er det behov for tiltak som øker
mulighetene for at anlegget kan brukes til idrett/trening.
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4 MÅLANALYSEN
4.1

Overordnede mål

Rehabilitering og eventuelle endringer av Frognerbadet er knyttet opp mot det overordnede
kommunemålet:
•

Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv, spesielt for barn og unge.

Det målet må samtidig sees i sammenhengen med fredning av Frognerparken og Frognerbadet.
Målene som ligger i fredningen, samt overordnede mål med kulturminneforvaltning er også førende
for arbeidet med å ivareta og utvikle Frognerbadet.
Kommunemålet for idrett og friluftsliv samt mål som kan ledes av formålet med fredningen, er
overordnede. Til denne utredningen trenges det derfor en nærmere konkretisering av målene slik at
de kan knyttes mer direkte til ønske om å utvikle Frognerbadet. Vi gjør dette i flere steg i avsnittene
4.2 og 4.3.
Det ble gjort separate målanalyser i) basert på formål med fredning av anlegget og ii) knyttet opp
mot tilbud for idrett og friluftsliv. Hensikten var å avdekke eventuelle målkonflikter, dvs. å se om
noen avledete delmål eller effektmål kunne oppfattes å være vanskelig å forene. En slik situasjon ville
kunne ha stor betydning for utvikling av Frognerparkens og Frognerbadets verdi som
rekreasjonsområde.
På et overordnet nivå har det ikke vært avdekket store, åpenbare målkonflikter i målanalysene.
Hovedgrunnen til det er at anleggets verdi som rekreasjonsområdet for alle grupper av befolkningen
har en viktig plass i formålet med fredningen, og på et overordnet nivå støtter det opp under
kommunemålet om at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv. Dette gir et grunnlag for
å vurdere en utvikling av badet og badets fasiliteter i forhold til mulig dispensasjon fra fredningen
med begrunnelse i å opprettholde rekreasjonsverdien i anlegget. Det er dermed ikke sagt at det ikke
vil finnes vanskelige avveininger på detaljnivå når det gjelder konkrete tiltak som utredes for utvikling
av badet.
I bestillingen av oppdraget om å utarbeide en konseptvalgutredning for Frognerbadet fra
Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet ble følgende effektmål formulert for anlegget etter
rehabiliteringen:
•
•
•
•

Tilfredsstille dagens standard
Være tilrettelagt for stabil og sikker drift
Møte framtidens behov, mål og krav for utendørs badeanlegg
Framstå som attraktivt for aktivitet og rekreasjon for byens befolkning

Målanalysen som presenteres i det påfølgende avsnittet har blitt gjort som en selvstendig
gjennomgang av målene slik de framstår i relevante politiske dokumenter. Analysen viser at de
angitte effektmålene er dekkende for mål i politiske dokumenter. Analysen viser imidlertid et behov
for å tilføye et videre effektmål:
•

Tilrettelegge for utvidete åpningstider eller driftssesong

Dette begrunnes nærmere i delkapittel 4.2.
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Vi har i tillegg sett et behov for å utdype den ene effektmålet – om å tilfredsstille dagens standard –
til å lyde slik «Eksisterende anlegg holdes aktuelt og i drift». Behovet for denne tilføyelsen ble tydelig
i analysen av mål som avledes fra fredningen, jf. Målanalyse basert på fredningen4.3. Med «aktuelt
og i drift» menes at anlegget må være åpent for publikum («i drift») og må oppleves som interessant
nok («aktuelt») at folk oppsøker det.
For kulturminneperspektivet ligger det nasjonale mål og føringer til grunn. Sentralt bak
vernetankegang er at de bevarte kulturminnene skal speile vår historie. Regjeringen vil at kulturarven
i større grad skal tas i bruk og danne grunnlag for verdiskaping i bred forstand. Regjeringens mål for
kulturminnepolitikken er at:
•
•

mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som bruksressurser og grunnlag
for kunnskap, opplevelse og verdiskaping
et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer geografisk,
sosial, etnisk, næringsmessig og tidsmessig bredde skal gis varig vern gjennom fredning

En fredning av et anlegg identifiserer anleggets rolle i det representative utvalget og har definerte
mål og bestemmelser som skal sikre at verdiene i anlegget ivaretas. Delkapittel 4.3 presenterer en
målanalyse på bakgrunn av formål med fredningen av Frognerbadet. En videre gjennomgang av
fredningens omfang og bestemmelser ligger også i kapittel 6.2.1.

4.2

Målanalyse basert på kommunale mål for idrett og friluftsliv

I første steg av denne analysen trenger vi å gjøre en nærmere konkretisering av mål som kan gjelde
for badefasiliteter i byen og som støtter opp under det overordnede kommunemålet for idrett og
friluftsliv. Dette kan gjøres med hjelp av Behovsplan for idrett og friluftsliv (2019-2028) som skal gi
nettopp innsikt i hvordan overordnede kommunemål for idrett og friluftsliv kan konkretiseres for
ulike typer anlegg og knyttet opp mot ulike typer idretts- og friluftsaktiviteter. Angående
badeanlegget understreker Behovsplanen at:
«God tilgang til bade- og svømmeanlegg er viktig for alle aldersgrupper for svømmeopplæring,
rekreasjon/lek og svømmetrening. Det er særlig viktig med et godt tilbud for å legge til rette for
tilstrekkelige svømmeferdigheter blant befolkningen. Alle kommunes svømmeanlegg skal ha gode
fasiliteter og et godt tilbud til befolkningen, og skal være et naturlig valg av aktivitetsarena, spesielt
for barnefamilier.»
Ut ifra dette kan følgende mer konkrete mål anses å gjelde for badeanlegg generelt i byen:
•
•
•
•

Bedre svømmeferdigheter i befolkningen
Framstå som attraktive og innby til vannbasert aktivitet
Tilrettelegge for mosjon og trening
Tilrettelegge for opplevelser

Siste kulepunkt følger ikke direkte av omtalen av badeanlegg i Behovsplanen, men det tolkes her til å
være en naturlig konkretisering av det overordnede kommunemålet for idrett og friluftsliv.
I Figur 4-1 er disse målene for badeanlegg framstilt på nivå under det overordnede kommunemål for
idrett og friluftsliv. De mange kryssende blå strekene mellom målene på ulike nivåer i Figur 4-1 viser
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at et mål kan gi opphav til flere underordnede mål og at et underordnet mål kan støtte opp under
flere overordnede mål.

Figur 4-1. Målanalyse basert på mål for friluftsliv og idrett

I neste steg av målanalysen konkretiseres hva slags overordnede tiltak kan tenkes å støtte opp under
målene for badeanlegg. Behovsplanen er igjen nyttig her. Den gjør rede for at kommunen i dag ikke
klarer å tilrettelegge for alle brukere som ønsker badetid, dvs. det finnes et udekket behov for
badefasiliteter i byen. Tiltak for å øke badekapasitet vil derfor kunne støtte opp under målene som
oppgis for badeanlegg i byen. Heving av standarden på svømmeanleggsmassen er i tillegg anført som
delmål i Behovsplanen og bør tolkes som en annen måte om å støtte opp under det overordnede
kommunemålet om god tilrettelegging for idrett og friluftsliv.
Til slutt konkretiseres hvordan utvikling av Frognerbadet kan støtte opp under de ulike overordnede
målene. Det gir effektmålene som gjelder særskilt for Frognerbadet:
•
•
•
•
•

Tilrettelegge for utvidete åpningstider eller driftssesong
Være tilrettelagt for stabil og sikker drift
Eksisterende anlegg holdes aktuelt og i drift. Tilfredsstille dagens standard
Være tilrettelagt for å møte framtidens behov, mål og krav til utendørs badeanlegg
Attraktivt for aktivitet og rekreasjon for byen befolkning

De fire siste kulepunktene framgår mer eller mindre direkte av bestillingen av oppdraget om
utarbeidelse av en konseptvalgutredning for Frognerbadet. Slik vi nå har gjort rede for, kan disse lett
avledes fra de overordnede målene som omtales i Behovsplanen. Det første kulepunktet avledes av
behovet for å utvide badekapasitet i byen. Det tilsier at eksisterende kapasitet bør utnyttes best
mulig. For Frognerbadet, som er stengt mesteparten av året, har vi tolket dette å bety at anlegget
helst skal være tilrettelagt for utvidete åpningstider og/eller driftssesong slik at kapasiteten kan
utvides når omstendighetene (vær, etterspørsel osv.) tillater det.
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4.3

Målanalyse basert på fredningen

Fredningen av Frognerbadet følger opp om den nasjonale kulturminnepolitikken. Badet er i tillegg til
et kulturminne et anlegg i drift og dekker på en god måte de to overordnede målene i den nasjonale
kulturminnepolitikken.
Fredningsvedtaket definerer egne mål for bevaring av anlegget gjennom formålet med fredningen.
Under presenteres utdrag fra fredningen av Frognerparken og Vigelandsanlegget som omhandler
Frognerbadet. Tekst skrevet i kursiv er hentet direkte fra fredningsvedtaket. (Punkting og
understreking er forfatters redigering.) En gjennomgang av fredningens omfang og bestemmelser
ligger i kapittel 6.2.1.
«Formålet med fredningen er:
•
•

•
•

«å bevare Frognerparken (…) og idrettsanleggene innenfor parken.
Fredningen skal sikre at denne helheten av verdifulle bestanddeler, som er tilkommet
etappevis siden midten av 1700- tallet, bevares og ikke utsettes for skadelige eller
skjemmende inngrep eller slitasje.
Fredningen skal videre sikre området mot ny bebyggelse eller andre tiltak som ikke er strengt
nødvendige for driften av eksisterende anlegg og/eller vil virke forstyrrende på disse.
Fredningen skal også medvirke til at områdets verdi som rekreasjonsområde for alle grupper
av befolkningen ikke forringes.»

Formålet er videre konkretisert med egne underformål knyttet til areal fredet etter
kulturminnelovens § 15 og § 19. Lovens § 15 hjemler fredning av bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid,
mens § 19 hjemler fredning av områder rundt et fredet kulturminne og benyttes til «å bevare
virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til
det»10.

10

Kulturminnelovens § 19
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Figur 4-2 Kart fra fredningsvedtaket som viser områder fredet etter § 15 med blå skravur, og områder fredet
etter § 19 med brun skravur.

For områder fredet etter § 15 gjelder (understrekningen under er vår):
«Fredningen tar ikke sikte på å redusere områdets rekreasjonsverdi eller legge urimelige bånd på
uformell idrett og lek.
Frogners friluftsbad vurderes til å ha en arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi som begrunner
fredning. Fredning av idrettsanleggene har også den hensikt at deres karakter som elementer i
parkanlegg ikke skal endres, og at de tilstøtende delene av parkområdet ikke skal forringes
opplevelsesmessig.»
For områder fredet etter § 19 gjelder:
«Fredning etter § 19 av Frogner stadion og Frognerbadets driftsanlegg samt deler av Nordjordet og
Bulltomten er begrunnet i disse arealenes umiddelbare tilknytning til og fortsettelse av arealet fredet
etter § 15. Intensjonen er ikke å bevare i detalj den nåværende situasjon, men å hindre forstyrrende
innslag»
Figur 4-3 viser en målanalyse avledet fra fredningen. Vannrett, stiplet linje i framstillingen markerer
at effektmålene for Frognerbadet (under linjen) ikke formelt er mål avledet fra fredningen.
Illustrasjonen synliggjør at effektmålene likevel sees i sammenheng med mål som kan avledes fra
fredning, og ikke er direkte uforenlige med dem.
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Figur 4-3 Illustrasjon av målanalyse basert på fredningen. Analysen viser at det ikke er noen målkonflikt mellom
fredningen og kommunale mål for idrett og friluftsliv.

Det er en stor fordel for ivaretagelse av kulturminner om kulturminnene er i bruk. Bruk gjør at en
større andel skader oppdages tidlig og, i større grad enn for kulturminner uten bruk, at nødvendig
vedlikehold gjennomføres. Å sørge for at anlegget også kan møte fremtidens krav er å tenke
langsiktig for å sikre en bruk også i fremtiden.
Å opprettholde Frognerbadets verdi som rekreasjonsområde for alle grupper av befolkningen krever
at badet er i bruk. Dersom anlegget «fryses» i dagens standard vil det etter hvert ikke være egnet for
bruk ut fra at behovene og krav til standard endrer seg.. Å opprettholde anleggets verdi som
rekreasjonsområde krever vedlikehold, men det krever også at anlegget møter krav i fremtiden slik at
anlegget fortsatt oppleves attraktivt og aktuelt for befolkningen.
Anleggets verdi som rekreasjonsområde er kun en realitet i det tidsrommet befolkningen har tilgang
til anlegget. Å opprettholde dagens driftssesong ivaretar dagens situasjon, men en utvidet
driftssesong ville innebære en forbedring, ved at anlegget blir tilgjengelige for befolkningen i en
større del av året.

4.4

Effektmål

Avsnittene 4.2 og 4.3 viser hvordan effektmålene kan avledes fra eller relateres til overordnede mål
på de to aktuelle områdene for utvikling av Frognerbadet. Tabell 4-1 gir en oversikt over
effektmålene som gjelder for utvikling av Frognerbadet og som lot seg avleder av overordnede mål.
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Tabell 4-1 Oversikt over effektmål for Frognerbadet
Effektmål
Tilrettelegge for utvidete åpningstider eller
driftssesong

Forklaring/utdypning
Anlegget er stengt mesteparten av året. Muligheten for
lengre åpningssesong vil gi bedre kapasitetsutnyttelse.
Lengre sesongåpning kan kreve tilpasninger for å sikre
energieffektiv drift.

Være tilrettelagt for stabil og sikker drift

Dagens tekniske installasjoner må oppgraderes for å
tilfredsstille kravene til sikkerhet og effektiv drift.

Eksisterende anlegg holdes aktuelt og i drift.
Tilfredsstille dagens standard

Fredningen er dels begrunnet med anleggets
rekreasjonsverdi for befolkningen. Uteanlegget må i det
minste holdes (sesong-)åpent for publikum. I det ligger
imidlertid også at anlegget holde et standard som er i tråd
med dagens oppfatninger av komfort og bruk i et
utendørsanlegg, dvs. må framstå som «aktuelt». Anlegget
må ikke oppfattes som foreldet.

Være tilrettelagt for å møte framtidens
behov, mål og krav til utendørs badeanlegg

Omfattende rehabiliteringer er kostbare og må derfor også
være i stand til å sikre sikker og effektiv drift også flere år
framover. Heving av standard til dagens minimumsnivå vil
ikke nødvendigvis være tilstrekkelig for å sikre at badet
framstår som attraktivt i årene framover.

Attraktivt for aktivitet og rekreasjon for
byen befolkning

Et anlegg som ikke framstår som attraktivt, vil ikke bidra til
å støtte opp under idrett, friluftsliv eller rekreasjonsformål i
fredningen, fordi et lite attraktivt anlegg ikke vil brukes.
Anlegget må derfor framstå som attraktivt for viktige
brukergrupper.

4.5

Målkonflikter

De samme effektmålene lot seg avlede av eller relatere til det overordnede kommunale mål for idrett
og friluftslivpå den ene siden, jf. avsnitt 4.2, og fredningenpå den andre siden, jf. 4.3. Analysene her
har dermed ikke avdekket åpenbare målkonflikter på hverken et overordnet nivå eller på vei mot
mer spesifikke effektmål. Hovedgrunnen til det er at anleggets verdi som rekreasjonsområdet for alle
grupper av befolkningen har en viktig plass i formålet med fredningen. På et overordnet nivå støtter
det opp under kommunemålet om at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv.

4.6

Resultatmål

I bestillingen av oppdraget å utarbeide en konseptvalgutredning for Frognerbadet fra
Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet oppgis følgende prioritering av resultatmål:
1. Kostnad
2. Tid
3. Kvalitet

4.7

Krav

Bestilling av oppdraget å utarbeide en konseptvalgutredning for Frognerbadet fra Byrådsavdelingen
for kultur, idrett og frivillighet angir noen overordnede krav for KVUen.
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KVUen skal inneholde en anbefaling for valg av konsept og et godt grunnlag for at investeringene:
•
•
•
•
•

oppfyller behov, mål og krav – herunder kommunemål, effektmål og resultatmål
representerer en riktig løsning for bygg og drift av Frognerbadet
er tilstrekkelig kostnadsestimert
er universelt utformet
har løsninger som sikrer mulighet til skjermet omkledning og vask for dem som ønsker
det

De to siste kulepunktene er krav som kan tolkes som «skal-krav». Konseptene som analyseres her er
ikke prosjektert så detaljert til å vurdere slike krav, og det er heller ikke noe som tyder på at disse
kravene ikke vil kunne ivaretas ved mer detaljert prosjektering av konseptene senere. Konseptene
har for eksempel bare ta stilling til plassering av garderober og ikke hvordan garderobene utformes
innvendig.
De andre kravene er ikke krav som kan brukes til siling av konseptene.
Implisitt var det et «skal-krav» om at konseptene skulle sikre at Frognerbadet kunne holdes i drift.
Dette kravet ble ivaretatt i nullalternativet og lå til grunn for utvikling av alle andre konsepter.
I arbeidet med KVUen kom det fram at følgende krav kunne tolkes som «bør-krav» til konseptene:
•
•
•
•

Tilrettelegge for energieffektive løsninger
Gi større fleksibilitet angående driftssesong i utebassenget
Gi større nytte for relevante brukergrupper
Minske reguleringsrisiko knyttet opp mot fredning

For å belyse hvordan de ulike konseptene oppfyller disse kravene, ble det utviklet mer detaljerte
vurderingskriterier i alternativanalysen, jf. kapittel 6. Vurderingskriteriene er med andre ord en
systematisk operasjonalisering av ulike aspekter av kravene.
Kravet om å tilrettelegge for energieffektive løsninger belyses gjennom analysen av energibruk i de
ulike konseptene i avsnitt 6.5. Kravet om å gi større nytte for relevante brukergrupper belyses
gjennom brukernytte knyttet opp mot vannbaserte aktiviteter (avsnitt 6.1), men også i avsnitt om
rekreasjonsnytte, jf. avsnitt 6.2.5.
Kravet om å «gi større fleksibilitet angående driftssesong» ble vurdert både direkte som en del av
«rekreasjonsnytte», jf. avsnitt 6.2.5, men ble også belyst indirekte i brukernytte knyttet opp mot
vannbaserte aktiviteter (avsnitt 6.1). Fleksibilitet er ønskelig fordi det gir muligheter for økt brukt,
som gir dermed økt nytte for noen. Kravet om å gi større fleksibilitet angående driftssesong har også
forgreininger til analysen av energibruk, fordi fleksibiliteten vil bare tolkes å være reell eller realistisk
hvis et konsept er utformet slik at energibruk ikke blir for høy.
Kravet om å minske reguleringsrisiko knyttet opp mot fredning utredes gjennom kriteriene som
utvikles i avsnitt 6.2.
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5 UTVIKLING AV ALTERNATIVE KONSEPTER
Dette kapitlet dokumenterer prosessene og trinnene som til slutt ledet til et utvalg av ulike
konsepter. Neste kapittel inneholder alternativanalysen av de utvalgte konseptene.
Avsnitt 5.1 dokumenterer prosessene som ble gjennomført for å sikre at alle steinene ble snudd i
søket etter mulige alternativer (konsepter) for utvikling av Frognerbadet. Slike prosesser skal i all
hovedsak være åpne og søkende, og det er viktig at alternativer ikke utelukkes for tidlig. Avsnitt 5.2
gjør rede for nullalternativet eller referansealternativet, som de andre alternative skal vurderes i opp
mot. I avsnittene 5.3 blir konsepter for alternativanalysen, hvorpå flere alternativer blir silt bort i
tidlig fase (avsnitt 5.3). De gjenstående konseptene blir grundig vurdert opp mot en rekke
evalueringskriterier i kapittel 6.

5.1

Identifisering av mulige alternativer

Det ble gjennomført to mulighetsstudier med ulike innretninger eller utgangspunkt som en del av
arbeidet med å peke ut mulige konsepter for utvikling av Frognerbadet. Disse omtales hver for seg i
avsnittene 5.1.1 og 5.1.2. Avsnitt 5.1.3 samler andre «tråder» eller ideer som har kommet opp
utenom mulighetsstudiene.
5.1.1 Mulighetsstudie KID
Mulighetsstudien som KID utførte selv våren 2018 utredet mulighetene for tre scenarier for
driftssesong for Frognerbadet:
• Drift som i dag (åpning 18. mai til stenging ved skolestart)
• Utvidet driftsperiode (åpning rundt påske og stenging i oktober)
• Helårsdrift
Studien utredet hvilke rehabiliteringsarbeider som var nødvendige for å sikre første kulepunkt. KIDs
mulighetsstudie kan derfor anses å langt på vei ha utredet tiltakene som skal inngå i null-alternativet
for KVUen, jf. avsnitt 5.2. Mulighetsstudien bidro videre til å identifisere hva slags funksjoner og
fasiliteter som ble ansett som nødvendige for å få til utvidet og/eller mer fleksibel driftssesong i
henhold til de to siste kulepunktene.
KIDs mulighetsstudie utredet i tillegg kostnadene for de ulike alternativer for driftssesong basert på
funksjonene som ble lagt til grunn for de tre driftsalternativene.
Omfattende rehabilitering er nødvendig for å kunne videreføre dagens drift. Følgende tiltak inngår i
dette:
• Oppgradere badeanlegget med tanke på sikkerhet
o Fjerne oppkanter ved bassengene
o Sklisikringer
o Rekkverk og gjerder
o Sikring etter stengetid (nattegjester)
•

Rehabilitere bassengene
o Rivning av eksisterende flisbasseng
o Innstallering av stålbassenger i 50-meterbassenget, stupebassenget, barnebassenget
og plaskebassenget.
o Nye startpaller i 50-meterbassenget
side 31 av

96

o
o

Installere pace-klokker i hver ende av 50-meterbassenget
Det må installeres HC-heis i 50-meterbassenget

•

Rehabilitere området rundt bassengene
o Nytt påstøp med membran på dekket rundt bassengene mtp, varme, drenering og
sikring mot telehiv.
o Totalrehabilitering av gangarealer og oppholdssteder rundt bassengene for å
beskytte anlegget mot ytre påvirkninger i løpet av året. Som varme, kulde, fukt, vann
eller forurensning.
o Rehabilitere bygningsdeler som har en antikvarisk verdi.

•

Rehabilitering av tribunen
o Dagens tribune må bygges opp på nytt.

•

Rehabilitering av kiosk, inngangsparti og vaktmesterbygg
o Kiosk-bygget oppgraderes (rives og bygges opp på nytt eller rehabiliteres)
o Vaktmesterbygget oppgraderes

•

Rehabilitere teknisk rom
o Betongrehabilitering samt realkalisering
o Oppgradere trappeløpet fra teknisk kontor til teknisk rom under bassenget
o Ny adkomst nedkjøring i vest med stor åpning til teknisk rom
o Isolere og påføre membraner, industrigulv mv
o Tette igjen deler av de tekniske rommene og skape en egen klimasone

•

Oppgradere det elektriske anlegget, det VVS-tekniske anlegget og røranlegget
o Det elektriske anlegget må byttes ut og oppgraderes i sin helhet til å tilfredsstille
dagens krav til standard.
o Nytt og oppgradert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
o Totalutskifting av rørføringene til hele anlegget

Ved vurdering av nødvendige tiltak for utvidet driftssesong ble det lagt til grunn at det var kun 50meters-bassenget og stupebassenget som skulle holdes åpne ved utvidet drift. Høy energibruk for
oppvarming av bassengvannet gjør at det uhensiktsmessig å holde flere basseng åpne i kaldere
måneder.
Følgende videre tiltak utover hva som var nødvendig for videreføring av dagens driftssesong, inngikk i
utvidet drift:
• Hev- og senkebunn i 50-meterbassenget
• Tørre steder for oppbevaring nær de øvre bassengene
• Varme i dekket i gangarealene rund bassengene
Scenarioet for helårsdrift gjaldt kun 50-meterbassenget. Her ble det lagt særlig vekt på å finne en
løsning for å få innplassert garderober nærmere 50-meters bassenget samt å ha andre varme
oppholdssteder i anlegget. Følgende tiltak utover hva som gjaldt dagens drift eller utvidet
driftssesong, inngikk i scenarioet for helårsdrift:
• Garderobeanlegg under eksisterende tribuner
• Badstuer i garderobeanlegg under tribunen
• Vaktmesterbolig blir innendørskafé
• Varmt oppholdssted i nærheten av bassenget
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•
•

Ytterligere sikkerhetstiltak for å kunne stenge av øvrig område i Frognerbadet
Utvide hele øvre bassengområde med varmekabler

Å legge mindre garderober til vintersesong under de eksisterende tribunene ble ansett som en mulig
løsning, jf. illustrasjonene i Figur 5-1 og Figur 5-2. I denne løsningen vil garderobene under tribunene
ikke være store nok til å håndtere større besøkstall sommerstid. Derfor ville det fortsatt være
garderober i første etasje av Frognerstadion.

Figur 5-1 Illustrasjon av inngangspartier til garderober under tribunene ved 50-meters-bassenget
Kilde: Mulighetsstudie 22.06.2018, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
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Figur 5-2. Skisse over løsningen med garderober under tribunene ved 50-meters-bassenget
Kilde: Mulighetsstudie 22.06.2018, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

5.1.2 Mulighetsstudie Asplan Viak
Da Byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet ga oppdraget om å utarbeide en KVU for
Frognerbadet, ble det eksplisitt bedt om en videre mulighetsstudie for å vurdere behov og
mulighetene for etablering av et enkelt innendørsbasseng i eller ved Frognerbadets arealer. Det ble
også åpnet for at andre alternativer eller andre løsninger enn hva som hadde kommet fram i den
tidligere mulighetsstudien til KID, kunne utvikles for å skape synergier mellom ulike deler av anlegget.
Høsten 2019 fikk Asplan Viak oppdrag om å gjennomføre den nye mulighetsstudien.
Bakgrunnen for mulighetsstudien var en intensjon om å få synergieffekt mellom innendørsbad og
friluftsbadet, og en plassering nær badet var en eksplisitt del av bestillingen. Andre plasseringer i
eller rett ved Frogerbadet ble undersøkt, men det ble ikke funnet noe annet egnet sted å vurdere
nærmere11.
To alternative tomter for plasseringer av et innendørs badeanlegg i tilknytning til Frognerbadet ble til
slutt valgt ut for videre vurdering i den mulighetsstudien, jf. Figur 5-3:
• Tomt 1: Erstatning av eksisterende vaktmesterbolig og kafébygg
• Tomt 2: Parkeringsplass vest for Frognerbadet.

11

Avsnitt 5.3 i denne rapporten gjennomgår begrunnelsen for at andre lokaliseringer ikke kom videre.
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Figur 5-3. Tomter som ble undersøkt for innplassering av et enkelt innendørsbasseng.

Mulighetsstudien visualiserte to bassengstørrelser på de to tomtene, jf. Figur 5-4:
- Opplæringsbasseng 12,5x9,5 meter med minimum landareal i hht krav/retningslinjer fra
Kulturdepartementet/spillemidler.
- Treningsbasseng 25x12,5 med minimum landareal i hht krav/retningslinjer fra
Kulturdepartementet/spillemidler.

Figur 5-4 Illustrasjon viser arealene som ble undersøkt i mulighetsstudien i 2019
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Volumenes bredde og lengde er valgt med utgangspunkt i bassengdelen (lyseblått areal), der bredde
og lengde er et realistisk minimum av det som er nødvendig for å realisere bygget med basseng og
landareal rundt (blått areal). Arealene av basseng og landarealer er utformet etter
Kulturdepartementets «Målbok for idrettsanlegg, 04/15» som danner grunnlag for idrettsfunksjonell
godkjenning for tildeling av spillemidler. Det er benyttet minimumsmål fra denne utfra kategoriene
opplæringsbasseng og treningsbasseng for hhv 12,5m og 25m. Garderobedel med støttefunksjoner
og teknisk kjeller er beregnet utfra statistikk med erfaringstall fra lignende anlegg. Bredde på
garderobedel (rødt areal) følger bredde på bassengdel og lengde er fastsatt i forhold til arealbehov til
et nøkternt romprogram. Teknisk rom er tenkt under terreng, noe som vises med stiplet linje i Figur
5-4. Det er ikke tegnet ut planløsning for byggene.
De ulike alternativene er illustrert i påfølgende underkapitler. I tillegg er det utarbeidet ytterligere
illustrasjoner som presenteres i kapittel 6.2.

Alt 1: Opplæringsbasseng 12,5x9,5 m ved eksisterende vaktmesterbolig og kafé
12,5x 9,5 meters innendørs svømmebasseng (opplæringsbasseng) plasseres i området ved
eksisterende vaktmesterbolig og kafé, som rives. Dette vises i Figur 5-5. I figuren er dagens
bebyggelse markert med stiplet linje, mens nye volumer er markert med farget flate. Eksisterende
bygg for billettluke beholdes.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagens bebyggelse

Figur 5-5 Alternativ 1: Opplæringsbasseng plassert ved tidligere vaktmesterbolig og kafébygg.
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Bebyggelsen er plassert med samme avstand til fortau som dagens bebyggelse. Forslaget løser plassering av
en innendørs svømmehall uten å beslaglegge nytt areal av gangsystem eller grøntanlegg i tilknytning
Frognerbadet. Dagens portbygning er i forslag til løsning opprettholdt og gangveisystem ligger uendret.
Løsningen krever at det bygges separat garderobeløsning tilknyttet innendørs svømmehall, mens dagens
garderober er bedre egnet for friluftsbadet da dette ligger nærmere utendørsbassengene.
Alternativet innebærer riving av deler av bebyggelsen mot Middelthuns gate, slik at dagens areal til kafé og
administrasjon må erstattes. Det er ikke beregnet areal til kafé i nybygget, men areal til administrasjon er
beregnet inn i illustrert volum.
Dersom en ønsker å opprettholde en skjerm mot gate langs Middelthuns vei vil det måtte settes opp
en form for tett gjerde i eiendomsgrense der det ikke er bygg. Dette er løst på tilsvarende måte i dag.
Illustrasjonen i Figur 5-5 viser at ved etablering av opplæringsbasseng vil det nye volumet har samme
bredde som dagens bebyggelse, mens utstrekning langs gate er noe mindre enn den lengden dagens
bygninger dekker. Bassengvolumet er imidlertid noe høyere enn dagens bygg. I illustrasjoner i
volummodeller i Figur 5-6 og Figur 5-7 er det vist 6,5 meter utvendig høyde på bassengdelen.

Figur 5-6 Opplæringsbasseng med tilhørende garderober og areal for administrasjon sett fra Middelthuns gate.
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Figur 5-7 Opplæringsbasseng med tilhørende garderober og areal for administrasjon sett fra Frognerbadet. Det
grå volumet øst for svømmehallen er dagens inngangsparti.
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Alt 2: Treningsbasseng 25x12,5 m min. landareal ved eksisterende vaktmesterbolig og kafé
Figur 5-8 viser innplassering av 25x12,5 meters innendørs svømmebasseng (treningsbasseng)
plasseres i området ved eksisterende vaktmesterboligen og kafé, som rives.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagens bebyggelse

Figur 5-8. Alternativ 2: Treningsbasseng plassert ved tidligere vaktmesterbolig og kafébygg.

Bebyggelsen er plassert med samme avstand til fortau som dagens bebyggelse. I kartet over er
dagens bebyggelse markert med stiplet linje, mens nye volumer er markert med farget flate.
Eksisterende bygg for billettluke beholdes.
Illustrasjonen viser at ved etablering av treningsbasseng vil det nye volumet være ca. fire meter
bredere enn dagens bebyggelse. I illustrasjonen er bygget plassert innenfor eiendomsgrense på
212/614.
Langs Middelthuns gate dekker bygningene strekningen fra hjørnet av dagens bygg i vest (tidligere
vaktmesterbolig) og ligger med en liten avstand til portbygget.
Bassengvolumet er også noe høyere enn dagens bygningsmasse, i illustrasjoner fra volummodell i
Figur 5-9 og Figur 5-10 vist med 7,5 meter høyde på bassengdelen.
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Figur 5-9. Treningsbasseng med tilhørende garderober og areal for administrasjon sett fra Middelthuns gate.
Det grå volumet øst for svømmehallen er dagens inngangsparti.

Figur 5-10. Treningsbasseng med tilhørende garderober og areal for administrasjon sett fra friluftsbadet. Det
grå volumet øst for svømmehallen er dagens inngangsparti.

Bygget er plassert i eiendomsgrense på gnr/bnr 212/614 (eiendom rundt kafébygget) og beslaglegger
noe areal utover fotavtrykk til kafébygg og vaktmesterbolig innover i friluftsbadets grøntanlegg.
Nybygget beslaglegger også areal på gatesiden, i dag en kombinasjon av grønt restareal inn mot bygg
og asfaltert areal som henger sammen med fortauet.
Dagens portbygning er i forslag til løsning opprettholdt og gangveisystem ligger uendret.
Løsningen krever at det bygges separat garderobeløsning tilknyttet innendørs svømmehall, mens
dagens garderober opprettholdes for friluftsbadet da dette ligger nærmere utendørsbassengene.
Alternativet innebærer riving av deler av bebyggelsen mot Middelthuns gate, slik at dagens areal til
kafé og administrasjon må erstattes. Det er ikke beregnet areal til kafé i nybygget, men areal til
administrasjon er beregnet inn i illustrert volum.
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Alt 3: Opplæringsbasseng 12,5x9,5 m ved parkeringsplass
Figur 5-11 viser innplassering av 12,5x9,5 meters innendørs svømmebasseng (opplæringsbasseng) på
parkeringsplass tilknyttet Frognerparken. Bassengvolumet vises i Figur 5-12.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagens bebyggelse

Figur 5-11. Alternativ 3: Opplæringsbasseng 12,5x9,5 m ved parkeringsplass

Opplæringsbassenget er plassert i forlengelse av byggelinje for bebyggelsen ved Frognerbadet, langs
Middelthuns gate. Dette gir plass til å opprettholde en beplantet rabatt mot fortau i forkant av
bygget, på lik linje med slik det er foran Frognerbadet.
Bebyggelsen er grafisk fremstilt i forhold til arealbehov. Det ansees riktig å organisere bebyggelsen
langsmed gateløpet, men i en planleggingsprosess vil det være behov for å modellere bebyggelsen til
situasjonen i større grad enn den prinsipielle plasseringen her viser.
Plasseringen gir et nytt, innendørs svømmetilbud i bydelen, men det blir liggende utenfor det
inngjerdede området til Frognerbadet, uten mulighet til fysisk og funksjonell sammenkobling av de to
anleggene.
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Bygningsvolumene beslaglegger areal som i dag er i bruk til parkering. I størrelsesorden 60 p-plasser
vil beslaglegges av bygningens grunnflate eller måtte tas ut av bruk som følge av mangel på
manøvreringsareal.
Langs Middelthuns gate vil det være plass til trerekke i rabatt mot fortau, men om dagens trær kan
opprettholdes, eller om de må erstattes i etterkant av bygging kommer an på rotsonens utstrekning.
Deler av trebeplantningen mellom parkeringsfeltene vil gå tapt ved en eventuell utbygging.

Figur 5-12. Nytt innendørs opplæringsbasseng plassert på parkeringsplassen nordvest for Frognerbadet.
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Alt 4: Treningsbasseng 25x12,5 m med minimums landareal ved parkeringsplass
Figur 5-14 viser innplassering av 25x12,5 meters innendørs svømmebasseng (treningsbasseng) på
parkeringsplass tilknyttet Frognerparken. Bassengvolumet vises i Figur 5-14.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Figur 5-13. Alternativ 4: Treningsbasseng 25x12,5 m med minimums landareal ved parkeringsplass

Treningsbassenget er i illustrasjonene plassert noe nærmere Middelthuns gate enn bebyggelsen
tilhørende Frognerbadet. Situasjonen legger til rette for å opprettholde en beplantet rabatt mot
fortau i forkant av bygget, men litt smalere en dagens situasjon.
Bebyggelsen er grafisk fremstilt i forhold til arealbehov. Det ansees riktig å organisere bebyggelsen
langsmed gateløpet, men i en planleggingsprosess vil det være behov for å modellere bebyggelsen til
situasjonen i større grad enn den prinsipielle plasseringen her viser.
Plasseringen gir et nytt, innendørs svømmetilbud i bydelen, men det blir liggende utenfor det
inngjerdede området til Frognerbadet, uten mulighet til fysisk og funksjonell sammenkobling av de to
anleggene. Det er ikke tatt høyde for kaféfunksjon tilknyttet nybygget.
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Bygningsvolumene beslaglegger areal som i dag er i bruk til parkering. I størrelsesorden 70 p-plasser
vil beslaglegges av bygningens grunnflate eller måtte tas ut av bruk som følge av mangel på
tilhørende manøvreringsareal.
Langs Middelthuns gate vil det være plass til trerekke i rabatt mot fortau, men om dagens trær kan
opprettholdes, eller om de vil måtte erstattes i etterkant av bygging kommer an på rotsonens
utstrekning. Deler av trebeplantningen mellom parkeringsfeltene vil gå tapt ved en eventuell
utbygging.

Figur 5-14. Nytt treningsbasseng plassert på parkeringsplass nordvest for Frognerbadet.

5.1.3 Andre forslag eller hensyn
Alternativer med større bygningsvolumer ble også vurdert i forbindelsen med den andre
mulighetsstudien. Ved plassering av de nødvendige volumene for disse blir det fort klart at de vil gå
på bekostning av areal i utendørsanlegget og at de dermed i større grad vil komme i konflikt med
fredningen. Følgende alternativer ble dermed forkastet:
• Treningsbasseng 25 meter med ekstra landareal
• Konkurransebasseng 25x15,5 meter
Denne KVUen er avgrenset til utvikling av Frognerbadet. Vurdering av plassering av en enkel
svømmehall på andre tomter i bydelen eller i Oslo lå utenfor oppdragets bestilling.
Bydelsutvalget i Frogner har vedtatt å be Byrådet om å utrede oppsett av en «boblehall» over
utebassenget til erstatning for Tøyenbadet mens nye Tøyen er under bygging, men forslaget kan i
utgangspunktet også vurderes å være generelt relevant. Det er da snakk om en innretning av typen
som er vanlig for eksempel for tennisbaner i vinterhalvåret i Norge. Forslaget vurderes derfor kort
her i denne utredningen.
En slik «boblehall» vil ikke være en permanent konstruksjon, men likevel være oppe eller i drift i 6-8
måneder, dvs. en stor del av året. Det vil være behov for en stor konstruksjon for å dekke over 50metersbassenget. Konstruksjonen vil dermed framstå som svært ruvende i arealer som er under som
er underlagt fredningsbestemmelser etter Kulturminnelovens § 15, jf. omtalen av fredning i 4.3. Det
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anses dermed som lite sannsynlig at et slikt tiltak vil kunne gjennomføres, og forslaget tas ikke med
videre i utviklingen av konsepter i denne utredningen.

5.2

Etablering av nullalternativet

Null-alternativet i en KVU skal representere en løsning som sikre videreføring av dagens kapasitet og
funksjon. Nullalternativet skal dermed omfatte tiltakene og investeringene som anses å være
nødvendig for å opprettholde dagens drift. Hva som betraktes «nødvendig» for å opprettholde
dagens drift i et publikumsrettede friluftsanlegg som Frognerbadet vil imidlertid ikke alltid være helt
entydig og er gjenstand for en viss tolkning. Befolkningens krav til ytelsesnivå endrer seg også noe
over tid, jf. avsnitt 3.1.6. Det er ikke uvanlig at nullalternativet også inneholde nøkterne tilpasninger
til en framtidig utvikling. Større rehabiliteringer og oppussinger foretas sjelden, og når de første
gjøres, er det naturlig å etterstrebe løsninger som gjør et anlegg godt rustet litt fram i tid
Alternativ 1 i Mulighetsstudie Frognerbadet som KID utarbeidet i 2018, jf. avsnitt 5.1.1, analyserer og
lister opp en lang rekke tiltak av typen som er naturlige å vurdere til nullalternativet i denne KVUen.
Mulighetsstudiens alternativ 1 ble utviklet eksplisitt med tanke på hva som skulle til for å videreføre
dagens drift med sesongåpent fra 18.mai til skolestart. Det ble vurdert at rehabilitering av
bassengene og tilhørende uteområde med tribuner var nødvendig. Videre skal nullalternativet
opprettholde dagens kapasitet i henhold til gjeldende lover og regler.
I KVUen inngår derfor de samme tiltakene som for alternativ 1 i den første mulighetsstudien, jf.
avsnitt 5.1.1, med unntak av følgende punkt:
o

Bassengene utstyres med duker til å dekke over bassengene

Dette punktet tas ut, fordi forhindring av varmetap og fordampning også kan ivaretas på annen måte
- med en heve-/senkebunn. Heve-/senkebunn inngår i noen av konseptene som utredes senere, og
det er relevant særlig inn i analysene av energibehov i avsnitt 6.5. Intensjonen som tiltaket skulle
ivareta, blir dermed likevel videreført i denne analysen, som et tiltak som inngår i noen, men ikke alle
konsepter.

5.3

Utvikling av videre konsepter

De tidligere omtalte mulighetsstudiene utredet hvilke tiltak som kan være aktuelle for utvikling av
Frognerbadet, men hadde ulike hovedtemaer. Det er derfor ikke hensiktsmessig å overta alternativer
direkte fra mulighetsstudiene, og det er et behov for å utrede og videreutvikle alternativene i denne
KVUen. Her er det delvis nyttig å bryte ned alternativene fra mulighetsstudiene til ulike
«komponenter» eller bestanddeler. Ulike konsepter til denne KVUEn kan settes sammen som en
«pakke» av ulike komponenter. Hvordan «pakken» settes sammen har noe å si for hva slags
ytelsesnivå eller kvalitet for brukerne som oppnås ved utvikling av Frognerbadet, for eksempel om
mulighetene for effektiv drift hvis driftssesongen utvides. Konseptene vil også innebære ulike
investeringsnivåer.
I arbeidet med å bryte alternativene fra mulighetsstudiene ned i mindre «komponenter» for å kunne
sette sammen konsepter ble det tydelig at det ikke var hensiktsmessig å organisere konsepter rundt
(antakelser om) driftssesong/sesongåpningstider. Grunnen til dette er at (de reelle mulighetene for)
driftssesong i stor grad er en funksjon av hva slags fasiliteter som finnes i anlegget. Dagens anlegg
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kan i teori brukes i helårsdrift. Det ville bare vært veldig dyrt, da anlegget ikke har gode tilpasninger
til for eksempel hindre varmetap fra bassengvann og skjerme besøkende fra vær og kulde.
Komfortnivået med dagens anlegg i helårsdrift ville heller ikke vært høyt, da garderobene ligger så
langt fra utebassengene.
Utvikling av konsepter til alternativanalysen handlet det derfor primært om å peke ut fasiliteter som
ga ulike muligheter for utvidet drift uten å legge en bestemt driftssesong til grunn. Det gjorde det
noe vanskelige å analysere energibruk, jf. 6.5, men der fant vi likevel en analytisk tilnærming for å få
fram de viktigste resultatene og innsiktene.
5.3.1 Videre siling av enkelttiltak
Mange av de enkeltstående fasilitetene eller komponentene som ble utredet i den første
mulighetsstudien er nødvendig for videre drift i samsvar med hva vi finner i dag og dermed inngår i
nullalternativet, jf. 5.2. Følgende videre tiltak/komponenter har kommet fram i mulighetsstudiene og
vil kunne settes sammen på ulike måter til ulike konsepter:
1. I eller rundt utebassenget
a. Installere heve- og senkebunn i 50-meterbassenget
b. Varme i dekke rundt hele 50-meterbassenget
c. Varme på østsiden av 50-meterbassenget
2. Angående garderober og sanitæranlegg
a. Klimatisert gang mellom garderober og utebasseng
b. WC i tilknytning til den klimatiserte gangen
c. Badstue i tilknytning til den klimatiserte gangen
d. Garderober med dusj under tribunene ved 50-meterbassenget ute
3. Servering
a. Kafé eller serveringssted i 2. etasje (over garderobene) i Frogner stadion
b. Vaktmester- og kioskbygget oppgraderes (rives, bygges opp på nytt eller
rehabiliteres)
4. Innendørsbasseng
a. 12,5 m opplæringsbasseng ved parkeringsplassen
b. 25 m opplæringsbasseng ved parkeringsplassen
c. 12,5 m treningsbasseng ved eksisterende vaktmesterbolig
d. 25 m treningsbasseng ved eksisterende vaktmesterbolig
e. 50 m basseng
f. 25 m treningsbasseng med ekstra landareal
g. Konkurransebasseng 25 x 15,5 m
En rekke av disse tiltakene har blitt vurdert som lite aktuelle allerede i mulighetsstudiene. Det gjelder
for eksempel de tre alternativene 4e, 4f og 4g, som Asplan Viak undersøkte. Der ble det vurdert at de
nødvendige volumene for slike basseng vil gå på bekostning av areal i utendørsanlegget og dermed i
større grad vil komme i konflikt med fredningen. Av den grunnen blir disse fasilitetene heller ikke tatt
med videre i utvikling av konsepter her i KVUen.
Garderober under tribunene ble vurdert som en mulig tilrettelegging for helårsdrift i friluftsbadet, jf.
5.1.1. Plassen under tribunene er imidlertid ikke stor nok til tilstrekkelig garderobeplass til
sommersesongen. Løsningen ville være forholdsvis dyr å realisere. Samtidig ville det fortsatt være
behov for å beholde og rehabilitere garderobene i Frogner stadion. Når et innendørsbad med
garderober eventuelt kommer i tillegg, ville en slik løsning innebære tre ulike garderober ved
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Frognerbadet. Samlet framsto løsning som lite effektiv, særlig sett i sammenheng med andre
muligheter som kom fram.
En klimatisert gangløsning fra de nåværende garderobene til utendørsbassenget slik det ble foreslått
i den andre mulighetsstudien, framsto som en forholdsvis enkel løsning for å gjenbruke eksisterende
garderober og samtidig sikre en oppvarmet adkomst til utebadet i de kaldere årstidene. Løsningen
tas derfor med videre i utvikling av konsepter.
Den andre mulighetsstudien vurderte to mulige lokaliseringer (4a/b og 4c/d i listen overfor) for et
innendørsbasseng. I mulighetsstudien kom det imidlertid også fram en rekke momenter som taler
imot en plassering ved parkeringsplassen, dvs. imot 4a/b. Frognerparken har brede grusganger som
danner plasser og akser, enkelte av dem understreket med allébeplantning, jf. Figur 5-15. Samlet har
parken en overveiende grønn karakter og et åpent preg. Den aktuelle parkeringsplassen ligger i øst.
Arealet har asfaltdekke og avviker dermed noe fra resten av parkanlegget. De grunnleggende
kvalitetene i tilknytning til parkanlegget er likevel i liten grad forstyrret. Det ligger en kvalitativ
beplantning med lavere trær og busker på arealene, sikten er ivaretatt over bilene og arealet
fremstår med samme åpne karakter da det fortsatt er ubebygget, jf. Figur 5-16.
En plassering av svømmehall ved parkeringsplassen vil i tillegg være utenfor Frognerbadets anlegg og
dermed ikke kunne utløse samme samlokaliseringseffekter av et innendørs- og utendørsanlegg som
den andre plasseringen. Samlet framstår en lokalisering ved parkeringsplassen ved Frognerbadet
derfor som lite egnet, og et eventuelt innendørsbad der tas ikke med videre i utvikling av
hovedkonsepter i denne KVUen.

Figur 5-15 Frognerparken er et stort formalanlegg med tydelige akser og retninger.
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Figur 5-16 Parkeringsplassen er opparbeidet med trebeplantning mellom bilradene og fremstår fortsatt som et
åpent areal der tresjiktet viderefører parkens utpregede grønne karakter.

Andre lokaliseringsmuligheter innenfor anlegget til Frognerbadet ble også drøftet og vurdert som
uaktuelle i den andre mulighetsstudien. Inn mot Frognerdammen ligger terrenget i markant helning,
uegnet for bygg av denne typen. Tilsvarende bratt er arealet øst for dagens svømmebasseng.
Gratishaugen og hellingen vest for bassengene er en del av de karakteristiske landskapsformene i
parken, og det vurderes som klart utenfor rammene i fredningen å tilpasse arealene til bygg.
Sør for dagens bassenger ligger en mindre markant høydeforskjell, men denne er likevel en tydelig
markering av skille mellom friluftsbadet og Frognerparken. Det er ikke tilgjengelig egnet areal for
tomt sør, øst eller vest for dagens friluftsbad.
Arealet nord for dagens bassenger er en flat, åpen plen, og som uteoppholdsareal inngår dette som
en essensiell verdi i fredningen. Arealet er fysisk egnet for bebyggelse, men det vil være svært
uheldig for sammenhengen i anlegget å bygge ned det sentrale plenarealet. Det vurderes også som
særdeles konfliktfylt i forhold til fredningen.
Vurdering av andre tomter i bydelen ligger utenfor oppdragets bestilling.
Tiltak 1 c - varme på østsiden av 50-meterbassenget – ble foreslått i den første mulighetsstudien. Den
føres ikke videre i et konsept i denne utredningen nå, fordi forskjellen mellom varme i del av dekke
rundt 50-metersbasseng og rundt hele bassenget vurderes å være liten gitt at hele dekket uansett
skal fornyes. Å skille mellom varme på én side og varme i hele dekke anses videre å være på et
detaljnivå som ikke er hensiktsmessig for differensiering av konsepter i en tidligfaseutredning. Varme
i dekke rundt hele bassenget tas med videre for å representere den generelle fordelen med varme i
dekke.
En klimatisert gang mellom garderober og utebasseng er hovedgrep under punkt 2 over. Tiltakene 2b
og 2c ble drøftet i første mulighetsstudie med bakgrunn i ønsket om å ha fasiliteter nærmere
utebassenget. En enkel WC kan imidlertid innplasseres under hovedbassenget, dvs. ved
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barnebassenget ute, og er dermed ikke strengt tatt nødvendig i tilknytning til gangen. En badstue vil
kunne inngå i rehabilitering av garderobene i første etasje av stadionbygget. 2b og 2c er mindre tiltak
som ikke vil bidra som avgjørende for valg mellom overordnede konseptene i den
tidligfaseutredningen og tas derfor ikke eksplisitt som selvstendige tiltak videre.
Følgende løsninger eller tiltak gjenstår etter grovsiling av mulige tiltak for utvikling av Frognerbadet:
I eller rundt utebassenget
• Installere heve- og senkebunn i 50-meterbassenget
• Varme i dekke rundt hele 50-meterbassenget
Angående garderober og sanitæranlegg
• Klimatisert gang mellom garderober og utebasseng
Servering
• Kafé eller serveringssted i 2. etasje (over garderobene) i Frogner stadion
• Vaktmester- og kioskbygget oppgraderes (rives, bygges opp på nytt eller
rehabiliteres)
Innendørsbasseng
• 12,5 m treningsbasseng ved eksisterende vaktmesterbolig
• 25 m treningsbasseng ved eksisterende vaktmesterbolig
I neste avsnitt settes disse sammen på ulike måter til ulike konsepter.
5.3.2 Gjenstående konsepter til videre analyse
I valg av konsepter for nærmere utredning er det nyttig å sikre en viss variasjon slik at ulike fordeler
og ulemper kan belyses. Sagt på en annen måten må konseptene inneholde ulike komponenter som
skaper interessante forskjeller i ytelse, kapasitet og funksjon i anlegget. Konseptene vil oftest også
dermed gi i tillegg interessante forskjeller i investeringskostnader og driftskostnader, herunder
energibruk/-kostnader.
Noen kombinasjoner av løsninger/tiltak fra listen som sto igjen i forrige avsnitt er gjensidig
utelukkende. Det går for eksempel ikke an å ha servering ved samme sted som i dag og å bygge
innendørsbad der hvor kafeen befinner seg i dag.
Tabell 5-1. gir en oversikt over kombinasjonene eller «pakkene» av tiltak som har blitt sett sammen
til konsepter for videre utredning i denne KVUen.
I tillegg til nullalternativet utredes det fem konsepter. Konseptene og hovedkomponentene som
varierer over de ulike konseptene, kan sammenfattes slik:
A. inneholder et 12,5 meters innendørsbasseng. Servering plasseres i 2. etasje av stadionbygget
B. inneholder et 25 meters innendørsbasseng. Servering plasseres i 2. etasje av stadionbygget
C. er lik alternativ A pluss en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak
i og rundt utebassenget
D. er lik alternativ B pluss en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak
i og rundt utebassenget
E. omfatter en klimatisert gang fra garderobene til utebasseng og noen flere tiltak i og rundt
utebassenget. Da det ikke inneholder innendørsbasseng, kan nåværende lokalisering av kafé
beholdes.
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I konseptene C, D og E er det foreslått å installere heve-/senkebunn i utebasseng og å ha varme i hele
dekket rundt utebassenget. Det antas at et eventuelt innendørsbasseng også vil ha heve-/senkebunn,
da dette regnes å være en standardløsning for basseng i dag.
En heve-/senkebunn gir betydelig større bruksfleksibilitet. I tillegg kan bunnen dekke til vannflaten og
hindre varmetap når den er kjørt helt opp til overflaten. Heve-/senkebunn blir dermed et alternativ
til duk for å dekke til bassenget. Heve-/senkebunn tas med i konseptene C, D og E fordi de
konseptene er satt sammen for å gi større fleksibilitet med tanke på lengre driftssesong i
utebassenget.
Alternativ E gir noen bedre forutsetninger enn nullalternativet når det gjelder mulighetene for å
kunne tilby badetjenester i kaldere deler av året.
Tabell 5-1. Oversikt over tiltakene/løsningene som inngår i ulike konsepter
ALTERNATIV

0

A

B

C

D

E

Treningsbasseng 25 m
og gang

Klimatisert
gang

Opplæringsbasseng 12,5 m
og gang

Treningsbasseng 25 m

Opplæringsbasseng 12,5 m

Installere hev- og senkebunn i hovedbassenget ute

1

1

1

Varme i dekke rundt hele 50-meterbassenget

1

1

1

Klimatisert gang mellom garderobe og utebasseng

1

1

1

WC gang

1

1

1

Badstue gang

1

1

1

1

1

Basseng og bassengdekke

Garderober og sanitær

Servering
Kafé/servering i 2.etasje Frogner stadion
Vaktmester- og kioskbygget oppgraderes

1

1

1

1

Innendørsbasseng
12,5 meter opplæringsbasseng

1

25 meter treningsbasseng

1
1
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6 ANALYSE AV HOVEDKONSEPTENE
Analysene er satt opp i tabeller der vurdering etter definerte alternativer markeres med farge.
Fargen indikerer positiv eller negativ effekt i forhold til kriteriene, men de ulike valørene er ikke gitte
størrelser.
Skalaen går fra grønt mot rødt, der grått markerer nøytral vurdering, eller en effekt som tilsvarer
dagens situasjon.

Positiv

6.1

Nøytral

Negativ

Brukernytte – vannbaserte aktiviteter

Frognerbadet – i både nåværende og eventuelt endret form – kan blant annet tolkes å være et
bydelsbad, et parkanlegg, et idrettsanlegg, et utfluktssted og/eller en turistattraksjon. Disse
forskjellige bruksmåtene og funksjonene gir opphav til ulike typer nytte.
I dette avsnittet retter vi søkelys på fordelene som eventuelle endringer av Frognerbadet vil kunne
ha for ulike brukere som bader, svømmer eller ellers driver med vannbaserte aktiviteter. Med
«brukere» menes her egentlig alle mulige brukere, ikke bare typiske brukere eller brukergrupper som
per i dag oppsøker Frognerbadet. Endringer som inngår i alternativene A-E kan føre til at nye grupper
oppsøker badet eller at nåværende brukere/brukergrupper bruker badet i større grad eller på en
annen måte. Det er derfor viktig å ikke tenke på «brukere» i for snever forstand.
I dette avsnittet drøfter vi mulige effekter for brukere som benytter seg av bading/svømming og
aktivitetene som er vanlige i badeanlegg, dvs. bassengene, stupetårn, vannskliene osv. Vurderingene
som vi gjør her, ville vært omtrent de samme for andre badeanlegg med lignende badefasiliteter.
Frognerbadet er imidlertid ikke bare et badeanlegg. Det er også et parkmessig anlegg, noe som gir
opphav til litt andre nytteverdier. Slike omtales i avsnitt 6.2.5. Her kan det være nyttig å tenke at
dette avsnittet (6.1) omtaler nytte som er typisk for badeanlegg, mens avsnitt 6.2.5 omtaler effekter
som er unike for Frognerbadet.
I en samfunnsøkonomisk tilnærming ville nytte for brukere kunne bli uttrykt som brukernes samlede
betalingsvillighet for å bruke badet. Hvis badetjenester ble tilbudt på et åpent og fritt marked, ville
billettprisene samt besøkstall eller andre gode mål på etterspørsel kunne brukes for å kaste lys over
den samlede betalingsvilligheten. De fleste badeanleggene i Norge opererer imidlertid ikke under
betingelser som ligner på et vanlig marked. Bygging av slike anlegg blir som oftest subsidiert, og i
Oslo er de vanlige driftskostnadene ved byens offentlige badeanlegg heller ikke dekket av
inngangspris/-inntekter.12 Det er derfor ikke mulig å avlede gode kvantitative mål på brukernytte i
denne utredningen. Vi kan imidlertid bruke en kvalitativ tilnærming for å systematisere og belyse
fordelene av ulike tilbud for ulike brukergrupper.

12

Se Bademeldingen.
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I avsnitt 6.1.1 skal vi først komme fram til konkrete kriterier som kan fange opp de viktigste formene
for nytte forbundet med vannbaserte aktivitetstilbud i anlegget. Deretter blir de ulike alternative
konseptene systematisk gjennomgått og vurdert opp mot disse kriteriene.
6.1.1 Kriteriene for vurdering av brukernytte
I dette avsnittet beskriver vi konkrete kriterier for å vise eventuelle fordeler med videreutvikling av
Frognerbadet. Kriteriene utvikles med bakgrunn i analysene og drøftingene i kapittel 3.
Når det gjelder brukernytte knyttet opp mot svømmeopplæring skiller vi mellom to grupper med litt
ulike opplæringsbehov:
•
•

Nybegynnere og/eller mindre skolebarn
Viderekomne og/eller større skolebarn med grunnleggende svømmeferdigheter

Disse gruppene har til dels ulike behov når det gjelder utforming av et badeanlegg. Et mindre – 12,5
meters – basseng kan fungere bra for opplæring av mindre barn og nybegynnere, men vil fort
oppleves som for lite og setter begrensninger for viderekomne. Det er for å få fram denne forskjellen
at vi innfører to kriterier knyttet opp mot opplæring.
Bading er en skånsom treningsform som er egnet for brukere med ulike treningsbehov og brukes
også som en del av terapi eller opptrening i forbindelse med medisinsk behandling. For å synliggjøre
nytten av denne typen aktivitet innfører vi følgende kriterium:
•

Muligheter for vannbasert terapi eller behandling

Her er det verdt å merke at dette formålet krever ofte en noe høyere vanntemperatur enn
svømmetrening.
Når det gjelder brukernytte knyttet opp mot mosjon og mosjonister, ser vi behov for to kriterier:
•
•

Mulighet for uorganisert mosjon med rolig svømming
Mulighet for uorganisert mosjon med rask svømming

Med «mosjonister» mener vi folk som mer eller mindre regelmessig bruker svømming eller bading
som mosjonsform. De to ulike kulepunktetene skal få fram at mosjonister er ikke en ensartet gruppe.
Noen mosjonister er sterke svømmere som trenger en viss banelengde for å oppnå en god
mosjonsintensitet, mens andre kan sikkert finne seg godt til rette i et mindre basseng.
Muligheter for organisert trening i svømme- og vannidretter fanges opp av et selvstendig kriterium:
•

Muligheter for idrettstrening

Uorganiserte fritidsbesøk kan handle om bading som lek og fritidsaktivitet for barnefamilier,
sporadiske badebesøk fra lokalbefolkningen eller badebesøk fra andre tilfeldige besøkende, som
turister. Her tenker vi at noen i denne heterogene gruppen kan ha glede av et mindre basseng, mens
det også for den gruppen vil være en fordel med et større basseng. Denne gruppens behov
sammenfattes som:
•

Mulighet for lek og fritidsbading
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De ulike konseptene som skal analyseres her, gir ulike muligheter for servering ved Frognerbadet.
Konseptene som legger opp til kafé/servering i andre etasje av Frogner stadion gir langt større
fleksibilitet for både hvordan serveringsvirksomhet kan organiseres og for åpningssesong. Av den
grunnen er det nyttig å ha med et kriterium som synliggjør dette.
Dette gir i alt 8 ulike kriterier som fanger opp ulike aspekter av brukernytte. Det er imidlertid et
behov for en ytterligere oppdeling av disse kriteriene, da nyttevurderingene kan være ulike avhengig
av årstid. Nytten av enkelte konsepter kan være større hvis vi tenker på bruk om sommeren enn når
vi tenker på bruk i kaldere måneder. En viktig del av bakgrunnen for den første mulighetsstudien, jf.
5.1.1, var nettopp å utforske mulighetene for utvidet drift eller utvidede sesongåpningstider i
Frognerbadet. Det kan tenkes at enkelte av konseptene tilrettelegger for dette i større eller mindre
grad. Det er et behov for å synliggjøre muligheten for en slik forskjell i alle kriteriene som har blitt
omtalt her.
Opprinnelig skilte vi mellom tre driftssesonger: sommer, vinter og vår/høst. Det viste seg imidlertid
at vurderinger vedrørende vinter og vår/høst var sammenfallende, og det er derfor ikke et reelt
behov for en tredeling. En todeling – sommer og vår/høst/vinter – blir derfor vurdert som
tilstrekkelig.
I alt sitter vi igjen med følgende kriterier for vurdering av bruksnytte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muligheter for vannbasert terapi eller behandling, sommer
Muligheter for vannbasert terapi eller behandling, vår/høst/vinter
Muligheter for uorganisert mosjon av rolig type, sommer
Muligheter for uorganisert mosjon av rolig type, vår/høst/vinter
Muligheter for uorganisert mosjon av rask type, sommer
Muligheter for uorganisert mosjon av rask type, vår/høst/vinter
Muligheter for idrettstrening, sommer
Muligheter for idrettstrening, vår/høst/vinter
Muligheter for uorganiserte besøk til lek og fritid, sommer
Muligheter for uorganiserte besøk til lek og fritid, vår/høst/vinter
Opplæring for nybegynnere, sommer
Opplæring for nybegynnere, vår/høst/vinter
Opplæring for viderekomne, sommer
Opplæring for viderekomne, vår/høst/vinter
Serveringsmuligheter, sommer
Serveringsmuligheter, vår/høst/vinter

6.1.2 Vurderinger
Ingen av konseptene innebærer dårligere løsninger for badere/svømmere enn nullalternativet. Vi får
bare positive virkninger (sammenlignet med nullalternativet) her.
Det er lett å forstå at konsept D vil være overlegent alle de andre når vi utelukkende ser på
brukernytte knyttet opp mot vannbasert aktivitet. Konsept D omfatter både et 25-meter
innendørsbasseng og tilpasninger av friluftsbadet. Det gir størst rom for å finne gode løsninger for
alle bade-/svømmegrupper hele året.
Bademeldingen til Oslo kommune viser at det er et stort behov for bassengtid for en rekke
brukergrupper, og bassengdekning er lav vest i byen. I konseptene hvor det er innplassert et
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innendørsbasseng i Frognerbadet er det derfor god grunn til å forvente at kapasitetsbeskrankninger
kan gjøre seg gjeldende innendørs, dvs. det nye innendørsbadet vil likevel ikke være nok til å dekke
hele behov i den delen av byen, særlig hvis byen fortsetter å vokse raskt. Mulighetene til å kunne
bruke utebassenget i kaldere måneder eller ved dårlig vær betyr at C (D) gir litt større nytte en A (B),
fordi det innebærer en økning i kapasitet deler av året.
Konsept E omfatter ikke innendørsbasseng. Det alternativet er dermed en ren tilpasning av
friluftsbadet, hvor tilpasningene er mer omfattende enn i nullalternativet. Tilpasningene som er
foreslått, gjør det lettere å holde 50-meters-bassenget) åpnet i kaldere måneder og tilbyr litt bedre
kvalitet eller «komfort» til brukerne enn nullalternativet.
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Tabell 3-1 sammenfatter vurderingene knyttet til brukernytte for de ulike konseptene. Grå betyr at
konseptet ikke vurderes å være vesentlig bedre enn nullalternativet langs den aktuelle dimensjonen.
Grønnfarge betyr at konseptet vurderes å være bedre enn nullalteralternativet. I samme rad har
fargesjatteringene en betydning: et konsept med mørkere farge vurderes å være bedre enn et
konsept med lysere farge langs den aktuelle dimensjonen. Fargesjatteringene på tvers av kriterier har
ikke en klar tolkning, dvs. mørkere farge for et kriterium enn et annet kan ikke uten videre tolkes som
en størrelse.
Det stilles vanligvis krav til jevn og noe varmere temperatur enn vanlig for vannbaserte aktiviteter
knyttet opp mot terapi eller behandling. Slike betingelser kan best ivaretas med et innendørsanlegg.
Alternativ E omfatter en rekke tiltak som øker komfort både om sommeren og i kaldere måneder,
men vi anser det som usannsynlig at komfort- og ytelsesnivået i det alternativet vil være høyt nok til
å kunne ha et stabilt tilbud på terapi/behandling ute. Vi vurderer at friluftsbadet ikke vil kunne
ivareta slik bruk på en god måte. Dette gjelder i hvert fall om vinteren og i de kaldere årstidene, men
gitt de store svingningene i vær og temperatur om sommeren i Oslo, vurderer vi at uteanlegget heller
ikke vil være særlig egnet for slike aktiviteter om sommeren. Alternativ E vurderes derfor å ikke gi
større brukernytte enn nullalternativet langs denne dimensjonen.
Både et mindre opplæringsbasseng og et treningsbasseng vil kunne dekke denne type terapi- og
behandlingsbehov. Det er ikke opplagt at et treningsbasseng (25-meter) vil dekke behovet bedre enn
et opplæringsbasseng. Tvert imot vil krav til noe høyere vanntemperatur være lettere å innfri i et
mindre basseng. Samtidig vil et større innendørsbasseng kunne brukes av flere brukergrupper
samtidig. Vi vurderer derfor at alternativene med opplæringsbasseng og treningsbasseng kommer
omtrent likt ut langs denne dimensjonen. Vi vurderer at den relativt større nytten for konseptene
A,B,C og D sammenlignet med null er den samme om sommeren og i de kaldere månedene.
Vurderingene for denne brukergruppen er oppsummert i tabellen under.
A

B

C

D

E

Terapi/behandling, sommer

2

2

2

2

0

Terapi/behandling, høst/vår/vinter

2

2

2

2

0

Et opplæringsbasseng vurderes å være av svært begrenset nytte for organisert idrettstrening, da slik
aktivitet i all hovedsak forutsetter en banelengde på (minst) 25 meter. Alternativene A, som omfatter
et opplæringsbasseng innendørs, kommer derfor ikke bedre ut enn nullalternativet når det gjelder
idrettstrening, hverken om sommeren eller i de kaldere årstidene. Nullalternativet omfatter en rekke
tiltak som vil kunne gjøre friluftsbadet mer attraktivt for organisert trening i sommermånedene. Her
kan en banelengde på 50 meter utendørs ha en vis attraktivitet for idretten.
Alternativ E omfatter noen flere tiltak utover nullalternativet og gir litt høyere nytte når
sommerværet ikke er særlig bra. Vi går ut ifra at nullalternativet vil kunne føre til noe større bruk av
friluftsbad til idrettstrening sammenlignet med i dag, og at Alternativet E gir enda større nytte utover
det om sommeren. Forskjellen mellom E og null vurderes ikke å være veldig stor, og det brukes
derfor en veldig lys grønnfarge i tabellen. Alternativ C vurderes likt med alternativ E, da det omfatter
de samme utendørstiltakene, og et lite treningsbasseng gir ikke nytte for idretten. Alternativene B og
D omfatter et 25-meters innendørsbasseng, og det vurderes å gi klart større brukenytte enn A, C eller
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E. At Alternativ D også omfatter større tilpasninger av utendørsbassenget fører til at det alternativet
kommer best ut når det gjelder idrettstrening.
I de kaldere månedene vil tiltakene som foreslås i alternativ E, gi klart bedre vilkår enn
nullalteralternativet for eventuell idrettstrening i utebassenget. Det alternativet vurderes derfor å
kunne gi litt større brukernytte enn nullalternativet for idrettstrening om vinteren/våren/høsten.
Alternativet A vurderes å ikke være bedre enn null om vinteren/våren/høsten, da et
opplæringsbasseng ikke er særlig egnet til treningsformål innenfor svømmeidretten. Alternativet C
kommer omtrent likt ut som Alternativet E her, fordi den vesentlige forskjellen for idrettsformål
mellom de konseptene er et opplæringsbasseng innendørs (som er av liten nytte for
idrettssvømming). Et innendørstreningsbasseng vurderes å gi bedre vilkår for idrettstrening om
vinteren/våren/høsten. Alternativene B og D vurderes å komme bedre ut enn A, C og E, da
innendørsbassenget er av en størrelse som idretten kan få nytte av. D vurderes å være litt bedre enn
B, da det vil være bedre vilkår for utendørstrening om vinteren/våren/høsten når utebassenget kan
være i bruk i alternativet D. Vurderingene for denne brukergruppen er oppsummert i tabellen under.
A

B

C

D

E

Organisert idrettstrening, sommer

0

2

1

2

1

Organisert idrettstrening, høst/vår/vinter

0

3

2

4

2

Vurderingene vedrørende brukernytte knyttet opp mot rask mosjonssvømming og
svømmeopplæring for viderekomne samsvarer med vurderingene for organisert idrettssvømming.
Det kommer av at disse to gruppene – de sterke mosjonssvømmerne og viderekomne svømmeelever
– bør ha en banelengde på minst 25 meter. Disse gruppene vil ikke ha særlig nytte av et
innendørsopplæringsbasseng.
Mosjonistene som driver med forholdsvis rolig svømming kan ha noe nytte av et opplæringsbasseng.
Tiltakene knyttet opp mot utendørsanlegget i alternativene C, D og E gir også nytte for den gruppen,
da de lettere kan svømme ute når det er dårlig vær om sommeren eller i kaldere årstider. For denne
gruppen vurderes alternativ E å gi litt større nytte enn nullalternativet. Alternativ A vurderes å gi
omtrent like stor nytte som E. Når det er dårlig vær om sommeren eller i de kaldere årstidene kan de
rolig svømmende mosjonistene ha glede av et lite innendørsbasseng, men de konkurrerer da med for
eksempel svømmeopplæring og terapiformål om tid i innendørsbassenget. Tiltakene knyttet opp mot
E gir bedre mulighetene for å bruke utendørsanlegget når det er kaldt eller dårlig vær, og
utendørsbassenget er mye større, dvs. ikke har like store kapasitetsbegrensninger som
innendørsopplæringsbassenget. Alternativene A og E gir med andre ord ulike fordeler og ulemper.
Det er krevende å sammenligne disse ulike fordelene og ulempene, men det framstår som ikke helt
usannsynlig at de samlet kan komme omtrent likt ut for de rolige mosjonistene.
Vi vurderer at alternativ B og C gir omtrent lik nytte og at den nytten er litt større enn for A/E. Tilbud
til de rolige mosjonistene i B og C er ulike og har ulike fordeler og ulemper. Samlet vurderes de å
komme omtrent like ut for de rolige mosjonistene. I alternativ B vil mosjonistene ha et
innendørsbasseng med god størrelse til rådighet, men vil konkurrere med mange om tid i
innendørsbassenget. I C vil de kunne bruke enten et lite basseng innendørs eller et (stort)
utendørsanlegg som er bedre tilpasset bruk når det er kaldt eller dårlig vær. Alternativ D kommer
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best ut: mosjonistene kan bruke et treningsbasseng inne og/eller det store utendørsbassenget når
det er kaldt eller dårlig vær. Dette letter på eventuelle kapasitetsbegrensninger som kan forventes i
et innendørsanlegg og som dermed i større grad gjelder for alternativet B enn for alternativ D.
Vurderingene for denne brukergruppen er oppsummert i tabellen under.
A

B

C

D

E

Mosjon, rolig, sommer

2

2

2

2

1

Mosjon, rolig, høst/vår/vinter

2

3

2

4

2

Barnefamilier og andre besøkende som kan tenkes å bruke anlegget primært til lek og som
fritidssyssel, vurderes å ha lignende bassengbehov som mosjonistene som driver med forholdsvis
rolig trening. Det samme gjelder for nybegynnere eller mindre barn som deltar på
svømmeopplæring.
I konseptene med innendørsbasseng blir det antatt at lokalene i 2. etasje av Frogner stadion, som
ligger over nåværende garderober, blir pusset opp og at et serveringssted lokaliseres der. Denne
plassering er noe nærmere utebassenget enn dagens kiosk/kafé og gir noe større fleksibilitet for
utforming av serveringsvirksomhet på anlegget. I nullalternativet og konsept E antas det at dagens
kafé-løsning videreføres i lokaler som har blitt pusset opp og noe utbedret. Slik det framkommer av
behovsanalysen, er dagens fasiliteter langt fra tilfredsstillende. Konseptene A,B,C og D vurderes
derfor å gi noe bedre nytte enn nullalternativet og konsept E når det gjelder serveringstilbud ved
Frognerbadet. Vurderingene for denne brukergruppe er oppsummert i tabellen under.
A

B

C

D

E

Servering, sommer

2

2

2

2

0

Servering, høst/vår/vinter

3

3

3

3

0

Vurderingene som oppsummeres i Tabell 6-1. gir en forholdsvis klar rangering av konseptene
utelukkende basert på brukernytte knyttet til vannaktiviteter. Alternativ D kommer best ut, fulgt (i
rangert rekkefølge) av B og C. På de siste to plassene er det ikke helt entydig om A eller E kommer
best ut.
Tabell 6-1. Vurdering av brukernytte
A

B

C

D

E

Terapi/behandling, sommer

2

2

2

2

0

Terapi/behandling, høst/vår/vinter

2

2

2

2

0

Organisert idrettstrening, sommer

0

2

1

2

1

Organisert idrettstrening, høst/vår/vinter

0

3

2

4

2

Mosjon, rolig, sommer

2

2

2

2

1

Mosjon, rolig, høst/vår/vinter

2

3

2

4

2

Mosjon, rask, sommer

0

2

1

2

1

Mosjon, rask, høst/vår/vinter

0

3

2

4

2

Lek/fritid. Sommer

2

2

2

2

1
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Lek/fritid, høst/vår/vinter

3

3

3

4

2

Opplæring, begynnere, sommer

2

2

2

2

2

Opplæring, begynnere, høst/vår/vinter

2

3

2

4

3

Opplæring, viderekomne, sommer

0

2

1

3

1

Opplæring, viderekomne, høst/vår/vinter

0

3

2

4

2

Servering, sommer

2

2

2

2

0

Servering, høst/vår/vinter

3

3

3

3

0

6.1.3 Mulige besøkstall
I dette avsnittet presenterer vi noen grove anslag på mulige (årlige) besøkstall for de ulike
konseptene. Analysen er tenkt som et supplement til analysen av som ble presentert i det
forutgående avsnittet. Hensikten bak denne analysen er å se om vi får samme rangering av
alternativer som i forutgående avsnitt, men med en annen tilnærming som gjenspeiles etterspørsel
eller brukernes ønsker/behov.
Anslag på besøkstall slik de presenteres her, er veldig usikre. Anslagene er basert løst på statistikk om
årlige besøkstall for andre basseng og anlegg i Oslo, slik de framkommer i Bademeldingen.
Følgende antakelser ligger til grunn for anslagene:
a) Nullalternativet sikrer besøkstall omtrent som i dag, dvs. om lag 80.000-100.000 besøkende i
løpet av året. Her er det forutsatt dagens driftssesong.
b) Forbedrede utefasiliteter i alternativ E gir om lag 20.000-30.000 flere besøkende til utebadet.
Dette er et konservativt estimat, da vi ikke ønsker å skape urealistiske forestillinger om
samlede besøkstall for Frognerbadet. Denne antagelsen er avledet av erfaringen med utvidet
sesong i 2014 pluss et lite «påslag» begrunnet med bedre utefasiliteter.13
c) Besøkstall for et 12,5-meter innendørsbasseng vil ligge mellom 30.000-40.000 besøkende i
året. Dette anslaget er noe større enn besøkstall for Vestkantbadet, slik det ble rapportert i
Bademeldingen.14
d) Besøkstall for et 25-meter innendørsbasseng vil ligge på 80.000-100.000. Dette intervallet er
vanlig for slike svømmehaller i Oslo ifølge Bademeldingen.15

13

I 2014 var det om lag 10.000 flere besøkende enn vanlig i mai-måneden og om lag 5.000 besøkende i
september, dvs. cirka 15.000 flere besøkende med dagens fasiliteter og utvidet sesong. Mai var imidlertid
usedvanlig varm i 2014, noe som tilsier at det ble noe flere besøk med utvidet sesong nettopp det året.
Fasilitetene som ligger til grunn for E er imidlertid en heving av standard og kvalitet sammenlignet med
nullalternativet. Det tilsier at vi vil kunne forvente noe flere ekstra besøk enn med utvidet sesong i
nullalternativet. Til sammen anses 20.000 flere besøkende som realistiske med bedre utefasiliteter og noe
utvidet sesong.
14
Besøkstall for Vestkantbadet var om lag 26.000 i 2012. Linderud bad, som har lengde under 20 meter, hadde
bare cirka 15.000 besøkende i 2012. Med et nytt anlegg vil vi kunne forvente noe høyere besøkstall i et
opplæringsbasseng ved Frognerbadet.
15
Lambertseter bad, som er et kommunalt eid anlegg som leies og drives av Lambertseter svømmeklubb, er en
lignende svømmehall med betydelig høyere besøkstall – over 160.000 besøkende i 2012.
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e) Til slutt innfører vi et «påslag» på 10.000-20.000 besøkende for konseptene C og D som følge
av «synergieffekter» av samlokalisering av innendørs- og utendørsbad. Besøkende har et
større samlede tilbud av badefasiliteter å velge mellom ved Frognerbadet i konseptene med
innendørs- og utendørsbad. De vil bedre kunne tilpasse besøk til årstid, behov, lyst og
humør, og det gjør at anlegget framstår som mer attraktivt. Det er derfor rimelig å forvente
at besøkstall vil være litt høyere.
Til sammen gir disse antakelsene følgende anslag på besøkstall med de ulike konseptene:
Nullalternativet
A
B
C
D
E

Lavt
80000
110000
160000
140000
190000
100000

Høyt
100000
140000
200000
190000
250000
130000

=a
=a+c
=a+d
=a+b+c+e
=a+b+d+e
=a+b

Lavt=summen av nedre grenser i antakelser om besøkstall. Høyt=summen av øvre grenser i antakelser om besøkstall.

Anslagene for besøkstall slik de har ble avledet, gir følgende rangering fra høyeste til laveste
besøkstall: D,B,C,A,E. Rangering på de tre første plassene er de samme som i avsnitt 6.1.2. Forskjellen
mellom anslag for A og E er liten, og dette er i samsvar med at vi vurderte det som vanskelig å skille
mellom de to i avsnitt 6.1.2.

6.2

Forhold til tema kulturarv

Frognerbadet er fredet etter kulturminneloven (kml § 15 og § 19) i sammenheng med Frognerparken
og Vigelandsanlegget. Fredningen er utarbeidet med definert formål omfang og bestemmelser. Disse
gir anledning til å styre fremtidige tiltak og utvikling, og er viktig å se i sammenheng med tiltakene
som foreslås.
Fredningen skal sikre at dagens karakter og kvaliteter ikke forringes. Fredningen bør imidlertid ikke
være til hinder for å tilføre området ytterligere kvaliteter, under det premiss at de sentrale verdiene
ikke endres.
Vaktmesterbolig, kiosk/kafébygg og inngang, samt stadionbygget er ikke fredet. Fredningen etter kml
§19 dekker arealet der bygningene ligger, og gir hjemmel til å begrense nye tiltak av hensyn til
verdier i § 15 området.
Byantikvaren har i prosessen signalisert at det kan være aktuelt å prioritere vaktmesterbolig,
kafébygg og inngangsbygg for Gul liste. Gul liste innebærer at Byantikvaren skal gis anledning til å
uttale seg til plan- og byggesaker før vedtak. Listeføringen er ikke i seg selv råderettsinnskrenkende,
og er derfor ikke å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er kulturminnets
verneverdi som kan påvirke saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, ikke oppføringen i Gul
liste.
6.2.1 Gjennomgang av fredningens omfang og bestemmelser
Under refereres de deler av fredningsvedtaket som omhandler Frognerbadet. Tekst som er klippet
fra fredningsdokumentene er satt i kursiv og markert med «», men punkt og understrekning er lagt til
av forfatter for å lette lesbarhet. (…) markerer områder i setninger der tekst som omhandler andre
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deler enn Frognerbadet, er utelatt. Formål med fredningen er beskrevet tidligere, under kapittel Sett
inn, 3.2.3
6.2.1.1 Fredet etter § 15
Omfang:
«Frognerbadet fredes som friluftsbad. Fredningen omfatter stupetårnet og de arkitektoniske
hovedtrekkene i bassengene og øvrige utendørselementer fra det opprinnelige anlegget. Badet
inkluderer blant annet bygningsnummer 81385742 og 81385718.»
Bestemmelser:
«Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredede kulturminner fra nyere tid. Bestemmelsene er
videre begrenset til de elementene som er nevnt ovenfor, under omfanget av fredningen.»
Nr 6: «Dersom mindre vesentlig endringer av idrettsanleggene er driftsmessig begrunnet, kan det gis
dispensasjon til slike inngrep Jf. kulturminneloven § 15a.»
Nr 7: «Fredningen skal ikke være til hinder for normal utvikling (mindre ombygginger,
rehabiliteringer, bruksendringer) for Frognerbadet (…) innenfor parkanleggets tålegrenser.
1. Anleggenes volumer over bakken skal i slike tilfeller ikke økes vesentlig ut over situasjonen pr
01.01.2007.
2. Anleggenes karakter av parkanlegg skal ikke endres, også fordi de tilstøtende delene av
parkområdet ikke skal forringes opplevelsesmessig.
3. Bygningsmessige utvidelser på parkmessige arealer tillates ikke.»
Nr 8: «Fjerning av trær, busker og eldre installasjoner, eller andre tiltak som vil kunne endre park- og
haveanleggenes karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt.»
6.2.1.2 Fredet etter § 19
Omfang:
«Fredning etter § 19 omfatter område avmerket på kart av 13.2.2009. Området utgjøres av: (…)
Frogner stadion med tribuner og underliggende garderober felles med Frognerbadet, samt tekniske
anlegg og Frognerbadets drifts- og servicebygninger mot Middelthuns gate.»
Bestemmelser:
«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, sett i sammenheng med
området fredet etter § 15, eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder
bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, endring av
beplantning eller belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep.»
6.2.1.3 Vurderinger gjort i fredningsprosessen
Fredningsvedtaket dokumenterer også noen av vurderingene og avveiningene som er gjort i løpet av
fredningsprosessen.
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Høring av fredningsforslaget er datert 13.3.2007. Flere av innspillene som kom inn, både fra
kommunale instanser og foreninger og lag, omhandlet idrettsanleggenes behov for fortsatt utvikling.
Som følge av disse innspillene ble det gjort justeringer i utkast til fredning.
«Byantikvaren foreslo følgende endringer i fredningsforslaget etter offentlig ettersyn: Omfanget av §
15 fredning reduseres noe, da Frogner stadion og Frognerbadets driftsanlegg i stedet foreslås fredet i
medhold av § 19, som er en bestemmelse utformet for å sikre virkningen av kulturminnet i
fredningens kjerneområder.» (Red. anm. Frognerbadets driftsanlegg = Vaktmesterbolig, kafébygg
med kiosk og inngangsport mot Middelthuns gate.)
I henhold til kulturminnelovens § 22 nr.3 skal fredningsforslag med høringsuttalelser legges frem for
kommunestyret før fredningsvedtak kan fattes. Oslo kommune behandlet fredningsforslaget den
28.01.2009 og vedtaket skriver blant annet:
«Oslo kommune er opptatt av at fredningen gir rom for at idrettsanleggene kan utvikles. Kommunen
forstår fredningen slik at normalutvikling skal kunne finne sted innenfor parkens tålegrense for
anleggene som omfattes av kml § 15 og videre at det for Frogner stadion og Frognerbadets
driftsanleggs vedkommende kan iverksettes ethvert tiltak så fremt tiltaket ikke motvirker formålet
med fredningen.»
I Riksantikvarens bemerkninger til høringsuttalelsene står det videre:
«Riksantikvaren vurderer at behovet for en viss fremtidig fleksibilitet nå ivaretas gjennom en åpning
for endring av eksisterende ikke-fredet bebyggelse på ikke-parkmessig areal.»
Det fremgår dermed av fredningsvedtaket at behov for fremtidig utvikling av Frognerbadet er tenkt
ivaretatt i areal langs Middelthuns gate.
6.2.2 Kriterier
Kriteriene tiltakene vurderes opp imot er valgt med bakgrunn i fredningsbestemmelsene og de
forholdene fredningen skal ivareta (fredningens formål, se kap 3.2.3).
6.2.2.1 Direkte virkning på kulturminner (bygde elementer)
Størst potensial for konflikt med kulturarvtema vil gjelde direkte virkning på kulturminner. Direkte
virkning omhandler inngrep i eller endring av et kulturminne. Punktet omfatter bygde elementer i
anlegget, både de som er fredet og øvrige elementer med verneverdi (i hovedsak bygninger).
6.2.2.2 Størrelse og karakter av arealbeslag for nye tiltak
Arealbeslag i § 19: I § 19 området signaliseres det i fredningen et visst rom for endring, men
fredningen skal hindre tiltak som er til skade for verdiene i tilgrensende § 15-område. Arealbeslag
alene er ikke direkte i strid med fredningen; grad av konflikt er avhengig av virkningen på
tilgrensende område.
Arealbeslag i §15: Friluftsbadet som grønt uteoppholdsareal for Oslos befolkning er en sentral verdi i
fredningen. Arealbeslag av grøntareal til andre formål og annen bruk vil være konfliktfylt, og negativ
virkning vil i utgangspunktet øke med størrelsen på arealbeslaget.
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6.2.2.3 Direkte virkning på trær
Vegetasjonen innenfor friluftsbadet er en viktig del av miljøet i anlegget, og særlig de store trærne er
en viktig verdi. De ulike alternativenes virkning for trærne tas med som eget punkt i vurderingen.
6.2.2.4 Tiltakets visuelle virkning på kulturmiljøet
Nye tiltak kan også gi visuell virkning på kulturmiljøet, uten at kulturminnene blir direkte berørt, både
når det gjelder opplevelse av anlegget fra utsiden og når det gjelder opplevelse av anlegget sett fra
innsiden.
Vurdering av virkning av nye tiltak på opplevelse av badet som frittstående element i parkmessig
landskap kommer inn under dette punktet.
6.2.2.5 Virkning på sammenhenger i anlegget
Plassering av tiltak vil ha ulik grad av påvirkning i forhold til kulturminnetema. Det er i hovedsak to
forhold som påvirkes ulikt; visuelle sammenhenger i anlegget og fysiske sammenhenger i anlegget.
Disse er ikke nødvendigvis sammenfallende, og vurderes derfor hver for seg.
Når det gjelder de visuelle sammenhengene, er muligheten til å oppleve et fredet anlegg i
sammenheng (i dette tilfellet grøntanlegg og bassenganlegg), et sentralt forhold som bør ivaretas i
enhver fredning. I tillegg må viktige kommunikasjonslinjer i form av interne gangveier mellom
inngang, garderober, grøntarealer og basseng ivaretas.
6.2.2.6 Virkning på tilgjengelighet
Utendørsanlegget er per dags dato tilgjengelig for Oslos befolkning tre måneder i året. Resten av året
er anlegget stengt. I fredningen understrekes rekreasjonsverdien i anlegget, og tilgjengelighet for
befolkningen som del av grunnlaget for fredningen. Økt tilgang til anlegget (målt i tid) har derfor
effekt også i forhold til verneverdi.
6.2.3

Vurdering

6.2.3.1 Alternativ 0
Dagens situasjon med vedlikeholdstiltak for rehabilitering utendørsbasseng benyttes som referanse
for vurdering.
Vedlikeholdstiltakene er også av en karakter som gjør at de krever dispensasjon fra fredningen, men
omfatter tiltak og investeringer som anses å være nødvendig for å opprettholde dagens drift. Dette
er arbeider KID vil søke om uavhengig av de tiltak KVU vurderer. Vedlikeholdstiltakene legges derfor
til alternativ 0 fordi konsekvens/konflikt ikke er beslutningsrelevant i forhold til tiltakene KVU
utreder.
6.2.3.2 Alternativ A Opplæringsbasseng 12,5 meter
Eksisterende bebyggelse mot Middelthuns gate forutsettes revet. Bebyggelsen er ikke avklart med
tanke på eventuell verneverdi. De aktuelle bygningene er ikke fredet, men Byantikvaren har
signalisert at en prioritering i Gul liste kan være aktuelt. Dette er forhold som ikke er avklart.
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Figur 6-1 Illustrasjon viser opplæringsbasseng sett fra Middelthuns gate. Nye bygg er markert som
gjennomsiktige volum der bassengdel er markert blå og garderobedel er markert rød. Eksisterende bygg er
hvite, og fremstår bak svømmehallens gjennomsiktige flater.

Figur 6-2 Illustrasjon viser opplæringsbasseng sett fra innsiden av Frognerbadets parkanlegg. Nybygg er
markert som gjennomsiktige volum der bassengdel er markert blå og garderobedel er markert rød. Eksisterende
bygg er hvite, og fremstår bak svømmehallens gjennomsiktige flater.

side 63 av

96

Tiltak

Kriterier

Beskrivelse

Vurdering

Svømmehall

Arealbeslag § 15

Areal fredet etter § 15 berøres ikke.

Svømmehall

Arealbeslag § 19

Svømmebassenget plasseres der vaktmesterbolig og
kafébygg i dag ligger, i sin helhet innenfor areal fredet etter
§ 19. Nybygget vil få samme bredde som dagens bebyggelse,
men dekker en noe kortere utstrekning i lengderetning. Det
kan trolig være mulig å fristille noe areal i forhold til det
grunnflate av dagens bygningsmasse beslaglegger.

Svømmehall

Direkte virkning
på trær

Det ligger trær tett på eksisterende bebyggelse. Øst for
kiosken står ett tre svært tett på kiosken, og i vest er det en
klynge med trær hvor rotsone til de aller nærmeste trærne
trolig er begrenset av eksisterende bebyggelse.
I og med at alternativet har kortere utstrekning en dagens
bebyggelse, vil det trolig være mulig å etablere nybygget
uten at treklyngen i vest berøres. Treet foran kiosken vil
trolig gå tapt som følge av tiltaket.

Svømmehall

Visuell virkning
internt

Bygget er plassert i kanten av det fredete området.
Plasseringen ligger med god avstand til utendørsbassenget, i
ytterkant av parkarealet og vil ikke endre opplevelsen av
bassenget som et bygget element i parklandskapet.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
internt

Det nye bygget vil bli liggende som en av flere vegger rundt
parkarealet. Dagens bebyggelse (kafébygg og
vaktmesterbolig) har gesimshøyde 4,1 meter mot gate.
Garderobedelen av svømmehallen har av hensyn til tekniske
installasjoner behov for gesimshøyde på 4,8 meter, mens
det for bassengdelen er behov for 6,5 meter gesimshøyde.
Til sammenligning er gesimshøyde på stadionbygget 6,9
meter, inngangspartiet på stadionbygget er 9,5 meter og
«mønehøyden» er 8,29 meter.
Ved fotgjengerarealet mot gaten ligger det en rekke av trær.
Trerekken er synlig over takene på kafébygg og
vaktmesterbolig sett fra parken, og trekronene skaper en
visuell buffer mot bebyggelsen på motsatt side av gate.
Trekronene inne i parken vil være godt synlig også over nytt
bygg, selv med økte byggehøyder.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
eksternt

I dagens situasjon er arealene innenfor parken ikke synlig
sett fra gate, men trekronene i parken strekker seg over
bebyggelsen mot gate, og en opplever intuitivt at det er et
åpent areal bak bygningsrekken. Byggehøyder i alternativ A
øker på det meste med 2,5 meter i forhold til dagens
bebyggelse. Trekronene vil være synlige også over ny
bebyggelse, og opplevelsen av et åpnet område bak byggene
vil fortsatt bestå. Mellom fotgjengerarealer og kjørevei ligger
det i tillegg en trerekke. I sommerhalvåret vil øvre del av
bygningen, sett fra motsatt side av gaten, ligge skjult bak
trekronene.

Svømmehall

Visuell virkning
eksternt

Det nye bygget vil bli kortere enn dagens bebyggelse, noe
som gir mulighet til å åpne opp for bedre sikt inn til parken.
Dette må imidlertid avveies i forhold til behov for nødvendig
skjerming av de besøkende.

Svømmehall

Påvirkning
visuelle
sammenhenger

Plasseringen i kanten av arealet har samme utstrekning som
dagens bygninger. Tiltaket påvirker ikke eksisterende
visuelle sammenhenger internt i anlegget.

Svømmehall

Tilgjengelighet

Svømmehallen har potensial til å gi en visuell opplevelse av
parken for besøkende i den del av sesongen da
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utendørsbadet er stengt. Helårsdrift på eiendommen har
potensial til å gi befolkningen tilgang til grøntanlegget året
rundt.
Riving av
vaktmesterbolig

Direkte virkning
ikke-fredete
bygg

Kafébygget og vaktmesterbolig forutsettes revet. Byggene er
stiltypisk modernistisk arkitektur, der upussede teglfasader
kombineres med flate tak og brunbeiset panel. Bebyggelsen
er vanlig forekommende, og avviker stilmessig fra
Frognerbadets hvitmalte og slette murer.

Riving av
vaktmesterbolig

Visuell virkning
internt

Svømmehallen erstatter vaktmesterbolig og kafébygg.
Veggen mot det fredete arealet vil dermed endre karakter.
Dagens vaktmesterbygg har karakter som bolig og selv om
funksjonen innvendig er endret, gjør fasadeuttrykket bygget
gjenkjennbart som bolig. Arealet tett på bygget oppleves
som en privat sone. Riving av bygget og erstatning med
svømmehall vil kunne gi grøntarealet utenfor bygget en klar
offentlig karakter.

Riving av kafébygg

Visuell virkning
internt

Dagens kafébygg blir også revet som følge av tiltaket og
erstattes av garderobedel av ny svømmehall. Visuell virkning
på tilgrensende område, ut over byggehøyde, avhenger i
stor grad av fasadeutformingen på nybygget. Det forutsettes
at det gjennom dialog med kulturminnemyndighet kan
komme frem til en fasadeutforming som er innenfor
anleggets tålegrenser.

Flytting av
kaféfunksjon

Visuell virkning
internt

Kaféfunksjonen er forutsatt flyttet internt i anlegget til ledig
areal i stadionbyggets andre etasje. Dagens kafé ligger i dag
på bakkeplan, og består av ca. 100 m2 overdekket
uteservering. Denne er kun åpen i sommermånedene når
friluftsbadet er åpent. Flyttingen gir mulighet for innendørs
servering, et større serveringsareal med plass til flere
besøkende og mulighet til å oppleve parken fra et nytt
perspektiv, hevet over bakkenivå.

Flytting av kafé

Tilgjengelighet

Plassering av kafé i stadionbygget gir mulighet for sambruk
med Frogner stadion og mulighet til å holde kafeen åpen
utenom Frognerbadets åpningstider.

Endring av fasade
stadionbygget

Visuell virkning
internt

Flytting av funksjonen innebærer endring av fasade på
stadionbygget. Bygget er ikke fredet, men § 19- fredningen
skal hindre «forstyrrende innslag». Funksjonen kafé er en
understøttende kvalitet i anlegget i dag, og det legges til
grunn for vurderingen at en i dialog med BYA kan komme
frem til en utforming av fasaden som kan godtas og som gjør
det mulig å legge kafé funksjonen i stadionbygget.

Samlede tiltak

Direkte virkning
fredete bygg

Ingen fredete, bygningsmessige anlegg berøres av tiltaket.

Samlede tiltak

Fysiske
sammenhenger

Plasseringen flytter kaféfunksjonen nærmere bassenget, og
gjør at asfaltert gangvei foran dagens kafébygg evt. kan
omprioriteres til plen. For øvrig påvirkes ikke fysiske
sammenhenger i anlegget.
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6.2.3.3

Alternativ B Treningsbasseng 25 meters

Figur 6-3 Illustrasjonen viser bygningsvolum som inneholder treningsbasseng (25 m) sett fra Middelthuns gate.
Nye bygg er markert som gjennomsiktige volum der bassengdel er markert blå og garderobedel er markert rød.
Eksisterende bygg er hvite, og fremstår bak svømmehallens gjennomsiktige flater.

Figur 6-4 Illustrasjonen viser bygningsvolum som inneholder treningsbasseng sett fra innsiden av Frognerbadets
parkanlegg. Nybygg er markert som gjennomsiktige volum der bassengdel er markert blå og garderobedel er
markert rød. Eksisterende bygg er hvite, og fremstår bak svømmehallens gjennomsiktige flater.
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Tiltak

Kriterier

Beskrivelse

Vurdering

Samlede tiltak

Direkte virkning
fredete bygg

Ingen fredete, bygningsmessige anlegg berøres av tiltaket.

Svømmehall

Arealbeslag § 15

Areal fredet etter § 15 berøres ikke.

Svømmehall

Arealbeslag § 19

Dagens kafébygg og vaktmesterbolig har en bredde på 14,5
meter. Ny svømmehall med treningsbasseng vil få en bredde
på 18,5 meter. Bygget vil strekke seg fire meter lenger ut
mot Middelthuns gate enn dagens bygg. Byggelinjen mot
parken er opprettholdt. Fredningsgrensen for § 19 strekker
seg frem til veikanten i Middelthunsgate. Arealbeslaget er i
størrelsesorden 260 m2. Mellom ny svømmehall og rabatt
mot gate er det fortsatt fire meter fri bredde, slik at arealet
tilfredsstiller full bredde på gang- og sykkelvei (krav er tre
meter).

Svømmehall

Direkte virkning
på trær

Det står trær tett på eksisterende bebyggelse. Øst for
kiosken står ett tre svært tett på denne (innenfor § 19), og i
vest er det en klynge med trær (innenfor § 15) hvor rotsone
til de aller nærmeste trærne trolig er begrenset av
eksisterende bebyggelse.
Tiltaket vil trolig føre til inngrep i rotsone til de trærne som
ligger tettest på bygget. Trolig vil deler av treklyngen kunne
bevares. Treet foran kiosken vil gå tapt som følge av tiltaket.

Svømmehall

Visuell virkning
internt

Det nye bygget er plassert i kanten av det fredete området
(§ 19). Plasseringen ligger med god avstand til utendørsbassenget, i ytterkant av parkarealet, og endrer ikke
opplevelsen av bassenget som et bygd element i
parklandskapet.

Byggehøyde
Svømmehall

Visuell virkning
internt

Det nye bygget vil bli liggende som en av veggene rundt
parkarealet. Dagens bebyggelse har gesimshøyde 4,1 meter.
Garderobedelen av nybygget har av hensyn til tekniske
installasjoner behov for en gesimshøyde på 4,8 meter, mens
det for bassengdelen i dette alternativet er behov for 7,5
meter gesimshøyde.
Til sammenligning er gesimshøyden på stadionbygget 6,9
meter, inngangspartiet på stadionbygget 9,5 meter og
«mønehøyde» 8,29 meter.
Byggehøyden på den nye bassengdelen avviker noe fra
høyden på dagens vaktmesterbolig og kafébygg, men vil bli
lavere enn dagens byggehøyde på stadionbygget.
Høydevirkning av bygget vil derfor være begrenset.
Ved fotgjengerareal mot gaten ligger det en rekke av store
trær. Trerekken er synlig over takene på kafébygget og
vaktmesterboligen sett fra parken, og trekronene skaper en
visuell buffer mot bebyggelsen på motsatt side av gate.
Trekronene vil være godt synlig over nytt bygg, selv om
byggehøyde øker med 3,4 meter i vest.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
eksternt

I dagens situasjon er arealene innenfor parken ikke synlig
sett fra gate, men trekronene i parken strekker seg over
bebyggelsen mot gate og en opplever at det er åpent areal
bak bygningsrekken. Byggehøyder i alternativ B vil på det
meste øke med 3,4 meter i forhold til dagens bebyggelse.
Trekronene vil fortsatt være synlige også over ny
bebyggelse, og den intuitive opplevelsen av et åpnet område
bak byggene vil fortsatt bestå.
Inngangsporten til Frognerbadet ligger på gatesiden, noe
tilbaketrukket fra gang- og sykkelveien. Når ny svømmehall
legges nærmere gate vil denne situasjonen bli ytterligere
markert, ved at nybygget blir liggende i byggelinje med
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gjerde på østsiden av portbygget slik at det dannes en
innrammet forplass foran portbygget.
Svømmehall

Påvirkning
visuelle
sammenhenger

Plasseringen i kanten av arealet vil få samme utstrekning
mot innsiden av Frognerbadet som dagens bygninger.
Tiltaket vil ikke påvirke eksisterende visuelle sammenhenger
internt i anlegget.

Svømmehall

Tilgjengelighet

Svømmehallen har potensial til å gi en visuell opplevelse av
parken for besøkende i den del av sesongen når
utendørsbadet er stengt. Helårsdrift på eiendommen har
potensial til å gi befolkningen tilgang til grøntanlegget året
rundt.

Riving av
vaktmesterbolig

Direkte virkning
ikke-fredete
bygg

Kafébygget og vaktmesterbolig forutsettes revet. Byggene er
stiltypisk modernistisk arkitektur, der upussede teglfasader
kombineres med flate tak og brunbeiset panel. Bebyggelsen
avviker stilmessig fra Frognerbadets hvitmalte og slette
murer.

Riving av
vaktmesterbolig

Visuell virkning
internt

Svømmehallen vil erstatte vaktmesterbolig og kafébygg.
Veggen mot det fredete arealet vil dermed endre karakter.
Dagens vaktmesterbygg har karakter som bolig og selv om
funksjonen innvendig er endret, gjør fasadeuttrykket bygget
gjenkjennbart som bolig. Dette medfører at arealet tett på
bygget oppleves som en privat sone. Riving av bygget og
erstatning med svømmehall vil kunne gi grøntarealet utenfor
bygget en klar offentlig karakter.

Riving av kafébygg

Visuell virkning
internt

Dagens kafébygg blir revet som følge av tiltaket og erstattes
av en garderobedel for ny svømmehall. Visuell virkning på
tilgrensende område, ut over byggehøyde, avhenger i stor
grad av fasadeutforming på nybygg. Det forutsettes at det
gjennom dialog med kulturminnemyndighet kan komme
frem til en fasadeutforming som er innenfor anleggets
tålegrenser.

Flytting av
kaféfunksjon

Visuell virkning
internt

Kaféfunksjonen er forutsatt flyttet internt i anlegget til ledig
areal i stadionbyggets andre etasje. Dagens kafé ligger i dag
på bakkeplan, og består av ca. 100 m2 overdekket
uteservering. Den er kun åpen i sommermånedene når
friluftsbadet er åpent. Flytting gir mulighet for innendørs
servering, et større serveringsareal med plass til flere
besøkende og mulighet til å oppleve parken fra et nytt
perspektiv, hevet over bakkenivå.

Flytting av
kaféfunksjon

Tilgjengelighet

Plassering av kafé i stadionbygget gir mulighet for sambruk
med Frogner stadion, og mulighet til å holde kafeen åpen
utenom Frognerbadets åpningstider.

Flytting av
kaféfunksjon

Fysiske
sammenhenger

Plasseringen flytter kaféfunksjonen nærmere bassenget og
gjør at asfaltert gangvei foran dagens kafébygg evt kan
omprioriteres til plen. For øvrig påvirkes ikke fysiske
sammenhenger i anlegget.

Endring av fasade
stadionbygget

Visuell virkning
internt

Flytting av kaféfunksjonen innebærer en endring av fasaden
på stadionbygget. Bygget er ikke fredet, men § 19fredningen skal hindre «forstyrrende innslag». Funksjonen
kafé er en understøttende kvalitet i anlegget i dag, og det
legges til grunn for vurderingen at en i dialog med BYA kan
komme frem til en utforming av fasaden som kan godtas og
som gjør det mulig å legge kafé funksjonen i stadionbygget.
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6.2.3.4

Alternativ C Opplæringsbasseng 12,5 m og klimatisert gangkobling mellom garderobe og
utendørsbasseng

Alternativet inneholder de samme bassengalternativ som alternativ A og i tillegg en klimatisert
gangkobling frem til utendørsbassenget. Illustrasjoner av svømmehallen presenteres under kapittel
6.2.3.2, illustrasjoner av klimatisert gangkobling presenteres her.

Figur 6-5 Illustrasjonen viser klimatisert gangkobling fra garderobe i stadionbyggets første etasje og frem til
bassenget. Gangkoblingen er vist som et turkisfarget, gjennomsiktig element. Stadionbygget er vist med lys
farge på første etasje og mørk farge på andre etasje. Illustrasjonen viser plassering av gangkoblingen uten
justering av terreng. Gangen vil med justeringer kunne legges under terreng på deler av strekningen.
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Tiltak

Kriterier

Beskrivelse

Vurdering

Samlede tiltak

Direkte virkning
fredete bygg

Ingen fredete, bygningsmessige anlegg berøres av tiltaket.

Svømmehall

Arealbeslag § 15

Areal fredet etter § 15 berøres ikke.

Svømmehall

Arealbeslag § 19

Nytt svømmebasseng plasseres der vaktmesterbolig og
kafébygg i dag ligger, i sin helhet innenfor arealet om er
fredet etter § 19. Bygget vil få samme bredde som dagens
bebyggelse, men vil dekke en noe kortere utstrekning i
lengderetning. Det kan trolig være mulig å fristille noe areal i
forhold til det grunnflate av dagens bygningsmasse
beslaglegger.

Svømmehall

Direkte virkning
på trær

Det står trær tett på eksisterende bebyggelse. Øst for
kiosken står ett tre svært tett på kiosken, og i vest er det en
klynge med trær hvor rotsone til de aller nærmeste trærne
trolig er begrenset av eksisterende bebyggelse.
I og med at alternativet har kortere utstrekning en dagens
bebyggelse, vil det trolig være mulig å etablere nybygget
uten at treklyngen i vest berøres. Treet foran kiosken vil gå
tapt som følge av tiltaket.

Svømmehall

Visuell virkning
internt

Det nye bygget er plassert i kanten av det fredete området.
Plasseringen ligger med god avstand til utendørsbassenget, i
ytterkant av parkarealet, og vil ikke endre opplevelsen av
bassenget som et bygget element i parklandskapet.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
internt

nybygget vil bli liggende som en av flere vegger rundt
parkarealet. Dagens bebyggelse (vaktmesterbolig og
kafébygg) har gesimshøyde 4,1 meter mot gate. Den nye
garderobedelen av svømmehallbygget har av hensyn til
tekniske installasjoner behov for en gesimshøyde på 4,8
meter, mens det for bassengdelen er behov for 6,5 meter
gesimshøyde. Til sammenligning er gesimshøyde på
stadionbygget 6,9 meter, inngangspartiet på stadionbygget
9,5 meter og «mønehøyden» 8,29 meter.
Byggehøyden på den nye bassengdelen avviker noe fra
dagens vaktmesterbolig og kafébygg, men vil være lavere
stadionbygget. Høydevirkningen av bygget vil være
begrenset.
Ved fotgjengerarealet mot gaten ligger det en rekke av store
trær. Trerekken er synlig over takene på kafébygg og
vaktmesterbolig sett fra parken, og trekronene skaper en
visuell buffer og avstand mot bebyggelsen på motsatt side
av gate. Trekronene inne i parken vil være godt synlig over
nytt bygg, selv med økte byggehøyder.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
eksternt

I dagens situasjon er arealene innenfor parken ikke synlig
sett fra gate, men trekronene i parken strekker seg over
bebyggelsen mot gate og en opplever intuitivt at det er
åpent areal bak bygningsrekken. Byggehøydene i alternativ
D øker på det meste med 2,5 meter i forhold til dagens
bebyggelse. Trekronene vil være synlige også over ny
bebyggelse, og opplevelsen av et åpnet område bak byggene
vil fortsatt bestå. Mellom fotgjengerarealer og kjørevei ligger
det i tillegg en trerekke. I sommerhalvåret vil øvre del av
bygningen, sett fra motsatt side av gaten, ligge skjult bak
trekronene.
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Svømmehall

Visuell virkning
eksternt

Det nye bygget vil bli kortere enn dagens bebyggelse, noe
som gir mulighet til å åpne opp for bedre sikt inn i parken.
Dette må imidlertid avveies i forhold til behov for skjerming
av de besøkende.

Svømmehall

Påvirkning
visuelle
sammenhenger

Plasseringen i kanten av arealet har samme utstrekning som
dagens bygninger. Tiltaket påvirker ikke eksisterende
visuelle sammenhenger internt i anlegget.

Svømmehall

Tilgjengelighet

Ny svømmehall har potensial til å gi en visuell opplevelse av
parken for besøkende i den del av sesongen når
utendørsbadet er stengt. Helårsdrift på eiendommen har
potensial til å gi befolkningen tilgang til grøntanlegget året
rundt.

Riving av
vaktmesterbolig

Direkte virkning
ikke-fredete
bygg

Kafébygget og vaktmesterbolig forutsettes revet. Byggene er
stiltypisk modernistisk arkitektur, der upussede teglfasader
kombineres med flate tak og brunbeiset panel. Bebyggelsen
avviker stilmessig fra Frognerbadets hvitmalte og slette
murer.

Riving av
vaktmesterbolig

Visuell virkning
internt

Ny svømmehall erstatter vaktmesterbolig og kafébygg.
Veggen mot det fredete arealet vil dermed endre karakter.
Dagens vaktmesterbygg har karakter som bolig og selv om
funksjonen innvendig er endret, gjør fasadeuttrykket bygget
gjenkjennbart som bolig, og arealet tett på bygget oppleves
som en privat sone. Riving av boligen, og erstatning med
svømmehall vil kunne gi grøntarealet utenfor bygget en mer
offentlig karakter.

Riving av kafébygg

Visuell virkning
internt

Dagens kafébygg blir også revet som følge av tiltaket og
erstattes av garderobedelen til den nye svømmehallen.
Visuell virkning på tilgrensende område, ut over
byggehøyde, avhenger i stor grad av fasadeutforming på
nybygg. Det forutsettes at det gjennom dialog med
kulturminnemyndighet kan komme frem til en
fasadeutforming som er innenfor anleggets tålegrenser.

Flytting av
kaféfunksjon

Visuell virkning
internt

Kaféfunksjonen er forutsatt flyttet internt i anlegget til ledig
areal i stadionbyggets andre etasje. Dagens kafé ligger i dag
på bakkeplan, og består av ca. 100 m2 overdekket
uteservering. Denne er kun åpen i sommermånedene når
friluftsbadet er åpent. Flytting gir mulighet for innendørs
servering, et større serveringsareal med plass til flere
besøkende og mulighet til å oppleve parken fra et nytt
perspektiv, hevet over bakkenivå.

Flytting av
kaféfunksjon

Tilgjengelighet

Plassering av kafé i stadionbygget gir mulighet for sambruk
med Frogner stadion og mulighet til å holde kafeen åpen
utenom Frognerbadets åpningstider.

Flytting av
kaféfunksjon

Fysiske
sammenhenger

Plasseringen flytter kaféfunksjonen nærmere bassenget og
gjør at asfaltert gangvei foran dagens kafébygg evt. kan
omprioriteres til plen. For øvrig påvirkes ikke fysiske
sammenhenger i anlegget.

Endring av fasade
stadionbygget

Visuell virkning
internt

Flytting av funksjonen innebærer endring av fasade på
stadionbygget. Bygget er ikke fredet, men § 19- fredningen
skal hindre «forstyrrende innslag». Funksjonen kafé er en
understøttende kvalitet i anlegget i dag, og det legges til
grunn for vurderingen at man i en dialog med BYA kan
komme frem til en utforming av fasade som tilrettelegger for
kaféfunksjon i stadionbygget.

Klimatisert gang

Direkte virkning

Tiltaket kobler seg til stadionbyggets første etasje.
Eksisterende pissoar fra 1997 (ikke fredet) rives.

Ikke-fredet bygg
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Klimatisert gang

Direkte virkning
fredet bygning

De fredete bygningsmessige anlegg blir ikke direkte berørt
av tiltaket.

Klimatisert gang

Arealbeslag § 15

Ny gangkoblingen er en klimatisert kobling mellom
garderobene i stadionbygget og utendørsbassenget for å
bedre tilgjengeligheten. Gangkoblingen er foreslått plassert
inn i terrenget, og vil komme ut av kollen rett før
fotbassenget ved inngangen til utendørsbadet.
Tiltaket vil innebære arealbeslag innenfor § 15, først og
fremst areal langs veggen på stadionbygget men også noe
areal inn mot utendørsbassenget. Arealet inn mot vegg er
allerede preget av bebyggelse (pissoar), areal inn mot
basseng ligger i kant av gratishaugen og har til dels svært
bratt helling. Illustrasjonene viser gangkoblingen plassert
uten justering av terreng.

Klimatisert gang

Arealbeslag §19

Tiltaket legger ikke beslag på areal fredet etter §19

Klimatisert gang

Visuell virkning
internt

Gangkoblingen vil være synlig der den kobler seg til
stadionbygget, og i et parti der den kommer ut av bakken
inn mot utendørsbassenget. Det midtre partiet kan ved
tilpassing av gangen, legges under terreng. Vestre del av
gangkoblingen erstatter et eksisterende bygg. Ved å legge
midtre del av gangkoblingen under terreng vil
bygningskroppen i liten grad beslaglegge grønt areal.
Forutsatt at gangkoblingens midtparti legges under terreng
vil denne i liten grad endre opplevelsen av Frognerbadet
som bygget element i parkmessig landskap.

Klimatisert gang

Visuell virkning
eksternt

Gangkoblingen vil ikke være synlig utenfor anlegget.

Klimatisert gang

Visuelle
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres og tilpasses
under terreng, opprettholdes opplevelsen av et ubrutt
parklandskap rundt utendørsbassenget.

Klimatisert gang

Fysiske
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres under
terreng, opprettholdes et sammenhengende parklandskap
rundt utendørsbassenget.

Klimatisert gang

Fysisk inngrep
trær

Gangkoblingen vil berøre rotsone for ett tre og føre til at
treet må fjernes. Treet inngår ikke i en struktur/systematisk
beplantning, men er tilfeldig/naturlig plassert i anlegget.
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6.2.3.5

Alternativ D Treningsbasseng 25 m klimatisert gangkobling mellom garderobe og
utendørsbasseng
Bassengalternativet er det samme som i alternativ B. Illustrasjoner av basseng er lagt inn i kapittel
6.2.3.3. Gangkoblingen i alternativ D er den samme som i alternativ C og illustrasjoner er vist i
kapittel 6.2.3.4.
Tiltak

Kriterier

Beskrivelse

Vurdering

Samlede tiltak

Direkte virkning
fredete bygg

Ingen fredete, bygningsmessige anlegg berøres av tiltaket.

Svømmehall

Arealbeslag § 15

Areal fredet etter § 15 berøres ikke.

Svømmehall

Arealbeslag § 19

Dagens kafébygg og vaktmesterbolig har en bredde på
14,5 meter. Ny svømmehall med treningsbasseng vil få en
bredde 18,5 meter. Bygget strekker seg fire meter lenger
ut mot Middelthuns gate enn dagens bygg. Byggelinje mot
parken blir opprettholdt. Fredning etter § 19 strekker seg
frem til veikant i Middelthunsgate. Arealbeslaget er i
størrelsesorden 260 m2. Mellom ny svømmehall og rabatt
mot gate er det fortsatt fire meter fri bredde, slik at
arealet tilfredsstiller full bredde på gang- og sykkelvei (krav
er tre meter).

Svømmehall

Direkte virkning på
trær

Det står trær tett på eksisterende bebyggelse. Øst for
kiosken står ett tre svært tett på kiosken (i § 19), og i vest
er det en klynge med trær (i § 15) hvor rotsone til de aller
nærmeste trærne trolig er begrenset av eksisterende
bebyggelse.
Tiltaket vil trolig føre til inngrep i rotsone til trær som
ligger tettest på bygget. Trolig vil deler av treklyngen
kunne bevares. Treet foran kiosken vil gå tapt som følge av
tiltaket.

Svømmehall

Visuell virkning
internt

nybygget vil bli plassert i kanten av det fredete området.
Plasseringen ligger med god avstand til
utendørsbassenget, i ytterkant av parkarealet og endrer
ikke opplevelsen av bassenget som et bygget element i
parklandskapet.

Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
internt

Det nye bygget vil bli liggende som en av veggene rundt
parkarealet. Dagens bebyggelse har gesimshøyde 4,1
meter. Garderobedelen i den nye bygget har av hensyn til
tekniske installasjoner behov for gesimshøyde på 4,8
meter, mens det for bassengdelen i dette alternativet er
behov for 7,5 meter gesimshøyde.
Til sammenligning er gesimshøyde på stadionbygget 6,9
meter, inngangspartiet på stadionbygget 9,5 meter og
«mønehøyden» 8,29 meter.
Byggehøyde på den nye bassengdelen avviker noe fra
dagens vaktmesterbolig og kafebygg, men vil bli lavere enn
dagens byggehøyde på stadionbygget. Høydevirkning av
bygget vil være begrenset.
Ved fotgjengerareal mot gaten står en rekke av trær.
Trerekken er synlig over takene på kafébygget og
vaktmesterboligen sett fra parken, og trekronene skaper
en visuell buffer mot bebyggelsen på motsatt side av gate.
Trekronene vil også være godt synlige over nytt bygg, selv
om byggehøyde øker med 3,4 meter i vest.
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Byggehøyde
svømmehall

Visuell virkning
eksternt

I dagens situasjon er arealene innenfor parken ikke synlig
sett fra gate, men trekronene i parken strekker seg over
bebyggelsen mot gate og en opplever at det er åpent areal
bak bygningsrekken. Byggehøyder i alternativ D øker på
det meste med 3,4 meter i forhold til dagens bebyggelse.
Trekronene vil være synlige også over ny bebyggelse, og
den intuitive opplevelsen av et åpnet område bak byggene
vil fortsatt bestå.
Inngangsporten til Frognerbadet ligger på gatesiden, noe
tilbaketrukket fra gang- og sykkelveien. Når ny svømmehall
legges nærmere gate vil denne situasjonen bli ytterligere
markert ved at nybygget vil bli liggende i byggelinje med
gjerde på østsiden av portbygget slik at det dannes en
innrammet forplass foran portbygget.

Svømmehall

Påvirkning visuelle
sammenhenger

En ny plassering i kanten av arealet vil få samme
utstrekning mot innsiden av Frognerbadet som dagens
bygninger. Tiltaket vil ikke påvirke eksisterende, visuelle
sammenhenger internt i anlegget.

Svømmehall

Tilgjengelighet

ny svømmehall har potensial til å gi en visuell opplevelse
av parken for besøkende i den del av sesongen når
utendørsbadet er stengt. Helårsdrift på eiendommen har
potensial til å gi befolkningen tilgang til grøntanlegget året
rundt.

Riving av
vaktmesterbolig

Direkte virkning
ikke-fredete bygg

Kafébygget og vaktmesterbolig forutsettes revet. Byggene
er stiltypisk modernistisk arkitektur, der upussede
teglfasader kombineres med flate tak og brunbeiset panel.
Bebyggelsen avviker stilmessig fra Frognerbadets
hvitmalte og slette murer.

Riving av
vaktmesterbolig

Visuell virkning
internt

Svømmehallen vil erstatte vaktmesterbolig og kafébygg.
Veggen mot det fredete arealet vil dermed endre karakter.
Dagens vaktmesterbygg har karakter som bolig og selv om
funksjonen innvendig er endret, gjør fasadeuttrykket
bygget gjenkjennbart som bolig. Arealet tett på bygget
oppleves som en privat sone. Riving av bygget og
erstatning med svømmehall vil kunne gi grøntarealet
utenfor bygget en klar offentlig karakter.

Riving av kafébygg

Visuell virkning
internt

Dagens kafébygg blir også revet som følge av tiltaket og
erstattes av garderobedel av ny svømmehall. Visuell
virkning på tilgrensende område, ut over byggehøyde,
avhenger i stor grad av fasadeutforming på nybygg. Det
forutsettes at det gjennom dialog med
kulturminnemyndighet kan komme frem til en
fasadeutforming som er innenfor anleggets tålegrenser.

Flytting av
kaféfunksjon

Visuell virkning
internt

Kaféfunksjonen er forutsatt flyttet internt i anlegget til
ledig areal i stadionbyggets andre etasje. Dagens kafé
ligger i dag på bakkeplan, og består av ca. 100 m2
overdekket uteservering. Denne er kun åpen i
sommermånedene når friluftsbadet er åpent. Flytting gir
mulighet for innendørs servering, et større serveringsareal
med plass til flere besøkende og gir mulighet til å oppleve
parken fra et nytt perspektiv, hevet over bakkenivå.

Flytting av kafé

Tilgjengelighet

Plassering av kafé i stadionbygget gir mulighet for sambruk
med Frogner stadion og mulighet til å holde kafeen åpen
utenom Frognerbadets åpningstider.

Endring av fasade
stadionbygget

Visuell virkning
internt

Flytting av kaféfunksjonen innebærer endring av fasade på
stadionbygget. Bygget er ikke fredet, men § 19- fredningen
skal hindre «forstyrrende innslag». Funksjonen kafé er en
understøttende kvalitet i anlegget i dag, og det legges til
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grunn for vurderingen at en i dialog med BYA kan komme
frem til en utforming av fasade som tilrettelegger for ny
funksjonen i stadionbygget.
Klimatisert
gangkobling

Direkte virkning

Klimatisert
gangkobling

Direkte virkning
fredet bygning

De fredete bygningsmessige anlegg blir ikke direkte berørt
av tiltaket.

Klimatisert
gangkobling

Arealbeslag § 15

Den nye gangkoblingen vil være en klimatisert kobling
mellom garderobene i stadionbygget og
utendørsbassenget for å bedre tilgjengeligheten.
Gangkoblingen vil bli plassert inn i terreng og vil komme ut
av åsen rett før fotbassenget ved inngangen til
utendørsbadet.

Ikke-fredet bygg

Tiltaket kobler seg til stadionbyggets første etasje.
Eksisterende pissoar fra 1997 (ikke fredet) rives.

Tiltaket innebærer arealbeslag i § 15, først og fremst areal
langs stadionbyggets vegg, men også noe areal inn mot
utendørsbasseng. Arealet inn mot veggen er allerede
preget av bebyggelse (pissoar), areal inn mot basseng
ligger i kant av gratishaugen og har til dels svært bratt
helling. Illustrasjonene viser gangkoblingen plassert uten
justering av terreng.
Klimatisert
gangkobling

Arealbeslag §19

Tiltaket legger ikke beslag på areal fredet etter §19

Klimatisert
gangkobling

Visuell virkning
internt

Gangkoblingen vil være synlig der den kobler seg til
stadionbygget og i et parti der den kommer ut av bakken
inn mot utendørsbassenget. Det midtre partiet kan ved
tilpassing av gangen, ligge under terreng. Vestre del av
gangkoblingen erstatter et eksisterende bygg. Ved å legge
midtre del av gangkoblingen under terreng vil
bygningskroppen i liten grad beslaglegge grønt areal.
Forutsatt at gangkoblingens midtparti legges under
terreng vil denne i liten grad endre opplevelsen av
Frognerbadet som bygget element i parkmessig landskap.

Klimatisert
gangkobling

Visuell virkning
eksternt

Gangkoblingen vil ikke være synlig utenfor anlegget.

Klimatisert
gangkobling

Visuelle
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres under
terreng, opprettholdes opplevelsen av et ubrutt
parklandskap rundt utendørsbassenget.

Klimatisert
gangkobling

Fysiske
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres under
terreng, opprettholdes et sammenhengende parklandskap
rundt utendørsbassenget.

Klimatisert
gangkobling

Fysisk inngrep trær

Gangkoblingen vil berøre rotsone for ett tre og føre til at
treet må fjernes. Treet inngår ikke i en struktur/
systematisk beplantning, men er tilfeldig/naturlig plassert i
anlegget.

Samlede tiltak

Direkte virkning
fredete bygg

Ingen fredete, bygningsmessige anlegg berøres av tiltaket.

Samlede tiltak

Fysiske
sammenhenger

Plasseringen flytter kaféfunksjonen nærmere bassenget og
gjør at asfaltert gangvei foran dagens kafébygg evt kan
omprioriteres til plen. For øvrig påvirkes ikke fysiske
sammenhenger i anlegget.
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6.2.3.6 Alternativ E Klimatisert gangkobling mellom garderobe og utendørsbasseng
Gangkoblingen i alternativ D er den samme som i alternativ C og illustrasjoner er vist i kapittel
6.2.3.4.
Tiltak

Kriterier

Beskrivelse

Konklusjon

Klimatisert
gangkobling

Direkte
virkning

Tiltaket kobler seg til stadionbyggets første etasje.
Eksisterende pissoar fra 1997 (ikke fredet) rives.

Ikke-fredet
bygg
Klimatisert
gangkobling

Direkte
virkning fredet
bygning

De fredete bygningsmessige anlegg blir ikke direkte
berørt av tiltaket.

Klimatisert
gangkobling

Arealbeslag §
15

Den nye gangkoblingen vil være en klimatisert kobling
mellom garderobene i stadionbygget og
utendørsbassenget for å bedre tilgjengeligheten.
Gangkoblingen vil bli plassert inn i terreng og vil komme
ut av åsen rett før fotbassenget ved inngangen til
utendørsbadet.
Tiltaket innebærer arealbeslag i § 15, først og fremst
areal langs stadionbyggets vegg, men også noe areal inn
mot utendørsbasseng. Arealet inn mot veggen er allerede
preget av bebyggelse (pissoar), areal inn mot basseng
ligger i kant av gratishaugen og har til dels svært bratt
helling. Illustrasjonene viser gangkoblingen plassert uten
justering av terreng.

Klimatisert
gangkobling

Arealbeslag
§19

Tiltaket legger ikke beslag på areal fredet etter §19

Klimatisert
gangkobling

Visuell virkning
internt

Gangkoblingen vil være synlig der den kobler seg til
stadionbygget og i et parti der den kommer ut av bakken
inn mot utendørsbassenget. Det midtre partiet kan ved
tilpassing av gangen, ligge under terreng. Vestre del av
gangkoblingen erstatter et eksisterende bygg. Ved å legge
midtre del av gangkoblingen under terreng vil
bygningskroppen i liten grad beslaglegge grønt areal.
Forutsatt at gangkoblingens midtparti legges under
terreng vil denne i liten grad endre opplevelsen av
Frognerbadet som bygget element i parkmessig landskap.

Klimatisert
gangkobling

Visuell virkning
eksternt

Gangkoblingen vil ikke være synlig utenfor anlegget.

Klimatisert
gangkobling

Visuelle
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres under
terreng, opprettholdes opplevelsen av et ubrutt
parklandskap rundt utendørsbassenget.

Klimatisert
gangkobling

Fysiske
sammenhenger

Forutsatt at gangkoblingens midtparti plasseres under
terreng, opprettholdes et sammenhengende
parklandskap rundt utendørsbassenget.

Klimatisert
gangkobling

Fysisk inngrep
trær

Gangkoblingen vil berøre rotsone for ett tre og føre til at
treet må fjernes. Treet inngår ikke i en struktur/
systematisk beplantning, men er tilfeldig/naturlig plassert
i anlegget.
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6.2.4

Oppsummering

Kriterier

A

B

C

D

E

12,5 m
basseng

25 m
basseng

12, 5 m
basseng +
gang

25 m
basseng +
gang

Klimatisert
gang

1

2

4

5

3

Direkte virkning – ikke-fredet bygning
Direkte virkning – fredet bygning
Arealbeslag § 15
Arealbeslag § 19
Visuell virkning internt
Visuell virkning eksternt
Virkning på visuelle sammenhenger i anlegget
Virkning på fysiske sammenhenger i anlegget
Fysisk inngrep trær
Tilgjengelighet
Oppsummering

Tiltakene er rangert slik at tiltak med minst reguleringsrisiko i forhold til fredningen er prioritert først.
Arealbeslag i § 15, visuell virkning internt og fysiske inngrep på trær vektlegges i rangeringen.
Reguleringsrisiko øker med omfang på tiltak, og er større for tiltak som påvirker områder fredet etter
§ 15.
Alternativ A, som har det minste svømmebassenget og kun inngrep i § 19, rangeres derfor først.
Bakgrunnen for at alternativ E (klimatisert gang) er vurdert som nr. 3 ligger i at tiltaket innebærer
arealbeslag i § 15, og at det har noe visuell virkning internt i anlegget. Størst reguleringsrisiko har
tiltakene som er mest omfattende, derfor havner alternativ C (12,5 meters basseng + klimatisert
gang) på fjerde plass og alternativ D (25 meters basseng og klimatisert gang) på femte plass.
Det er en markant forskjell på reguleringsrisiko for tiltak i områder fredet etter § 19, hvor
«Intensjonen ikke er å bevare i detalj den nåværende situasjon, men å hindre forstyrrende innslag», i
forhold til innenfor områder fredet etter § 15 hvor de sentrale verdiene i fredningen ligger.
Begrunnelsen for at alternativ E vurderes med høyere reguleringsrisiko enn alternativ A og B
begrunnes i at A og B har tiltak i område fredet etter § 19, mens E har tiltak i område fredet etter §
15.
Samtlige alternativ har tiltak som krever dispensasjon fra fredningen. Fredningen gir et visst rom for
å tillate endringer av hensyn til at Frognerbadet er et anlegg i drift. Driften og funksjonen som
utendørsbad er en vesentlig del av grunnlaget for fredningen, og uten drift i utebassenget vil en
vesentlig del av verdien gå tapt. Tiltakene som utredes vurderes av konsulent å være av en karakter
at det bør være rammer til å ta opp til vurdering i fredningen. En eventuell dispensasjon er imidlertid
også avhengig av ytterligere avklaringer med kulturminneforvaltningen, f.eks. når det gjelder detaljer
og utforming.
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6.2.5 Dialog med Byantikvaren/Reguleringsrisiko
På bakgrunn av anleggets status som fredet etter kulturminneloven, har det i arbeidet med
mulighetsstudie og KVU vært en dialog med Byantikvaren (BYA) i Oslo. Mulighetsstudien utarbeidet
av Asplan Viak i 2019 ble oversendt som grunnlag for møtene med BYA, og i møte med Byantikvaren
ble det klart at det var behov for mer utfyllende illustrasjoner. I etterkant av møtet ble ytterligere
illustrasjonsmateriale utarbeidet og oversendt i et separat notat. Illustrasjonene er de samme som er
innarbeidet i dette dokumentet.
Byantikvaren har i etterkant gjort en vurdering av oversendte dokumenter og gitt en uttalelse til
skissematerialet. Uttalelsen ligger som vedlegg 3 i dette dokument. Uttalelsen konkluderer med at
driftsbygningene langs Middelthuns gate oppføres på Gul liste og signaliserer i tillegg tydelig
reguleringsrisiko, både for svømmehall og for gangkobling fra garderober til utendørsbasseng. Størst
risiko er knyttet til gangkoblingen som ligger i areal fredet etter §15. Tilbakemeldingen fra
Byantikvaren underbygger KVU-ens prioritering av de ulike alternativene i forhold til tema kulturarv i
Kapittel 6.2.4.
En endelig avklaring av muligheter for utvikling av rekreasjonstilbudet i Frognerbadet krever at
tiltakene behandles i en formell prosess, for eksempel utarbeidelse av reguleringsplan.
Det er først i en formell prosess at kulturminnemyndigheten fatter vedtak, og det er behov for
ytterligere detaljering og prosess for å komme frem til en optimalisert løsning. En reguleringsprosess
gir også anledning til å vekte vernet opp mot andre samfunnshensyn og gi argumentasjonsgrunnlag
for dispensasjon.
Videre dialog med Byantikvaren er viktig for å avklare mulighetene som ligger innenfor rammene i
fredningsvedtaket og hvordan utkastet kan ytterligere justeres for å redusere gjenværende konflikt.
Dersom man ønsker en endelig avklaring av rammer for utvikling for Frognerbadet vil det kreve
utarbeidelse av reguleringsplan, for å avklare handlingsrommet med hensyn til vern.

6.3

Rekreasjonsnytte

Frognerbadet er et viktig rekreasjonsområde for Oslos befolkning. Rekreasjonsverdien anlegget
representerer ligger som et av grunnlagene for fredningen av anlegget (se kap 4.3).
Rekreasjonsnytten er delvis konkret, delvis henger den sammen med opplevelse av kvalitet, noe som
er mer abstrakt og som er vanskeligere å tillegge en størrelse. Under gjennomgås kriteriene som
legges til grunn for vurdering av rekreasjonsnytten.
6.3.1

Kriterier

6.3.1.1 Tilgjengelighet – mulighet for utvidet driftssesong og åpningstid
Rekreasjonsnytten ved anlegget er avhengig av at befolkningen har tilgang til anlegget, og tiden
anlegget holder åpent er essensiell.
6.3.1.2 Primærattraksjoner - antall og størrelse
Primærattraksjonen i Frognerbadet er det som utgjør grunnlaget for besøk; i dette tilfellet handler
det om bading. Antallet attraksjoner påvirker rekreasjonsnytten, forutsatt at attraksjonene utfyller
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ulike sider av temaet som gir mulighet for en variert bruk av anlegget. For eksempel har dagens
bassenger forskjellige dybder, som gir mulighet for ulik bruk av ulike attraksjoner. Stupetårn er en
egen attraksjon og vannsklie en annen. Samtlige primærattraksjoner oppfyller ulike formål som gir
forskjellige muligheter til bruk. Til sammen danner de et allsidig tilbud til alle grupper av
befolkningen, både barn og unge, voksne, familier, eldre, aktive svømmere og rekreasjonsbadere.
6.3.1.3 Skjerming for temperatur- og værpåvirkning
Rekreasjonsnytten påvirkes i stor grad av vær og temperatur. På dager med sol og varme er
Frognerbadet et yndet tilholdssted for befolkningen. På dager med kjølig temperatur, vind eller regn
vil utendørsbadet være mindre attraktivt. Tiltak som evner å redusere værpåvirkning på de badende
vil ha positiv effekt på rekreasjonsnytten.
6.3.1.4 Opplevelse av parkmessige kvaliteter og ro
Rekreasjonsnytten henger også sammen med muligheten til å oppleve ro i en urban situasjon, og den
restitusjon man oppnår ved å oppholde seg i grønne omgivelser med parkmessige kvaliteter. Kriteriet
henger sammen med grad av skjerming fra gate, størrelse på grøntanlegg og opprettholdelse av
vegetasjon i grøntanlegget; i hovedsak trær og plen.
6.3.2

Vurdering
Alternativ A
12,5 m basseng

Alternativ B
25 m basseng

Alternativ C
12,5 m basseng +
klimatisert gang

Alternativ D
25 m basseng +
klimatisert gang

Alternativ E
Klimatisert gang

Tilgjengelighet

Svømmehallen vil
kunne gi utvidet
tilgjengelighet til de
parkmessige
arealene, og gi
fleksibilitet til å
løpende vurdere
driftssesong for
utendørsbadet.
Kaféen vil med
flyttingen kunne ha
åpningstider
uavhengig av bad
og svømmehall.

Svømmehallen vil
kunne gi tilgang til
de parkmessige
arealene store deler
av året, og gir
fleksibilitet til å
løpende vurdere
driftssesong for
utendørsbadet.
Kaféen vil med
flyttingen kunne ha
åpningstider
uavhengig av bad
og svømmehall.

Tiltaket vil kunne gi
tilgang til de
parkmessige
arealene store deler
av året, og til
utendørsbadet i en
større del av året
enn i dag.

Tiltakene vil kunne
gi tilgang til de
parkmessige
arealene store deler
av året, og til
utendørsbadet i en
større del av året
enn i dag.

Tiltakene vil kunne gi
utvidet driftssesong
og økt tilgang til hele
anlegget. En må
påregne at utendørs
badeanlegg likevel vil
være stengt i de
kaldeste delene av
året. Kaféen vil med
flyttingen kunne ha
åpningstider
uavhengig av bad og
svømmehall.

Primærattraksjon

Svømmehallen
utgjør en ny
primærattraksjon i
form av mulighet
for svømming
innendørs.

Svømmehallen
utgjør en ny
primærattraksjon i
form av mulighet
for svømming
innendørs. Dette
alternativet har noe
større areal som har
større potensial for
variert bruk.

Svømmehallen
utgjør en ny
primærattraksjon i
form av mulighet
for svømming
innendørs. Øvrige
tiltak fører ikke til
endringer av
primær-funksjoner.

Svømmehallen
utgjør en ny
primærattraksjon i
form av mulighet
for svømming
innendørs. Dette
alternativet har noe
større areal som har
større potensial for
variert bruk. Øvrige
tiltak fører ikke til
endringer av
primær-funksjoner.

Tiltaket tilfører ikke
nye primærattraksjoner
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Skjerming temperatur- og -værpåvirkning

Tiltaket gir mulighet
til innendørs bading
i den kalde
sesongen.

Parkmessige kvaliteter og opplevelse av ro

Tiltaket kan gi en
begrenset økning av
areal til grønne
flater, men
medfører trolig
inngrep i rotsone
for ett tre øst for
kafébygg.
Svømmehallen i
alternativ A har
kortere utstrekning
enn dagens
bebyggelse og det
må påregnes
gjerde/skjerm mot
gate for å unngå økt
støypåvirkning i
parken.

Tiltaket gir mulighet
til innendørs bading
i den kalde
sesongen.

Tiltaket fører ikke til
reduksjon av
grønne parkarealer,
men kan medføre
inngrep i rotsone
for ett tre øst for
kafébygg, samt
trolig 1-2 trær i
treklynge vest for
dagens
vaktmesterbolig.
Opplevelsen av
anleggets
parkmessige
kvaliteter og
opplevelsen av ro
vil ikke endres som
følge av tiltakene.

Opplevelsen av
anleggets
parkmessige
kvaliteter og
opplevelsen av ro
vil ikke endres som
følge av tiltakene.

6.3.3

Svømmehallen gir
mulighet til
svømming
uavhengig av vær.

Svømmehallen gir
mulighet til
svømming
uavhengig av vær.

Ny gangkobling vil
redusere
værpåvirkning ved
forkortelse av
avstand mellom
utendørs basseng
og garderobe.

Gangkoblingen
reduserer
værpåvirkning ved
forkortelse av
avstand mellom
utendørs basseng
og garderobe.

Samlet gir tiltakene
stor valgfrihet til å
bade utendørs
dersom været
tillater det.

Samlet gir tiltakene
stor valgfrihet til å
bade utendørs
dersom været
tillater det.

Gangkoblingen
beslaglegger et
begrenset areal i
kant av
«gratishaugen»,
men medfører
inngrep i rotsone til
ett tre.

Gangkoblingen
beslaglegger et
begrenset areal i
kant av
«gratishaugen»,
men medfører
inngrep i rotsone til
ett tre.

Svømmehallen i alt
C kan gi en
begrenset økning av
areal til grønne
flater, men kan føre
til at ett tre må
fjernes.

Svømmehallen
medfører ikke til
reduksjon av
grønne parkarealer,
men kan medføre
inngrep i rotsone
for ett tre øst for
kafébygg, samt
trolig 1-2 trær i
treklynge vest for
dagens
vaktmesterbolig.

Svømmehallens
korte lengde gjør at
og det må påregnes
gjerde/skjerm mot
gate for å unngå økt
støypåvirkning i
parken.
Opplevelsen av
anleggets
parkmessige
kvaliteter og
opplevelsen av ro
vil ikke endres som
følge av tiltakene.

Oppsummering
A

B

C

D

E

5

4

2

1

3

Tilgjengelighet
Primærattraksjoner
Temperatur/vær
Parkmessige kvaliteter
Oppsummert
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Opplevelsen av
anleggets
parkmessige
kvaliteter og
opplevelsen av ro
vil ikke endres som
følge av tiltakene.

Gangkoblingen
reduserer
værpåvirkning ved
forkortelse av
avstand mellom
utendørs basseng og
garderobe.

Gangkoblingen
beslaglegger et
begrenset areal i kant
av «gratishaugen»,
men medfører
inngrep i rotsone til
ett tre.
Opplevelsen av
anleggets
parkmessige
kvaliteter og
opplevelsen av ro vil
ikke endres som følge
av tiltakene.

Rekreasjonsnytten er større ved kombinasjon av alternativene enn for hvert alternativ alene. Størst
rekreasjonsnytte har alternativ D, der klimatisert gang kombineres med det største
bassengalternativet.

6.4

Investeringskostnader

Konseptene A-E inneholder en rekke tiltak som gir høyere investeringskostnader enn nullalternativet.
En viktig avveiing i den samlede vurderingen av fordeler (nytte) og ulemper (kostnader) i de ulike
konseptene vil derfor handle om hvorvidt de høyere kostnadene kan forsvares gitt forventet økning i
nytte for befolkningen. I dette avsnittet presenterer vi grove anslag på investeringskostnader for de
ulike konseptene. Anslagene er tilpasset utredningens tidlige fase.
Her blir det viktig å fastholde ved prinsippet at kostnadsestimering i en KVU må være tilpasset
kunnskapsbehovene, situasjonen og kunnskapsstanden i tidligfasen for det konkrete prosjektet som
utredes. Kostnadsanslag må være egnet til å avdekke og få fram vesentlige forskjeller i kostnader for
ulike konsepter, men det vil sjelden være mulig å gjøre detaljert, presise kostnadsoverslag eller gode
vurderinger angående konkrete enkeltkilder til usikkerhet i tidligfasen.
Det anses å ikke være et tilstrekkelig kunnskaps- eller erfaringsgrunnlag til å gjennomføre en
detaljert, kvantitativ usikkerhetsanalyse av alternativene med for eksempel hjelp av
trepunktsestimater og usikkerhetsfaktorer her i denne rapporten og på dette tidspunktet 16 . Hvis en
slik tilnærming skal brukes her, måtte vi kunne innhente subjektive ekspertvurderinger av tre
kostnadsanslag (grovt sagt, lavt, middels og høyt) for mange svært spesialiserte og uvanlige tiltak.
6.4.1 Kostnadsestimering svømmehall
Kostnadsestimering av prosjektkostnader for nye bad og svømmeanlegg inneholder større usikkerhet
enn øvrige byggeoppgaver. Dette grunner i tre forhold: Betydelig sprik i kostnader på nye bade- og
svømmeanleggsprosjekter, ingen god, sentral database med prisinformasjon på kategori bad og
svømmeanlegg, og en betydelig prisstigning på bad og svømmeanleggsprosjekt de siste årene.
Kalkylene som er gjort her, jf. Tabell 6-2, tar utgangspunkt i en grov tidligfasevurdering basert på to
parametere: kr/m2 vannflate og kr/m2 BYA. Asplan Viak har over tid gjort en innhenting av
erfaringstall fra anlegg som har blitt realisert i Norge siden 2010. Beregningene som brukes her er
basert på anlegg som ble realisert i perioden 2017-2019 og gir en snittverdi ut ifra vannflate og
grunnflate som alternativene i Frognerparken er ganget opp med. Kostnadene for bad som ble
ferdigstilt før 2019 ble indeksjustert ifølge byggekostnadsindeksen til SSB17.
Særlig forhold for Oslo er ikke direkte hensyntatt i erfaringstallene. Spillemidler, andre tilskudd, mva
refusjon o.l., er ikke trukket fra i kostnadene. Kostnader er prosjektkostnader inkl. mva. Kostnader
per m2 vannflate og m2 BYA er basert de totale reelle prosjektkostnadene ved ferdigstillelse for
badene som inngår i erfaringstallene. Kildene for innhenting av prosjektkostnadene kan være usikre,

16
17

Slik det beskrives i for eksempel Drevland, F. Kostnadsestimering under usikkerhet, CONCEPT temahefte nr 4.
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkibol
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da prosjektregnskapene kan være satt opp ulikt og noen kostnader for enkelte prosjekter dermed
ikke er medtatt.
Tabell 6-2. Estimat på kostnader for ulike størrelser av innendørsbad

Alternativ
Opplæringsbasseng
12,5 x 9,5m
Treningsbasseng
25 x 12,5m

Størrelse
basseng
m2 BTA

Kostnad
per m2
vannflate
(kr)

Prosjekt
kostnad
beregnet
vannflate
(kr)

Størrelse
BYA m2

Kostnad
per m2
BYA (kr)

Prosjekt
kostnad
beregnet
BYA (kr)

Snitt
prosjekt
kostnad
vann og BYA
(kr)

119

350 000

41 650 000

670

90 000

60 300 000

50 975 000

312

330 000

102 960 000

1130

90 000

101 700 000

102 330 000

Gitt at det ofte er betydelig sprik i kostnader på nye bade- og svømmeanlegg, legger vi til et høyere
«sjablongmessig» usikkerhetstiltak på 30 prosent over anslagene som framkommer i («snitt
prosjektkostnad vann og BYA»), når vi sammenstiller kostnader for ulike tiltak.
6.4.2 Kostnadestimering andre tiltak
Nullalternativet inneholder en rekke tiltak for å oppnå mer effektiv drift av Frognerbadet, og
kostnader for de fleste av disse tiltakene ble utredet i mulighetene til KID. Kostnadsanslagene for
enkelte tiltak som var tilgjengelige fra den mulighetsstudien og som blir videreført her, oppjusteres
med tre prosent for å ta høyde for høyere pris- og kostnadsnivå i dag sammenlignet med 2018.
Asplan Viak vurderte at KIDs kostnadsestimering for rehabilitering av de eksisterende garderobene i
den første mulighetsstudien var lav gitt hva som har kommet fram av behov. Dette henger til dels
sammen med at den mulighetsstudien omfattet et alternativ med tilleggsgarderobefasiliteter under
tribunene ved hovedbassenget. Dermed kunne en nøktern rehabilitering legges til grunn for andre
alternativer. Når Asplan Viaks senere mulighetsstudie utredet andre alternativene, særlig et tiltak
med klimatisert gang, og forslag til garderober under tribunene ikke ble tatt videre til omfattende
vurdering i denne KVUen, var det naturlig å tenke at en større og mer omfattende rehabilitering
kunne være på sin plass. Asplan Viak har derfor gjort nye beregninger for rehabilitering av
garderobene i første etasje av stadionbygget. Disse vises (under «omkledning») i vedlegget.
Beregningene er basert på et grovt anslag på størrelsen av arealene i første etasje.
Asplan Viak har laget et grovt kostnadsoverslag for nødvendige bygge- og rehabiliteringsarbeider for
å plassere et serveringssted i andre etasje av stadionbygget. Dette presenteres som «cafe» i tabell i
vedlegget og er kostnadsberegnet til cirka kr 8.000.000.
Det har vært diskutert litt ulike forløp og utforminger for en eventuell klimatisert gang mellom
garderobene og hovedbassenget ute. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at den klimatiserte gangen
skulle være av glass og dermed tillater et åpent syn mot parkanlegget. Den skulle i tillegg være buet.
En rett variant er heller ikke utenkelig. Både rett og buet variant ble kostnadsberegnet, men vi tar
med kostnader til rett variant (cirka kr 3.300.000) med i kostnadsoverslag her. Kostnadsestimatene
finnes i tabell i vedlegget.
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Det gis et «sjablongmessig» usikkerhetspåslag på 15 prosent på alle tiltakene utenom svømmehall i
kostnadsestimeringen. En tabell med kostnadsoverslag for enkeltelementene som inngår i de ulike
konseptene er å finne i vedlegget.
6.4.3 Diskontering
Planleggingshorisont og byggetid for de ulike alternativene vil kunne variere. Det er stor usikkerhet
knyttet til hvor lang tid det vil ta til å avklare reguleringsforhold samt prosjektering av et eventuelt
innendørsbasseng. I de mer omfattende konseptene med i) svømmehall og ii) andre tilpasninger av
utendørsanlegget, kan planlegging, prosjektering, byggearbeidene og tilpasninger i prinsipp foregår
samtidig (parallelt for i) og ii)). Det er for tidlig til å gjøre detaljerte vurderinger av hvordan
planlegging og gjennomføring vil foregå i de ulike konseptene.
I de grove kostnadsoverslagene her har vi ikke foretatt noen justeringer for diskontering.
Diskontering vil kunne først gi utslag av betydning for den overordnede vurderingen og tilrådningen
hvis det antas å være veldig store forskjeller i tidshorisonten for gjennomføring av de ulike
konseptene. Her er det naturlig å anta at de mest omfattende konseptene (særlig C og D) vil ta lengre
tid å realisere, men det er likevel snakk om noen få års forskjell til de resterende konseptene
(0,A,B,E). En slik forskjell vil neppe være avgjørende for den overordnede vurderingen og tilrådningen
i tidligfasen, særlig tatt i betraktning at vurderingene på nyttesiden er kvalitative og kan ikke direkte
holdes opp mot kostnadene. Eventuell diskontering under antakelse om at de mer omfattende
konseptene tar (betydelig) lengre tid å realisere, ville innebære at nåverdien av de mer omfattende
konseptene (særlig C og D) ville kunne være litt lavere enn hva som kommer fram her.
6.4.4

Samlede kostnadsoverslag

Tabell Tabell 6-3presenterer de samlede kostnadsoverslagene for de ulike konseptene. Her kommer
det fram at kostnadene for nullalternativet, dvs. grunnleggende tiltak for å opprettholde et nivå og
bruk som i dag, alene vil kunne koste over kr 140 millioner. En opprustning for å prøve å utvide
kapasiteten i utendørsanlegget tilsvarende konsept E er om lag kr 25 millioner dyrere. Ikke
overraskende er konseptene B og D de mest kostnadene, da de inneholder en ny svømmehall med
treningsbasseng.
Tabell 6-3 Grove kostnadsoverslag for de ulike konseptene (kr)
0

A

B

C

D

E

Grunnkalkyl
Påslag usikkerhet nullalternativ (15
prosent)
Påslag usikkerhet andre tiltak utenom
svømmehall
(15 prosent)
Påslag usikkerhet svømmehall (30
prosent)

124 112 000

177 962 000

232 592 000

201 862 000

253 192 000

144 712 000

17 844 300

17 844 300

17 844 300

17 844 300

17 844 300

17 844 300

772 500

1 200 000

1 695 000

4 785 000

4 785 000

3 862 500

0

15 300 000

30 699 000

15 300 000

30 699 000

0

Sum kostnad med usikkerhet

142 728 800

212 306 300

282 830 300

239 791 300

306 520 300

166 418 800
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6.5

Energibruk

De ulike konseptene som analyseres i alternativanalysen resulterer i ulike energibehov. Det
dominerende energibehovet vil for alle alternativene være oppvarming av bassengvann.
Bygningsoppvarming og behov for elektrisitet til bygg og pumping av vann er også estimert.
Estimering av totalt oppvarmingsbehov er basert blant annet på historiske forbruksdata og
kvalifiserte estimater for energibehov for ulike bygningstyper etter TEK17.

Estimering av ulike energibehov og energitiltak

Oppvarming av utomhus basseng:
Kjøpt fjernvarme i perioden 2013 – 2019 (7 år) med tilhørende gjennomsnittlig utetemperatur er
benyttet som underlag.
For å gjøre et estimat for varmetapet for utvidet drift av 50 m basseng, så er det antatt at
varmetapet fra bassengvannet primært vil bestå av konveksjon mot uteluft. Normal omtales
utendørs svømmebasseng å ha ett varmetap som følge av fordampning og konveksjon, på mellom
70-80% av det totale varmetapet.
For å estimere det totale varmetapet fra et utendørs svømmebasseng på 50 m, benyttes
simuleringsprogrammet T*Sol18. Med dette programmet kan en bl.a. spesifisere geografisk lokasjon,
med tilhørende månedlige gjennomsnittverdier på utetemperatur og vindhastighet. Ved hjelp av
programmet blir også variasjoner over døgnet, timesverdier for klima og følgelig varmetap beregnet.
Flere parametere må spesifiseres i simuleringsmodellen. Blant de mest sentrale parameterne er:
•
•
•
•
•
•

Bassengvolum: 51 m x 21 m x 2 m = 2 142 [m3]
Dekke av svømmebasseng fra 20:00 til 08:00
Åpningstider: 08:00 til 20:00
Bassenget er åpent alle dager i uken
Ønsket bassengtemperatur: 29°C konstant
Tilgjengelig solvarme er ekskludert i simuleringen, men medtatt for hvert av alternativene i
summering som er utarbeidet i Excel.

Figur 6-6 viser simuleringsresultatene av estimerte varmetap fra simuleringsmodellen. Effekten av
heve- og senkebunn for historiske data er også estimert ved hjelp av T*Sol, men her som en relativ
forskjell mellom totalt bassengoverflate med eller uten dekke (med samme tidspunkter anvendt for
simulering av 50 m bassenget).

18

https://www.valentin-software.com/
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Figur 6-6. Simulering (program: T*Sol) av månedlig varmetap for utendørs 50 m svømmebasseng i Oslo klima
(hensyntatt varmetap primært via konveksjon, fordampning og stråling). Konstant 12 timer
bassengoverdekning på nattestid (20:00 – 08:00), drift hver dag i året. Disse månedlige varmetap benyttes til å
beregne varmebehovet for hhv. helårsdrift og utvidet sesong.

I estimeringen av årlig varmebehov for utendørsbasseng ble historiske fjernvarmeforbruk benyttet
for månedene mai til august.
Varmebidrag fra sol er medtatt for de aktuelle driftsmånedene med utvidet drift. Tallunderlaget
benyttet er basert på Meteonom19 tall for månedsbasert, global solinnstråling. Videre er det antatt at
70% av innstrålt energi på horisontal flate absorberes og kan bidra til oppvarming av bassengvannet.
El-behov til Frognerbadet for50 m utendørsbasseng:
Strømforbruket i perioden 2013 – 2019 (7 år) er benyttet som underlag. Pumpearbeidet for
bassengvann vil primært være avhengig av driftstider, og i liten grad være avhengig av
utetemperatur. Basert på disse dataene (elmålermåler: 7359992902741186) er det anslått spesifikke,
gjennomsnittlige tall for strømbehov for pumping av bassengvann samt øvrig el-behov. Spesifikt
strømbehov for pumping av bassengvann ble estimert til ca. 1,0 [kWh/ pr dag pr m3].
Med underlaget ble et økt el-behov basert på antall dager med økt drift.
Tiltak med heve- og senkebunn på 50 m utebasseng
Ved bruk av heve- og senkebunn på 50 m basseng vil en kunne heve bunnen utenfor åpningstiden for
å redusere varmetapet.
Det er antatt at heve- og senkebunn kan redusere varmetapet avhengig av antall timer
badet/bassenget ikke er i bruk, dvs. normalt utenfor åpningstiden). Driftstider som er lagt til grunn er
angitt i Tabell 6-4. Når bunnen er hevet opp, fungerer den som en isolerende dekke. Estimering av
effekten av heve- og senkebunn er hensyntatt ved bruk av simuleringsprogrammet T*Sol – både for
50 m basseng og for hele bassengarealet i månedene mai til august.
Tabell 6-4 Driftstider ved utvidet åpningstider

Utvidet sesong
19

april, mai, sep, okt

Åpningstider
[t/dag]
12

https://meteonorm.com/en/
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Tid avstengt
[t/dag]
12

Helårsdrift

-

12

12

Tiltak med nytt teknisk anlegg
Effekten av oppgradering av rør, varmevekslere og isolasjon som følger av nullalternativet, er
synliggjort som en antatt reduksjon på ca. 16 000 kWh/år fra dagens fjernvarmeforbruk.
Dette er en relativ grov antagelse som kun går på økt isolering av rørføring mellom varmesentral og
bassengene. Det er antatt at det i dag ligger varmerør av dimensjon DN125 med 40 mm
rørskålisolasjon. Om en øker isolasjonen på rørene til 80 mm vil en, med tur/retur på 70°C /50°C, få
en anslått reduksjon på 16 000 kWh/år. Det er antatt en lengde for rørtraseen på 100 meter mellom
bassengene og varmesentralen (estimering benyttet nettbasert kalkulator20).
Reduksjonen av varmetapet er lagt likt over alle måneder, da disse antas å ligge nedgravd og i mindre
grav være påvirket av utetemperatur.
Effekten av nytt teknisk anlegg relatert til strømforbruk antas primært å gi reduksjoner for
pumpearbeid – med moderne frekvensstyrte sirkulasjonspumper. Det er antatt en nøktern reduksjon
på 40%, basert på indikasjon fra Grundfos pumper21, av månedlig el-behov som følge av nytt teknisk
anlegg.
Tiltak rehabilitering av bygningsmasse
Rehabilitering av bygningsmassen vil redusere oppvarmingsbehovet til bygget. Her er en reduksjon
av fjernvarmebehovet i fyringssesongen, fra september til april, på 10% av tidligere varmebehov lagt
til grunn. En høyere besparelse vil absolutt kunne oppnås, men varmebehovet totalt sett vil kun i
liten grad påvirkes av disse tiltak.
For el-behovet antas, tilsvarende som for oppvarmingsbehovet, en reduksjon på 10%.
Energieffektivisering i belysning, ventilasjon og styring er blant tiltakene som vil redusere el-behovet.
Energibehov for ny svømmehall og kafe/møtelokaler i stadion bygget
Energibehov (oppvarming og elektrisitet) for innendørs svømmehall tar utgangspunkt i vurderinger
gjort for Holmen svømmehall22, hvor energieffektive og fornybare løsninger var vektlagt. Holmen
svømmehall ble bygd etter Passivhusstandard. Underlag fra erfaringer rundt energiforbruk fra
faktiske innendørs svømmehaller ble også medtatt i vurderingen23.
En innendørs svømmehall ved Frognerbadet er antatt bygget etter TEK17. Energibehov for TEK17 er
også lagt til grunn for vurderinger av energibehovet for kafe/møtelokaler i stadion bygget.

20

https://www.rockwool.no/teknisk-service/beregningsprogram/rocktec-beregner/
https://no.grundfos.com/about-us/news-and-press/nyheder/Magna3.html
22
https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2017/07/gevinstanalyse-holmen-svommehall.pdf
23
https://www.ntnu.no/documents/11601816/ed4af392-e0c7-40a5-8dae-03acf00f85b1
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Totalt energibehov for innendørs svømmehall er angitt etter flate bassengareal. For analysen er
energibehovet antatt å være 3 000 [kWh/ m2 bassengareal]. Fordelingen mellom varmebehov og elbehov er antatt å være hhv. 65% og 35%.
Fra NTNU statistikk23 ligger eksisterende svømmehaller med energibehov på mellom 3 000 – 4 000
[kWh/ m2 bassengareal].
Arealene for kafe og møtelokaler er antatt å være på 390 m2 BRA og med følgende fordeling av
spesifikke, netto energibehov:
Romoppvarming:
Ventilasjonsoppvarming:
Tappevann:
El-behov:

42 [kWh/m2]
10 [kWh/m2]
10 [kWh/m2]
118 [kWh/m2]

Endring av energibehov ved oppussing eller nybygg av vaktmesterbolig og kioskbygget vil påvirke det
totale energibehovet. Likevel vil dette representere en så liten andel av det totale energibehovet slik
at det i denne analysen ikke er medtatt.
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Resultater
De 7 siste årene har Frognerbadet brukt om lag 2,9 GWh fjernvarme pr år og om lag 0,26 GWh
elektrisitet pr år (data fra Energinet for tidligere angitte målere).
Resultatene fra energiforbruksanalysen er gjengitt i Tabell 6-5 samt illustrert grafisk i Figur 6-7. I
tabellen antas det ulike driftssesonger avhengig av konsept. Slik det understrekes i avsnitt 5.3, har
konseptene ikke blitt eksplisitt organisert rundt spesifikke driftsscenarioer. De ulike konseptene
tilrettelegger i ulik grad for utvidet drift, og driftsscenarioene som ligger til grunn for beregningene i
Tabell 6-5 er valgt med tanke på å få fram noen hovedmomenter.
For å kunne belyse den store forskjellen i energibruk i et utendørsbad i de kalde månedene,
inkluderes beregninger for helårsdrift i alternativ E. Dette gir et mer riktig grunnlag for
sammenligning med særlig alternativ C og D. Det skal ikke tolkes som at helårsdrift er en innebygd
del av konsept E. Vi presenterer også resultater for utvidet driftssesong for E.
Tabell 6-5 Oppsummering av de ulike alternativene relatert til energiforbruk. Estimerte energibehov for de ulike
alternativene i konseptanalysen

Alternativ

0

A
B

C

D

E

E*

Beskrivelse av alternativ relatert til
energiforbruk
Oppgradering VVS teknisk anlegg mot
badene og rehabilitering av deler av
eksisterende bygningsmasse. Dette vil
redusere energibehovet i forhold til
dagens driftssesong.
Som alt. 0 samt:
Kafe/servering i 2 etg.
Innendørs 12,5 m badeanlegg
Som alt. 0 samt:
Kafe/servering i 2 etg.
Innendørs 25 m badeanlegg
Som alt. A samt:
Klimatisert gang og
Utvidet sesong 50 m utebasseng (april,
september, oktober)
Heve- og senkebunn
Som alt B samt:
Klimatisert gang og
Utvidet sesong 50 m utebasseng (april,
september, oktober)
Hev- og senkebunn
Som alt.0 samt:
Helårsdrift 50 m utebasseng (januar til
desember)
Heve- og senkebunn
Som alt.0 samt:
Utvidet sesong 50 m utebasseng (april,
september, oktober)
Heve- og senkebunn
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Estimert årlig
fjernvarmebehov
[GWh/år]

Estimert årlig elbehov
[GWh/år]

2,8

0,23

3,1

0,41

3,7

0,70

3,6

0,51

4,1

0,8

5,5

0,51

3,3

0,34

Totalt energibehov per alternativ
6,5
6

Energi [GWh/år] - elektrisk + varme

5,5

5
4,5
4
3,5

3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
0

A

B

C

D

E

E*

Alternativ
Estimert årlig varmebehov

Estimert årlig elbehov

Figur 6-7 Oversikt over totalt, estimert energibehov (oppvarming og elektrisitet) for de ulike alternativene. Av
det totale varmebehovet vil ca.80-90% være knyttet til oppvarming av utendørs basseng.

Alternativet med det høyeste energibehovet er E, med helårsdrift av 50 m utebasseng. Dette er som
følge av den betydelige økningen av varmetap fra utendørs basseng når utetempetur går ned i
vintermånedene. I alternativene A til D, med bl.a. to ulike størrelser av innendørs basseng, så vil
andelen av varmebehovet som går til oppvarming av utendørs basseng være i størrelsesorden 8090% av totalt varmebehov. Dette har sammenheng med at ett innendørs varmeanlegg vil ha et
klimaskall som vil holde varmebehov relativt lavt i forhold til utendørs varmebasseng.
Figur 6-8 viser månedlig fordeling av el- og varmebehov for alternativ D. Figuren viser variasjon av
energibehovet mellom månedene. Her er utvidet driftssesong lagt til grunn.
Månedlig fjernvarmebehov [kWh/mnd]

Månedlig elbehov - [kWh/mnd]

1 400 000

100 000
90 000

1 200 000

80 000

1 000 000
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800 000
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600 000

40 000
30 000

400 000

20 000

200 000

10 000

0

0
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Mar

Utebasseng
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Mai

Jun

Innendørs svømmehall

Jul
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Kafe 2.etg
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Okt
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Jan

Glassgang
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Utebasseng
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Mai
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Innendørs svømmehall

Jul
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Kafe 2.etg

Sep

Okt

Nov

Des

Glassgang

Figur 6-8 Grafisk fremstilling av estimert energibehov for alternativ D. Varme (fig. tv) og elektrisitet (fig. th). 25
m innendørs basseng med gang mot utebasseng.
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6.5.1 Oppsummering energibehov
Fjernvarmebehovet vil uavhengig av alternativ være dominert av oppvarming til utendørs basseng.
En utvidelse av utendørssesongen vil bidra til en betydelig økning av varmebehovet. En åpning for
helårs utendørsbasseng i henhold til alternativ E vil ligger på om lag 200% av estimert
fjernvarmeforbruk i nullalternativet. Nye innendørs basseng vil, ved bruk av moderne teknologi samt
godt klimaskall, utgjøre et beskjedent bidrag til det totale fjernvarmebehovet – mellom 10 til 25% av
totalt fjernvarmebehov (uten utvidet drift).
El-behovet vil i større grad enn for fjernvarmebehovet bli påvirket av ny innendørs svømmehall. Med
hhv. 12,5 eller 25 m vil el-behovet fra innendørs svømmehall utgjøre ca. 30% eller 60% av det totale,
estimerte el-behovet.
Det er gjort kvalifiserte estimeringer av energibehov og energitiltak som påvirker de ulike
konseptalternativene. Disse inneholder betydelig usikkerhet. Likevel antas de generelle
observasjonene over å gjelde. Dersom alternativet med utvidet sesong på utomhussvømmeanlegg
viser seg å være den foretrukne løsningen, bør en mer detaljert vurdering av varmebehovet for de
aktuelle månedene gjennomføres. Bakgrunnen for dette er fordi dette er en nokså kompleks
vurdering, som i dette dokumentet er blitt forenklet.
Kostnaden for bruk av både fjernvarme og elektrisitet er avhengig av blant annet etterspørsel og
kapasitet på infrastruktur. På vinterstid, ved lave utetemperaturer og høyt energi- og effektbehov, vil
kostnaden for bruk av fjernvarme og strøm, som regel være høyere enn andre tider på året. Spesielt
kostnaden for momentanbelastning, eller effekt, vil være betraktelig høyere enn andre perioder på
året, som følge av høyere effekter og til dels høyere energipriser. Effektpris for strøm vil typisk ligge
ca. 150 kR/kW for den timen med høyest effektbruk. dvs. ca. 10-15 ganger høyere om vinter enn om
sommeren. Enkelte fjernvarmeselskap har også ulike prisregimer på effekt.
Følgelig vil drift av både utomhus svømmebasseng og drift av innomhus svømmeanlegg være dyrest i
vintermånedene. Utomhus svømmebasseng vil i så måte være spesielt kostbart da både energi og
effektbehov vil øke betraktelig.
Energiforbruket er i denne analysen bevisst kun fokusert på mengde energi (kWh), og kun forholdt
seg til forsyning av varme via fjernvarme. I praksis vil det være både miljømessig og kostnadsmessig
gunstig å kunne se energiforsyningen som en helhet for omkringliggende bygg som Frognerbadet,
Frogner stadion og Sonja Henie ishall. Utnyttelse av f.eks. spillvarme fra kjøleproduksjonen bør
undersøkes som kilde til bassengoppvarming. Det bør vurderes å se på dette relativt omfattende og
komplekse samspillet som et eget miljø/klimaprosjekt.
Generell vil energibehovet følge økt utbygging av tilgjengelig svømmeareal og lengre åpningstider.
Utbygging av innomhus svømmehall har et betraktelig lavere spesifikt varmebehov enn utomhus.
For å få mest tilgjengelig svømmeflate til minst energiforbruk vil alternativ A og C være de mest
hensiktsmessige forslagene. Videre kan grad av utvidet åpning vurderes på et noe senere tidspunkt
(mot B eller D alternativene), når reelle størrelser på spillvarme er klare. Utnyttelse av spillvarme fra
isbane og Sonja Henie ishall kan gi billig varme om vinteren som muligens kan bidra til å forsvare en
forlenget åpningstid om våren og høsten mot høyere driftskostnader og økt energibruk.
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6.6

Andre driftskostnader

Dette avsnittet drøfter andre driftskostnader enn energikostnader på et veldig overordnet nivå. I
utvikling av konseptene gikk vi bort fra å legge en bestemt driftssesong inn som en del av ulike
konsepter. Konseptene ble istedenfor satt sammen for å gi ulik grad av fleksibilitet og ulike vilkår for
en eventuell utvidet driftssesong. Driftskostnadene vil avhenge av lengde på åpningstidene i løpet av
dagen/uken og åpningssesong samt antall besøkende til ulike tider i året og i døgnet.
Valg av ulike tiltak (fasiliteter) legger føringer for hvor effektiv drift man kan ha i et anlegg som
Frognerbadet. Et anlegg med et større tilbud – representert ved store vannflater, lengre åpningstider
eller lengre driftssesong – vil selvsagt ha høyere samlede driftskostnader. Etterspørsel etter badetid
og badekapasitet påvirkes også av utforming av anlegget og hva slags tjenester og fasiliteter som
tilbys. Et mer attraktivt anlegg med et større tilbud vil tiltrekke seg flere besøkende, dvs. gi høyere
besøkstall, noe som kan føre til at kapasiteten utnyttes bedre og kostnader per besøkende blir lavere.
Samlokalisering av et innendørs- og utendørsbad vil gi stordrifts- og/eller samlokaliseringsfordeler.
En del av personalet som brukes innendørs vil for eksempel kunne flyttes mellom innendørs- og
utendørsanlegget avhengig av hvilket tilbud er best for en gitt årstid eller når etterspørselen (og
besøkstall) er større/mindre i ulike deler av anlegget. Det vil være mulig å samordne innkjøp og
bestillinger av utstyr og driftsmaterialer når det er helårsdrift eller når et innendørsanlegg er
samlokalisert med friluftsbad. Sammenlignet med nullalteralternativet er det derfor god grunn til å
forvente at driften av utebadene vil være mer effektive når det ellers foregår drift i et
innendørsbasseng i samme anlegget.
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7 SAMMENSTILLING OG TILRÅDNING
Alternativanalysen i denne KVUen har pekt ut og sett nærmere på temaene som ble vurdert å være
mest relevante i tidigfasen av arbeidet med å utforske mulighetene for utvikling av Frognerbadet.
Disse var:
•
•
•
•
•

Brukernytte knyttet opp mot vannbaserte aktiviteter o.l.
Forhold knyttet til tema kulturarv
Annen rekreasjonsnytte
Investeringskostnader
Energibruk

KVUen inneholder en kort diskusjon av relevante momenter knyttet opp mot driftskostnader, men
en fullstendig analyse av driftskostnader var ikke mulig uten å innføre antakelser av driftsform,
åpningstider og åpningssesong. Det ble vurdert som like hensiktsmessig å innføre slike antakelser i
tidligfasen.
Analysene i de tre første kulepunktene var kvalitative, dvs. at de ikke kunne beregnes direkte. Det
gikk likevel an å gjøre mange relative vurderinger innenfor kriteriene som ble avledet for å kunne
belyse disse temaene på en systematisk måte. Det betyr at det likevel var et visst grunnlag for å
vurdere ulike konsepter opp mot hverandre og opp mot nullalternativet.
Det var mulig å gjøre noen grunnleggende beregninger og kvantitative sammenligninger i vurdering
av investeringskostnader og energibruk.
Det var til dels utfordrende å skille strengt mellom de ulike temaene knyttet opp mot «nytte». Det
betyr at resultatene fra to nytte-relaterte temaer ikke kan «summeres» eller enkelt legges sammen.
Mer generelt vil sammenstilling av resultater fra flere kvalitative analyser eller fra en kombinasjon av
kvalitative og kvantitative analyser alltid til en viss grad være skjønnsmessig.
Nedenfor gir vi først en kort oppsummering av resultatene fra de enkelte temaene som ble analysert
i alternativanalysen før den samlede tilrådningen gis og begrunnes.
I analysene av brukernytte knyttet opp mot vannaktiviteter gikk det avgjørende skillet mellom
konseptene med og uten innendørstreningsbasseng, dvs. innendørsbasseng med 25-meters lengde.
Grunnen for dette er at en 25-meters innendørsbasseng er klart bedre for noen brukergrupper uten
å være opplagt dårligere for noen andre. Rangering (best først) innenfor dette temaet er D, B, C, A, E,
hvor forskjellen mellom de to siste anses å være liten.
Til temaet «rekreasjonsnytte» går det avgjørende skillet mellom konseptene med og uten
tilpasninger av utebadene. Dette henger sammen med at analysene av dette temaet er ment å fange
opp den unike «opplevelsesverdien» som særlig uteanlegget kan gi. Rangering av konsepter langs
denne dimensjonen er: D, C, E, B, A.
Til tema kulturarv og reguleringsrisiko knyttet opp mot fredning fikk vi følgende rangering av
konsepter: A, B, E, C, D. Det avgjørende skille her går mellom A/B og resten. Hovedgrunnen til dette
er at C, D og E har tiltak med virkning for forhold fredet etter § 15 (de sentrale verdiene), mens A og
B i hovedsak har virkning på område fredet etter § 19 (som er båndlagt av hensyn til verdier i
tilstøtende område).
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Investeringskostnadene er naturlig nok lavere i konseptene med færre endringer eller mindre
omfattende endringer sammenlignet med nullalternativet. Dette gir en nokså entydig rangering fra
laveste til høyeste investeringskostnader: E, A, B, C, D. Den største forskjellen her går mellom E og
resten av konseptene. Tiltakene i E er langt mindre kostbare enn å bygge en svømmehall.
I analysen av energibruk var det nødvendig å innføre noen grunnleggende antakelser om driftssesong
for å gjøre kvantitative analyser. Det blir gjort tilleggsberegninger for å kunne belyse de relative
forskjellene mellom utvalgte konsepter og for å gjøre det mulig å trekke noen overordnede
konklusjoner. I grove trekk gjelder følgende rangering for (samlet energibruk): A, E, C, B, D.24
Rangering av de ulike konseptene ifølge analysene av de ulike utredningstemaene gjengis i Tabell
7-1.
Tabell 7-1 Oversikt over rangering av konsepter for ulike utredningstemaer i alternativanalysen
«Nyttesiden»
Nytte – vannaktiviteter
Annen rekreasjonsnytte
«Kostnadssiden»
Reguleringsrisiko - kulturarv
Investeringskostnader
Energibruk

A

B

C

D

E

4
5

2
4

3
2

1
1

5
3

1
2
1

2
3
4

4
4
3

5
5
5

3
1
2

Noen av hovedtrekkene i mønsteret som vises i tabellen er ikke overraskende: Det er større
«kostnader» knyttet til de mer omfattende konseptene (C og D), men disse gir også høy «nytte». For
disse konseptene vil det avgjørende være å vurdere om de større fordelene på «nyttesiden» kan
forsvare de høyere kostnadene, om det gjelder høyere investeringskostnader, høyere energibruk
eller høyere reguleringsrisiko.
Når det gjelder energibruk, er forskjellen mellom B (D) og A (C) forholdsvis liten. Det betyr at
nyttefordelene som C (D) har overfor A (B) trolig er tilstrekkelige til å forsvare høyere energibruk (og
de høyere driftskostnadene knyttet til energibruk).
Når det gjelder investeringskostnadene (og når reguleringsrisiko holdes utenfor), framstår det som
rimelig å anta at den økte nytten av særlig et innendørstreningsbasseng vil kunne forsvare de økte
investeringskostnadene. Oslo – og særlig Oslo vest - mangler fasiliteter av den typen. Det er
ingenting som tilsier at lokalisering av et innendørstreningsbasseng ved Frognerbadet ville være
særlig kostnadsdrivende sammenlignet med andre lokaliseringer.25
Forskjellen mellom konseptene B og D er at D gir utvidede muligheter for befolkningen til å oppleve
de unike kvalitetene ved utebadet med tilhørende parkmessige arealer. Dette er også et forhold
nedfelt i fredningen og noe som fredning av Frognerbadet skal ivareta. Analysene her tyder på at
dette kan oppnås ved en beskjeden investeringskostnad. Forskjellen i beregnet investeringskostnad

24

Dette er basert E med utvidet driftssesong.
Denne KVUen skulle utrede mulighetene for utvikling av Frognerbadet og ikke lokalisering av et slikt anlegg
sammenlignet med alle andre mulige lokaliseringer i byen.
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for D vs. B er om lag kr 25 millioner. Vi tar forbehold om at kostnadsanalysen har vært veldig
overordnet, i tråd med den tidlige fasen som denne utredningen befinner seg i.
D vurderes å gi noe større reguleringsrisiko enn B knyttet til behov for dispensasjon fra fredningen. D
har tiltak som ligger innenfor område fredet etter § 15, har noe større visuell virkning på område
fredet etter § 15 enn B og innebærer inngrep for ett ekstra tre i forhold til alternativ B.
Det er krevende å gjøre en samlet vurdering av B sammenlignet med C. Begge alternativene kommer
«middels» ut i analysene av de ulike temaene i alternativanalysen. Vi mener her at avgjørende vekt
bør legges på den klart større nytten som alternativ B – med sin større vannflate innendørs - gir for
vannbasert aktivitet hele året. Denne forskjellen i favør konsept B kommer til syne i en
«kvantifiserbar» form i forsøket om å gi forsiktige anslag på besøkstall for de ulike konseptene i
avsnitt 6.1.3.
Den samlede tilrådningen er at konsept D og så B, i den rekkefølgen, bør danne grunnlag for arbeidet
med utvikling av Frognerbadet. D er en utvidelse av B, og den utvidelsen bringer med seg både større
investeringskostnader og større reguleringsrisiko. Det er særlig reguleringsrisikoen knyttet opp mot
kulturarv/fredning som må utredes nærmere, for begge alternativ, før et eventuelt forprosjekt.
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VEDLEGG

Tabell V-0-1 Detaljert oversikt over estimerte kostnader i de ulike konseptene (kroner)
0

A

B

C

D

E

Tiltak som inngår i alle alternativene
Riving av eksisterende bygg
Rehabilitere driftsbygg (klokkebygg)
Rivingsarbeider basseng
Oppgradere hovedbassenget til stålbasseng

1 545 000

1 545 000

1 545 000

1 545 000

1 545 000

1 545 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

Oppgradere stupebasseng til stålbasseng

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

Oppgradere barnebasseng til stålbasseng

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

8 240 000

Oppgradere plaskebasseng til stålbasseng
Nytt dekke ink. adkomstforbindelser rundt
bassengene
Rehabilitere eksisterende garderober

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

3 090 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

2 060 000

2 060 000

2 060 000

2 060 000

2 060 000

2 060 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

15 450 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

5 150 000

4 120 000

4 120 000

4 120 000

4 120 000

4 120 000

4 120 000

412 000

412 000

412 000

412 000

412 000

412 000

Oppgradering av tribuneanlegg
Rehabilitering av bygningskonstruksjon,
tekniske rom, betongrehabilitering,
membran, vegger, gulv, tak, mv
Renseanlegg med vann og
varmegjenvinning, mv
Nytt ventilasjonsanlegg tilknyttet hele
anlegget
Nytt elektriske anlegget
Beskjæring av trær
Tilpasse grøntarealet for bedre sikt og større
plass, fjerning av busker
Rigg og drift

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

103 000

23 690 000

23 690 000

23 690 000

23 690 000

23 690 000

23 690 000

Diverse mindre innkjøp*

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Diverse sikkerhetstiltak

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

206 000

5 150 000

0

0

0

0

5 150 000

0

0

0

15 450 000

15 450 000

15 450 000

0

0

0

5 150 000

5 150 000

5 150 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

3 300 000

3 300 000

3 300 000

Tiltak som varierer over alternativene
Rehabilitert badevaktbygg og kioskbygg
Installere hev- og senkebunn i
hovedbassenget
Varme i dekke rundt hele 50meterbassenget
Ombygging av 2. etasje Frognerstadion

0

8 000 000

Klimatisert gang

0

0

Svømmehall med 12,5 m opplæringsbasseng

0

51 000 000

0

51 000 000

0

0

Svømmehall med 25 m treningsbasseng

0

0

102 330 000

0

102 330 000

0

124 112 000

177 962 000

232 592 000

201 862 000

253 192 000

144 712 000

Påslag usikkerhet nullalternativ (15 prosent)
17 844 300
17 844 300
17 844 300
Påslag andre tiltak utenom
innendørsbasseng (15 prosent)
772 500
1 200 000
1 695 000
Påslag usikkerhet svømmehall (30 prosent)
0
15 300 000
30 699 000
Sum kostnader med kvalitativt
usikkerhetspåslag
142 728 800 212 306 300 282 830 300
* For eksempel nye startpaller, pace-klokker, attraksjoner til barnebassenget

17 844 300

17 844 300

17 844 300

Grunnkalkyl
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4 785 000

4 785 000

4 357 500

15 300 000

30 699 000

0

239 791 300

306 520 300

170 213 800

Tabell V-0-2. Kostnadsestimering utvalgte tiltak
Felleskostnader
Bygning
VVS-installasjoner
Elkraft
Tele og automatisering
SUM - Entreprisekostnader
Generelle kostnader
SUM – Byggekostnader
MVA
SUM - Basiskostnader
Forventet tillegg
SUM - Prosjektkostnader
Usikkerhetsavsetning
SUM - Kostnadsramme
SUM - Kontoplan

Omkledning
380 000
1 700 000
550 000
170 000
0
2 780 000
540 000
3 310 000
830 000
4 140 000
420 000
4 550 000
420 000
4 960 000
4 960 000
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Kafé
670 000
2 320 000
1 120 000
530 000
260 000
4 880 000
820 000
5 700 000
1 430 000
7 120 000
500 000
7 620 000
360 000
7 970 000
7 970 000
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Gangtunnel rett
250 000
1 400 000
100 000
40 000
0
1 770 000
440 000
2 210 000
560 000
2 760 000
280 000
3 040 000
280 000
3 320 000
3 320 000

Gangtunnel bukett
400 000
2 330 000
160 000
60 000
0
2 940 000
450 000
3 380 000
850 000
4 220 000
430 000
4 650 000
430 000
5 070 000
5 070 000
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1.

INNLEDNING

I tilknytning til investeringsprosessene i Oslo kommune utarbeides det konseptvalgutredning
bestående av en analyse av behov, med avledede mål og krav, for så å vurdere hvilket konsept som
best møter disse ihht. kommunens prioriteringer.
I forbindelse med konseptvalgutredning konseptvalgutredning (KVU)I forbindelse med KVU for
Frognerbadet er det laget en mulighetsstudie som plasserer en svømmehall ved Frognerbadet, og ser
på en klimatisert kobling fra garderober i stadionbyggets første etasje frem mot utendørsbassenget.
Mulighetsstudien inneholder også en vurdering av flytting av kaféfunksjonen til stadionbyggets andre
etasje. Det er innledet dialog med Byantikvaren for å avdekke utfordringer, konfliktpotensial og
mulighet for forbedring og tilpasning. I møte ble det etterlyst bedre illustrasjoner der endringer
fremgår tydeligere.
Notatet er utarbeidet for å redegjøre for nye illustrasjoner, gi oversikt over de vurderte konseptene
og de vurderinger som er lagt til grunn for valgene.

2.

FREDNINGEN

I kapitlet gjennomgås fredningen. Tekst klippet fra fredningsdokumentene er satt i kursiv og markert
med «», men punkt og understrekning er lagt til av forfatter for å lette lesbarhet. (…) markerer
områder i setninger der tekst som omhandler andre deler enn Frognerbadet, er utelatt.

2.1. Formål med fredningen
«Formålet med fredningen er:
•
•
•
•

å bevare (…) og idrettsanleggene innenfor parken.
Fredningen skal sikre at denne helheten av verdifulle bestanddeler, som er tilkommet
etappevis siden midten av 1700- tallet, bevares og ikke utsettes for skadelige eller
skjemmende inngrep eller slitasje.
Fredningen skal videre sikre området mot ny bebyggelse eller andre tiltak som ikke er strengt
nødvendige for driften av eksisterende anlegg og/eller vil virke forstyrrende på disse.
Fredningen skal også medvirke til at områdets verdi som rekreasjonsområde for alle grupper
av befolkningen ikke forringes.»

2.2. Fredet etter § 15
Omfang:
«Frognerbadet fredes som friluftsbad. Fredningen omfatter stupetårnet og de arkitektoniske
hovedtrekkene i bassengene og øvrige utendørselementer fra det opprinnelige anlegget. Badet
inkluderer blant annet bygningsnummer 81385742 og 81385718.»
Formål:
«Fredningen tar ikke sikte på å redusere områdets rekreasjonsverdi eller legge urimelige bånd på
uformell idrett og lek.
Frogners friluftsbad vurderes til å ha en arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi som begrunner
fredning. Fredning av idrettsanleggene har også den hensikt at deres karakter som elementer i
parkanlegg ikke skal endres, og at de tilstøtende delene av parkområdet ikke skal forringes
opplevelsesmessig.»
Bestemmelser:
«Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredede kulturminner fra nyere tid. Bestemmelsene er
videre begrenset til de elementene som er nevnt ovenfor, under omfanget av fredningen.»
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Nr 6: «Dersom mindre vesentlig endringer av idrettsanleggene er driftsmessig begrunnet, kan det gis
dispensasjon til slike inngrep. jf kulturminneloven § 15a.»
Nr 7: «Fredningen skal ikke være til hinder for normal utvikling (mindre ombygginger,
rehabiliteringer, bruksendringer) for Frognerbadet (…) innenfor parkanleggets tålegrenser.
1. Anleggenes volumer over bakken skal i slike tilfeller ikke økes vesentlig ut over situasjonen pr
01.01.2007.
2. Anleggenes karakter av parkanlegg skal ikke endres, også fordi de tilstøtende delene av
parkområdet ikke skal forringes opplevelsesmessig.
3. Bygningsmessige utvidelser på parkmessige arealer tillates ikke.»
Nr 8: «Fjerning av trær, busker og eldre installasjoner, eller andre tiltak som vil kunne endre park- og
haveanleggenes karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt.»

2.3. Fredet etter § 19
Omfang:
«Fredning etter § 19 omfatter område avmerket på kart av 13.2.2009. Området utgjøres av: (…)
Frogner stadion med tribuner og underliggende garderober felles med Frognerbadet, samt tekniske
anlegg og Frognerbadets drifts- og servicebygninger mot Middelthuns gate.»
Formål:
«Fredning etter § 19 av Frogner stadion og Frognerbadets driftsanlegg samt deler av Nordjordet og
Bulltomten er begrunnet i disse arealenes umiddelbare tilknytning til og fortsettelse av arealet fredet
etter § 15. Intensjonen er ikke å bevare i detalj den nåværende situasjon, men å hindre forstyrrende
innslag»
Bestemmelser:
«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, sett i sammenheng med
området fredet etter § 15, eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder
bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, endring av
beplantning eller belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep.»

3.

GRUNNLAG TIL KVU

Asplan Viak har fått oppgave å utarbeide KVU for Frognerbadet, med utvikling av badetilbudet hvor
det skal blant annet skal utredes etablering av en svømmehall.
KVU skal redegjøre for kost/nytte ved en eventuell etablering. I dette ligger også en vurdering av
reguleringsrisiko, hvor forhold til fredningen vil være en vesentlig faktor.

3.1. Plassering av svømmehall
Ved oppstart av prosjektet var to alternative plasseringer utpekt. I løpet av prosessen, som bl. a.
innebar en gjennomgang av tilgjengelig informasjon på Askeladden, ble ett alternativ droppet, og
man står igjen med ett; erstatning av vaktmesterbolig og kafé ved Frognerbadet.

3.2. Svømmehall størrelser
Svømmehall kommer i forskjellige størrelser. I mulighetsstudiet ble det visualisert fire forskjellige
størrelser. To ble allerede i det innledende arbeidet med mulighetsstudien vurdert å være for store.
Til KVU gjenstår to alternativer:
•
•

Opplæringsbasseng
Treningsbasseng
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Oversikt mål og størrelser
Bassengtype

Opplæringsbasseng

Treningsbasseng

Vannflate

12,5 x 9 m

25 x 12,5

Bredde bygg

14,9 m

18,4 m

Bassengdel

L:18,65 H:6,5

L: 31,6 H:7,5

Garderobedel

L:24,6 H:4,8

L: 29,8 H:4,8

Adm. del

L: 2,8 H:4,8

L: 2,3

Hovedmål

B:14,9 L: 46,05

B: 18,4 L: 63,7

H:4,8

3.3. Flytting av kaféfunksjon
Bygging langs Middelthuns vei, vil føre til riving av dagens bebyggelse og behov for flytting av
kaféfunksjonen som ligger der i dag.
Som erstatning for dagens lokaler er det vurdert å ta i bruk andre etasje over badets garderober i
stadionbygget. Arealene er i dag ikke innredet, men benyttes delvis til kaldtlager.
Funksjonen kafé er en eksisterende aktivitet i anlegget, og bør derfor kunne flyttes innen
eksisterende bygningsmasse uten at det ansees som et forstyrrende element fredningen skal
forhindre.
Flyttingen innebærer behov for endring av fasade på stadionbygget. Stadionbygget er ikke fredet, og
fredning bør derfor ikke være til hinder for å kunne endre fasaden. Fasaden eksponeres imidlertid
mot parken, og av den grunn vil ny utforming måtte avklares med BYA.

3.4. Klimatisert gang frem til utendørsbasseng
I tillegg til svømmehall skal KVU utrede utvidet driftssesong ved Frognerbadet. Utvidet driftssesong
betyr mer besøk, og mer inntekter til å bære drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvidet driftssesong
innebærer også at befolkningen får tilgang til anlegget i en større del av året. Med tanke på at
områdets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen er en viktig del av grunnlaget for
fredningen, bør dette veie i positiv retning også i forhold til fredningen.
Utvidet driftssesong utløser et ønske om en del tiltak som forbedrer forholdene i de kalde årstidene.
Noen av tiltakene vil også kunne minske en del av de klimatiske belastningene på utendørsbadet, og
redusere noe av det årlige vedlikeholdsbehovet. I hovedsak er dette tiltak knyttet til tekniske forhold
og inngrep som ikke vil være synlige etter montering, f.eks. varme i dekke rundt bassenget.
Ett av de ønskede tiltakene vil imidlertid bli synlig. I dag er det ca. 70 meters avstand mellom
inngangen til garderobene og utendørsbassenget. Av hensyn til at anlegget skal være «for alle
grupper av befolkningen» er det ønske om å få etablert en klimatisert gang fra garderobene og frem
til bassenget. Dette er også viktig av hensyn til å legge til rette for en størst mulig brukermasse i de
periodene badet holdes åpent.
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4.

ILLUSTRASJONER

4.1. Svømmehall
Illustrasjonene nedenfor viser virkningen av nye bygg sammenlignet med dagens bygningsmasse. To
forskjellige svømmehallstørrelser presenteres i sammenheng med dagens situasjon fra hvert ståsted.
Illustrasjoner vises med og uten vegetasjon langs Middelthuns gate. Vegetasjonen langs gaten vil ikke
berøres av volumene og vil kunne bistå, slik illustrasjonene også viser.

Figur 1 Dagens situasjon sett fra gate. NB! Utsnitt fra Google-maps; standpunkt er ca. 3,5 m over terreng.

Figur 2 Opplæringsbasseng (minste alternativ) sett fra gate med vegetasjon. Eksisterende bygg = hvite, garderobedel og
adm = rød, bassengdel = blå. Nytt bygg er gjennomsiktig, slik at eksisterende bygg er synlige.
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4,5 m

3,5 m

4,8 m

6,5 m

Figur 3 Opplæringsbasseng (minste alternativ) sett fra gate uten vegetasjon. Eksisterende bygg = hvite, garderobedel og
adm =rød, bassengdel = blå. Nytt bygg er gjennomsiktig, slik at eksisterende bygg er synlige.

Figur 4 Treningsbasseng (største alternativ) sett fra gate med vegetasjon. Eksisterende bygg = hvite, garderobedel og adm =
rød, bassengdel = blå. Nytt bygg er gjennomsiktig, slik at eksisterende bygg er synlige.

4,8 m

7,5 m

3,5 m

Figur 5 Treningsbasseng (største alternativ) sett fra gate uten vegetasjon. Eksisterende bygg = hvite, garderobedel og adm =
rød, bassengdel = blå. Nytt bygg er gjennomsiktig, slik at eksisterende bygg er synlige.
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Figur 6 Opplæringsbasseng (minste alternativ) sett fra Middelthuns gate

Figur 7 Opplæringsbasseng (minste alternativ) sett fra Middelthuns gate uten vegetasjon

Figur 8 Treningsbasseng (største alternativ) sett fra Middelthuns gate
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Figur 9 Treningsbasseng (største alternativ) sett fra Middelthuns gate uten trær i forkant

Figur 10 Dagens situasjon sett fra parken

Figur 11 Opplæringsbasseng (minste alternativ)
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Figur 12 Treningsbasseng (største alternativ)

4.2. Flytting av kaféfunksjon

Figur 13 Illustrasjonen viser plassering av kafé i stadionbyggets andre etasje. Illustrasjonen viser utvidet vindusareal som
illuderer en innredning av arealet, men skal ikke forstås som et utkast til fasadeendring.

side 9 av

13

4.3. Klimatisert gang frem til utendørsbasseng

Figur 14 Dagens situasjon. Terreng stiger langs fasade på stadionbygget. Gang plasseres der pissoar i dag ligger.

Figur 15 Klimatisert gang markert med blått. Gangen kan legges inn i terreng. Illustrasjonen er vist uten endring av terreng.
Ett eksisterende tre vil trolig bli direkte berørt.
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5.

BEGRUNNELSE FOR HVORFOR TILTAKENE BØR KUNNE
VURDERES

En viktig del av grunnlaget for Frognerbadets kulturhistoriske verdi, er den attraksjon det har vært og
er for Oslos befolkning.
For å oppfylle formålet med fredningen; «å bevare områdets verdi som rekreasjonsområde for alle
grupper av befolkningen» er det helt vesentlig at befolkningen har tilgang til anlegget. Dersom
anleggetets attraksjon skal kunne opprettholdes med samme høye verdi som i dag må det være rom
for en utvikling som gjør at anlegget oppfattes aktuelt.
Dagens anlegg krever store ressurser før åpningen av anlegget og under sommerdriften. I tillegg til å
redusere vedlikeholds- og driftskostnadene for sommerdrift gjennom rehabilitering av anlegget, er
det fra Kultur- og idrettsbyggs (KID) side i tillegg høyst nødvendig å sørge for at anlegget har høy
attraksjon, slik at badet har gode besøkstall og det er økonomisk forsvarlig å fortsette driften av
anlegget.
Frognerbadet var et topp moderne anlegg da det ble bygget, og det er videre utviklet over tid. Det er
satt opp vannsklier, tekniske anlegg er oppgradert. Når samfunnet endrer seg, endres imidlertid også
folks forventninger og behov.
Å kun opprettholde dagens standard vil imidlertid ikke være tilstrekkelig i det lange løp. Allerede
oppleves administrasjons-, kafé-, og kiosklokaler å være utdaterte, lokaliseringen upraktisk og at det
er stor avstand fra serveringsfunksjonen til arealene der besøkende i hovedsak oppholder seg,
tilknyttet utendørsbassengene.

5.1. Svømmehall
5.1.1. Plassering
Plasseringen er i prosjektet vurdert med tanke på konflikt med fredningen:
• Fredningen gir et tydelig signal om at § 19 har en annen tålegrense for endring enn § 15.
• Eksisterende bebyggelse langs gate er ikke fredet.
• Arealet er allerede bebygd. Utskifting av eksisterende bygg endrer ikke områdes karakter av
park.
• Plasseringen legger ikke beslag på grøntareal.
• Plasseringen ligger med god avstand til utendørsbadet slik at det ikke påvirker opplevelsen av
Frognerbadet (basseng++) som bygget element i parkmessig anlegg.
Innledende er det derfor konkludert med at av mulige plasseringer innenfor kommunal tomt
tilknyttet Frognerbadet er dette:
•
•

Den plasseringen hvor det er størst sjanse for at en kan få til en svømmehall.
Det alternativ man bør gå videre å undersøke.

5.1.2. Funksjonen
En svømmehall vil representere en utvidelse av dagens tilbud i området. En svømmehall ville tilføre
bydelen et svært etterlengtet svømmetilbud utenom sommersesongen når Frognerbadet er åpent og
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samtidig kunne tilgjengeliggjøre deler av utendørsanlegget. I periodene utenom er både badet og
grøntanlegget avlåst og utilgjengelig for befolkningen.
Tiltaket er en utvidelse av dagens tilbud. Tvert imot har et innendørsbad potensial til å gi det fredete
utendørsanlegget større bruksattraksjon. Flere vil velge å benytte seg av badetilbudet når det er mer
væruavhengig.
Det ligger allerede bebyggelse mot vei. Deler av dagens bebyggelse er ikke i bruk pga. utdatert
tilstand/funksjon på lokalene. Lokalisering av kafeen er ikke optimal i forhold til resten av anlegget og
selv med en oppgradering er det kun utendørs servering med begrenset areal. Bygget lengst mot vest
er en tidligere bolig. Bygget oppleves fortsatt som bolig og arealet nær husveggen oppfattes fortsatt
som privat. En endring av dette vil bruksmessig være til fordel for parken. Vi mener at riving av ikke
vernet bebyggelse, og oppføring av ny bebyggelse innenfor rammene av parkens samlede
vernehensyn, ikke vil forringe tilstøtende deler av parkområdet opplevelsesmessig.
Kaféen er i drift sommerstid, men har kun utendørs servering og utilfredsstillende standard på
kjøkken. Kiosken har ikke vært i drift på mange år.
5.1.3.

Størrelse

5.1.3.1. Byggehøyde
Dagens bebyggelse varierer noe i høyde; portbygget er 3,5 meter høyt, kafebygget er 4,1 meter høyt
og vaktmesterboligen 3,5 meter høyt.
I illustrasjonene vises størrelser og volum på de ulike svømmehallene. Svømmehallen representerer
en økt byggehøyde, men bygget inneholder kun én etasje. Selv om byggehøyde økes i forhold til
dagens bebyggelse, vil sikten over ny bebyggelse og inn i anlegget opprettholdes ved at trekroner i
parkanlegget som i dag er synlige over bebyggelsen, fortsatt vil være synlig over ny bebyggelse. Sett
fra motsatt side av gate vil en svømmehall ligge skjult bak trekronene langs gaten.
Den høyeste delen av svømmehallen (bassengdelen) vil ikke overstige høyden på dagens
stadionbygg. Den laveste delen av svømmehallen (garderobedel og administrasjon) vil ligge ca. 0,6
meter høyere enn dagens bygg.
Høydevirkningen av svømmehallen vil være begrenset, og vil ikke avvike i særlig grad fra dagens preg
i området med langstrakt, lav bebyggelse mot gate.
5.1.3.2. Utstrekning
Dagens bebyggelse måler 14,5 meter bredde og totalt 62 meter langsmed gate.
Den minste svømmehallen har en bredde som tilsvarer dagens bebyggelse (14,5 meter) og en lengde
(45 meter), som er vesentlig kortere enn dagens bebyggelse.
Den største svømmehallen er 18,4 meter bred og 63,7 meter lang. Bygget kan plasseres med hele
breddeutvidelsen mot gatesiden, og fortsatt opprettholde et areal på 4 meter til gang- og sykkelvei
med full bredde mellom bygg og trerekke. I lengderetning representerer bygget en utvidelse på 1,7
meter i forhold til dagens bebyggelse.

5.2. Klimatisert gang
Klimatisert gang frem til badet krever dispensasjon fra fredningen, men det har en driftsmessig
begrunnelse. Tiltaket legger til rette for at bading utendørs er attraktivt:
1. i en større del av året,
2. mer uavhengig av værforhold,
3. for en større del av befolkningen,
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og kan gi besøksgrunnlag som gjør det mulig å drifte utendørsbadet i en større del av sesongen, samt
forsvare vedlikeholdsutgiftene knyttet til anlegget.

6.

OPPSUMMERING

KVU er en svært tidlig fase i et prosjekt, og mange sider ved et prosjekt er ikke fastsatt. Det er
imidlertid behov for å kunne gjøre vurderinger i en tidlig fase for å gi grunnlag for vurderinger om det
er riktig å sette av midler til å gjøre investeringer.
Fredningen gir rammer for hvilke tiltak som kan tillates innenfor Frognerbadet og den gir hjemmel til
å stanse tiltak som er til skade for kulturminneverdiene. Prosjektet er derfor avhengige av at
kulturminnemyndighetens tilbakemeldinger, også i denne fasen, selv om grunnlaget er grovere enn
man er vant til.
I den grad det er tilpasninger som kan gjøre det lettere for kulturminnemyndigheten å godta de
ønskede tiltakene er det et stort ønske om at prosjektet får tilbakemelding om dette.
Det presiseres at det ikke forventes noen form for dispensasjon på bakgrunn av materialet, men at
man for å unngå uløselig konflikt senere i prosess, er avhengig av at Byantikvaren kan bidra til å peke
ut en retning man kan gå, og eventuelt gi råd om hvordan prosjektet ytterligere kan tilpasses
situasjonen det står i.
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karakter
sammenheng med
karakter av
av friområde,
friområde, henholdsvis
henholdsvis anlegg
anlegg under
under åpen
åpen himmel,
himmel, sett
sett i sammenheng
med området
området fredet
firedet etter
etter §
<915,
15,
eller på
på annen
annen måte
måte motvirke
motvirke formålet
formålet med
med fredningen.
firedningen. Dette
bebvggelse, anlegg
anlegg og
og utvidelse
utvidelse av
av vei
vei eller
eller
eller
Dette gjelder
gjelder bebyggelse,
parkeringsplass,
oppsetting av
av gjerder,
endring av
av beplantning
beplantning
eller belegg,
belegg, planering,
planering, utfylling
utfi/lling og
og andre
andre
parkeringsplass, oppsetting
gjerder, endring
eller
landskapsinngrep.
landskapsinngrep.
i.

.;

i

Arealet
foran Frognerbadet
Frognerbadet mot
mot Middelthuns
Middelthuns gate,
gate, med
med den
den lave 1960-talls
l960-talls service-bebyggelsen
service-bebyggelsen er fredet
fredet etter
etter
Arealet foran
kulturminnelovens
kulturminnelovens § 19
19 og er ment
ment å sikre
sikre opplevelsen
opplevelsen av Friluftsbadet
Friluftsbadet som
som er fredet
fredet etter
etter § 15.
15.

Etablering
vil innebære
Etablering av et innendørs
innendørs bassengbygg,
bassengbygg, J__-..»
vil
innebære at et eksisterende
eksisterende servicebygg
servicebygg som
som i sin helhet
helhet er laget
laget for å
:
Se
betjene Frognerbadet,
med
behov. Det
betjene
Frognerbadet, erstattes
erstattes med
med et nybygg
nybygg
med egen
egen funksjon
funksjon og behov.
Det vil innebære
innebære en forringelse
forringelse av
tilbudet
potensialet som
velfungerende kiosk,
utendørs
tilbudet til Friluftsbadet
Friluftsbadet og det potensialet
som ligger
ligger i å ha en velfungerende
kiosk, inneninnen- og utendørs
kaféløsning
kafeløsning mv i direkte
direkte tilknytning
tilknytning til utendørsanlegget,slik
utendørsanlegget,slik vi også
også kjenner
kjenner det
det fra andre
andre friluftsbad
friluftsbad som
som
Ingierstrand og Hvalstrand
Hvalstrand bad.
bad. Badstuanlegg
Badstuanlegg er en funksjon
funksjon som
som konkret
konkret etterspørres
etterspørres av brukerne
brukerne av friluftsbadet
friluftsbadet
Ingierstrand
som det er viktig
viktig å prioritere
prioritere å dekke.
dekke. I følge
følge fredningen
fredningen er det primært
det fredete
fredete friluftsbadet
friluftsbadet og dets
dets behov
som
som
primært det
behov som
sikres.
skal sikres.
:' H

i-

l. 1_-l .

Fredningen hjemler
hjemler ikke
ikke mulighet
mulighet til
til å innvilge
innvilge dispensasjon
dispensasjon for
for et nybygg
nybygg med
med større
større høyde
høyde eller
eller klart
klart
Fredningen
større
vil svekke
større fotavtrykk
fotavtrykk enn
enn dagens.
dagens. Et høyere
høyere nybygg
nybygg vil
svekke opplevelsen
opplevelsen av Frognerbadet
Frognerbadet som
som friluftsbad
friluftsbad i et
.-.L
parkanlegg, både
både sett fra Middelthuns
gate,
parkanlegg,
Middelthuns _.'_
gate,
omgivelsene generelt
generelt og sett fra Frognerbadet.
Frognerbadet.
5...J omgivelsene
:LI

L

Et
Et tettere
tettere og mer
mer kompakt
kompakt volum
volum som
som ikke
ikke betjener
betjener og styrker
styrker friluftsbadets
friluftsbadets direkte
direkte behov
behov vil også
også være
være i
strid
strid med
med fredningen
fredningen etter
etter §§ 15 og 19. Hensynet
Hensynet til
til Frognerbadet
Frognerbadet og friluftsbadet
friluftsbadet er
er det
det klart
klart overordnete
overordnete
hensynet. Et åpent
åpent og bredt
bredt parkmessig
areal mot
mot Middelthuns
Middelthuns gate,
gate, slik det historisk
historisk har vært,
vært, er også
også vesentlig
hensynet.
parkmessig areal
vesentlig
sikre opplevelsen
opplevelsen av Friluftsbadet
Friluftsbadet som
som del
del av et parkanlegg
parkanlegg og gi god
god plass
plass til kødannelse
kødannelse på
spesielt fine
fine
for å sikre
på spesielt
helgedager.
helgedager.
Byantikvaren har
har videre
videre konkludert
konkludert med
med at den
den eksisterende
eksisterende Velferdsbygningen
Velferdsbygningen har verneverdi,
annet som
som en
Byantikvaren
verneverdi, blant
blant annet
svært tidlig
tidlig bebyggelse
bebyggelse som
som dekker
dekker sentrale
sentrale funksjoner
funksjoner for friluftsbadet
friluftsbadet og åpner
åpner opp
opp mot
mot og betjener
betjener
del av svært
Frognerbadet
under.
Frognerbadet etter
etter tradisjonelle
tradisjonelle forbilder.
forbilder. Se eget avsnitt
avsnitt med
med mer
mer detaljert
detalj ert vernevurdering
vernevurdering under.
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Velferdsanleggets
mot Frognerbadet,
Velferdsanleggets fasade
fasade mot
Frognerbadet, samt
samt to sidefasader.
sidefasader.

Velferdsbygget
Velferdsbvgget -– vernevurdering
vernevurdering
Frognerbadet er tegnet
tegnet av arkitektene
arkitektene Frode
Frode Rinnan,
Rinnan, Olav
Olav Tveten
Tveten og Sven
Sven Thaulow
ThauloW og ble
åpnet i 1956.
1956.
Frognerbadet
ble åpnet
Frognerbadets
Frognerbadets driftsdrifts- og servicebygning,
servicebygning, kalt
kalt Velferdsbygget,
Velferdsbygget, skulle
skulle dekke
dekke en lang
lang rekke
rekke praktiske
praktiske behov
behov og
funksjoner
ble tegnet
byggemeldt i 1963,
funksjoner knyttet
knyttet til friluftsbadet.
friluftsbadet. Det
Det ble
tegnet av Leif
Leif Lindgren
Lindgren og byggemeldt
1963, allerede
allerede syv år etter.
etter.
Bygningen
utendørs friluftskafé,
Bygningen er oppført
oppført med
med funksjoner
funksjoner som
som kiosk,
kiosk, stor
stor innendørs
innendørs kaféteria
kafeteria i atriumsdel
atriumsdel og utendørs
friluftskafe,
dessuten
velferdsfunksjoner, som
dessuten velferdsfunksjoner,
som garderobe
garderobe og toaletter,
toaletter, spiserom,
spiserom, førstehjelpsavdeling,
førstehj elpsavdeling, lager,
lager, økonomigårder
økonomigårder og
ikke
ikke minst
minst maskinmesterbolig
maskinmesterbolig -– med
med egen
egen atriumshage.
atriumshage.

3

Bygningens adskilte
adskilte bygningsvolum
bygningsvolum og oppbrutte
oppbrutte fasade
fasade medfører
medfører at den
den fremstår
fremstår underordnet
underordnet og godt
godt tilpasset
tilpasset
Bygningens
Friluftsbadet
Friluftsbadet -– som
som den
den også
også åpner
åpner seg mot
mot og
og betjener.
betjener. Den
Den legger
legger seg naturlig
naturlig og fint i terrenget,
terrenget, og avtrappes
avtrappes
etter det.
det. Bygningen
Bygningen er lav, nett
nett og liten
liten -– og opprettholder
opprettholder og viderefører
viderefører opplevelsen
opplevelsen av åpenhet
åpenhet og friluftsbad.
friluftsbad.
etter
Parken og trærne
trærne rager
rager over
over bygget
bygget slik
slik at friluftsbadet
friluftsbadet og parken
annonsere seg
seg mot
mot Middelthuns
Middelthuns gate
gate og
Parken
parken får annonsere
omgivelsene rundt.
rundt. Bygningen
Bygningen er et nøye
nøye stedstilpasset,
stedstilpasset, tidstypisk,
tidstypisk, vakkert
vakkert tenkt
tenkt og fint bygg
tid.
omgivelsene
bygg for sin tid.
fredningsarbeidet pågikk
pågikk var
denne tidens
tidens arkitektur
arkitektur fremdeles
fremdeles ikke
ikke særlig
særlig påaktet.
påaktet. I senere
senere år har arkitekturen
arkitekturen
Da fredningsarbeidet
var denne
l960-tallet fått anerkjennelse
anerkjennelse og blitt
blitt verdsatt
som verneobjekter.
eksempelvis nevne
nevne Norges
fra 1960-tallet
verdsatt som
verneobjekter. Vi kan eksempelvis
Norges
Idrettshøyskole, der
der bebyggelsen
hhv er fredet
fredet (svømmehallen)
(svømmehallen) og bevaringsregulert,
bevaringsregulert, samt
samt campusbebyggelsen
campusbebyggelsen
Idrettshøyskole,
bebyggelsen nå hhv
på Veterinærhøgskolen
på
Veterinærhøgskolen fra samme
samme tid og med
med et tilsvarende
tilsvarende arkitekturuttrykk
arkitekturuttrykk har erkjent
erkjent regional
regional verdi.
verdi.

Dersom
vært fredet
viktig
Dersom fredningssaken
fredningssaken hadde
hadde blitt
blitt gjennomført
gjennomført i dag
dag er sjansen
sjansen stor
stor for at bygget
bygget hadde
hadde vært
fredet som
som en viktig
del
del av et helhetlig
helhetlig friluftsbad
friluftsbad i hovedstaden.
hovedstaden.
r
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Opprinnelig
kafeteria, med
ute og inne,
kjøkken, lager
Opprinnelig plantegning
plantegning som
som viser
viser kafeteria,
med servering
servering ute
inne, samt
samt kjøkken,
lager og toaletter.
toaletter.

Velferdsbygget
bruk
Velferdsbvgget -– fortsatt
fortsatt bruk
mulighetsstudiet opplyses
opplyses det
det at bygningen
bygningen i dag
dag er i bruk
bruk som
som kontorer
kontorer for administrativt
administrativt personale
personale og at den
den er
I mulighetsstudiet
egnet som
som kafé
kafe på grunn
grunn av en ineffektiv
ineffektiv planløsning,
med åpning
åpning i tak.
tak.
lite egnet
planløsning, med
« Vaktmesterbolig har
har ikke vært
vært i bruk
bruk til bolig
bolig på
mange år,
år, men benyttes
benyttes i dag
dag til kontorer
kontorer for
administrativt
«Vaktmesterbolig
på mange
for administrativt
personale.
egnet til formålet.
bruk som
som kafé,
kafé, men har
har en ineffektiv
inefiektiv planløsning,
personale. Bygningene
Bygningene er lite egnet
formålet. Kafeen
Kafeen er i bruk
planløsning, og
det
servering. Det
Det er tak over,
serveringen åpent
for
det er kun utendørs
utendørs servering.
over, men med åpent
åpent atrium,
atrium, og uten
uten vinduer
vinduer er
er serveringen
åpent for
elementenes
påvirkning.
elementenes påvirkning.
Det er et ønske
funksjonen kunne
fått beliggenhet
på bassengene.»
Det
ønske om at
at funksjonen
kunne fått
beliggenhet tettere
tettere på
bassengene.»

Etter
Etter Byantikvarens
Byantikvarens vurdering
vurdering er det mulig
mulig å gjøre
gjøre tilpasninger
tilpasninger for å ivareta
ivareta dagens
dagens behov,
behov, uten
uten at det i vesentlig
vesentlig
grad går på
bekostningen av bygningens
bygningens verneverdi.
verneverdi. Atriums-åpningen
taket over
over kafeteriaen
kafeteriaen kan
kan dekkes
dekkes med
med et
grad
på bekostningen
Atriums-åpningen i taket
glasstak og grøntanlegget
grøntanlegget innendørs
innendørs nedskaleres
nedskaleres noe.
noe. Dermed
Dermed oppnås
oppnås et lett tilgjengelig
tilgjengelig og funksjonelt
funksjonelt kioskkiosk- og
glasstak
kafeareal, med
med uteservering
uteservering og lettvint
lettvint adkomst
adkomst fra terreng.
terreng. Dette
Dette er viktige
viktige funksjoner
funksjoner i et tradisjonelt
tradisjonelt friluftsbad,
friluftsbad,
kaféareal,
også kjenner
kjenner det
det fra Ingierstrand
Ingierstrand og Hvalstrand
Hvalstrand bad.
bad. Så vidt
kan bedømme
avstanden fra kaféen
kafeen til
slik vi også
vidt vi kan
bedømme er avstanden
bassenget
marginalt kortere
kortere fra andre
andre etasje
etasje i garderobebygget
garderobebygget enn fra dagens
dagens plassering.
flytting vil
dessuten
bassenget marginalt
plassering. En flytting
vil dessuten
medføre at kafevirksomhet
kafevirksomhet med
med direkte
direkte tilknytning
tilknytning til uteservering
terreng går tapt.
tapt.
medføre
uteservering på terreng
Det
badstueavdeling. Muligens
Det opplyses
opplyses i mulighetsstudiet
mulighetsstudiet at brukerne
brukerne etterlyser
etterlyser badstueavdeling.
Muligens kan
kan denne
denne funksjonen
funksjonen etableres
etableres i
deler
bør
deler av vaktmester-fløyen,
vaktmester-fløyen, der
der det
det opprinnelig
opprinnelig er tegnet
tegnet førstehjelp,
førstehjelp, spiserom
spiserom og garderober
garderober og toaletter?
toaletter? Her
Her bør
det kunne
kunne ligge
ligge godt
godt til rette
rette for dette,
dette, og med
med direkte
direkte utgang
utgang til friluftsbadets
friluftsbadets terreng.
terreng.
det

4

Velferdsbygget
Velferdsbygget -– konklusjon
konklusjon
Byantikvaren har
har konkludert
konkludert med
med at
at Velferdsbygget
Velferdsbygget har
har høy
høy regional
regional verdi.
verdi. Bygningen
Bygningen vil dermed
dermed bli
bli
Byantikvaren
oppført på
på Gul
Gul liste
liste og vi vil sterkt
sterkt fraråde
fraråde riving.
riving.
oppført
Bygningen kan
kan tilpasses
tilpasses til
til dagens
dagens behov
behov uten
uten at
at det
det vesentlig
vesentlig går
går på
på bekostning
bekostning av verneverdiene.
verneverdiene.
Bygningen
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Öpprinnelig
planløsning med
lager og kafeteriafunksjon
kafeteriafunksjon ii-bygg
areal for ansatte,
ansatte, førstehjelp
førstehjelp og
og-vaktmesterbolig
th.
Opprinnelig planløsning
med lager
bygg tv
tv og areal
vaktmesterbolig th.

Flytting
Flflting av kaféfunksjon
kaféfunksjon
Arealbehov knyttet
Arealbehov
knyttet til ny svømmehall
svømmehall forutsetter
forutsetter at kaféfunksjonen
kaféfunksjonen i dagens
dagens Velferdsbygg
Velferdsbygg må flyttes.
flyttes. Det
Det foreslås
foreslås
å etablere
buede garderobebyggets
etablere ny kafé
kafé i det buede
garderobebyggets 2. etasje.
etasje. Garderobebygget
Garderobebygget ligger
ligger mellom
mellom Frognerbadet
Frognerbadet og
Frogner
Frogner Stadion,
Stadion, innenfor
innenfor område
område fredet
fredet etter
etter kulturminnelovens
kulturminnelovens § 19.
19. De viste
viste fasadeendringene
fasadeendringene utløser
utløser ikke
ikke
behov
dispensasjon fra områdefredningen.
områdefredningen. Tiltaket
Tiltaket er, slik det
det er illustrert,
illustrert, likevel
likevel et relativt
relativt omfattende
omfattende
behov for dispensasjon
inngrep i en historisk
historisk viktig
viktig vegg
vegg i Frognerbadet
Frognerbadet fredet
fredet etter
etter § 15.
15. Garderobebygget
Garderobebygget har ikke
ikke nasjonal
nasjonal verdi,
men
inngrep
verdi, men
søknad om
om fasadeendring
fasadeendring vil
vil utløse
utløse en vurdering
om stadionbygget
stadionbygget har regional
regional verdi.
en søknad
vurdering av om
verdi.
Etter Byantikvarens
Byantikvarens vurdering
vurdering er
er en
en videreføring
videreføring av
av kafé
kafé på
på bakkeplan
bakkeplan med
med en
en tilhørende
tilhørende uteservering
uteservering i
Etter
lang større
større grad
grad i tråd
tråd med
med fredningens
fredningens formål
formål om
om friluftsbad.
friluftsbad.
lang

Etablering
Etablering av klimatisert
klimatisert gang
gang
Frognerbadet
Under Formålet
Formålet med fredningen
fredningen heter
bla: «<<
…. Fredningen
Fredningen skal
Frognerbadet er fredet
fredet som
som friluftsbad.
friluftsbad. Under
heter det
det bla:
skal videre
videre
sikre området
som ikke er
strengt nødvendige
for driften
sikre
området mot ny bebyggelse
bebyggelse eller
eller andre
andre tiltak
tiltak som
er strengt
nødvendige for
driften av eksisterende
eksisterende
anlegg
forstyrrende på
på disse.
anlegg og/
og/ eller
eller vil virke som forstyrrende
disse. ….»
....>>II Bestemmelser
Bestemmelser for
for objektene
objektene og
og området
området fredet
fredet etter
etter §§
15 heter
heter det videre:
10. Ny bebyggelse
bebyggelse (for
Uor eksempel
eksempel kiosker,
kiosker, besøkssenter)
besøkssenter) i parken
er ikke tillatt.
tillatt. Unntak
Unntak kan
kan
15
videre: 10.
parken er
gjøres
bebyggelse. Etablering
Etablering av en klimatisert
klimatisert glassgang
glassgang representerer
representerer et nytt
nytt bygningselement
som
gjøres for
for ikke fredet
fredet bebyggelse.
bygningselement som
vil
gripe uheldig
opprinnelige friluftsbadet.
friluftsbadet. Tiltaket
Tiltaket er i strid
strid med
med fredningen
fredningen og dens
dens bestemmelser.
vil gripe
uheldig inn i det opprinnelige
bestemmelser. Vi
ikke at tiltaket
tiltaket vil
være strengt
strengt nødvendig
nødvendig for driften.
driften.
ser ikke
vil være
Fredningen av
av Frognerbadet
Frognerbadet hjemler
hjemler ikke
ikke oppføring
oppføring av en
en ny
ny klimatisert
klimatisert glassgang,
glassgang, en bygningsmessig
bygningsmessig
Fredningen
forbindelse
og Byantikvaren
forbindelse mellom
mellom eksisterende
eksisterende garderober
garderober og utendørsbassengene,
utendørsbassengene,
Byantikvaren kan
kan ikke
ikke dispensere
dispensere
for
for tiltaket.
tiltaket.
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Med hilsen
hilsen
Med

Vidar
Vidar Trædal
Trædal
avdelingsleder bygningsavdelingen
avdelingsleder
bygningsavdelingen

Cathrine Reusch
Reusch
Cathrine
antikvar
antikvar

Godkjent
Godkjent og ekspedert
ekspedert elektronisk
elektronisk

Kopi
v/ Oliver
Kopi KulturKultur- og idrettsbygg
idrettsbygg V/
Oliver Kofler
Kofler
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Forord
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1. INNLEDNING
KIDhar tidligere gjennomførten mulighetsstudiefor rehabiliteringogutvidetdriftavFrognerbadet. I
den utredningenkom dettydeligfram etbehovforrehabiliteringavanleggetavtekniske,
driftsmessigeogsikkerhetsmessigehensyn.
Behovsplanfor idrettogfriluftsliv2019-2028foreslårgjennomføringaven KVUfor Frognerbadet.I
forbindelsenmed forberedelsertil KVU-arbeidethardetkommetfram etbehovfor å utarbeideen
videre mulighetsstudiesom vurderermulighetenforetableringavetenkeltinnendørsbassengpå
Frognerbadet.Samtidighardetværtetønske om å vurdere utvidelseellerendretbruk av
eksisterendebygningsmasse
ogå utforske hvordansamlokaliseringavetinnendørsbassengkan
oppnå synergieffekteri form avmuligheterforutvidetsesongved friluftsbadet,øktattraksjon i
bydelenogmuligheter forå holde parkenåpentstørre deleravåret. Resultatetavden nye
mulighetsstudiepresenteresi dennerapporten.
Detervurdertulike størrelserpå innendørsanlegget,ogtoalternativetomter.
Følgendealternativer/konsepterfor etableringavsvømmehalli tilknytningtil Frognerbadet
undersøkes:
•

12,5 metersinnendørssvømmebassengi
områdetved vaktmesterboligen,somrives.

•

25 metersinnendørssvømmebassengi
områdetved vaktmesterboligen,som rives

•

12,5 metersinnendørssvømmebassengpå
parkeringsplasstilknyttetFrognerparken

•

25 metersinnendørssvømmebassengpå
parkeringsplasstilknyttetFrognerparken

Samletgarderobekapasitettilknyttetnyttinnendørsanleggogeksisterende
anleggbørvurderes,
inkluderteventuell endretplassering,utvidelseog/elleroppgraderingavgarderobertilknyttet
dagensanlegg.Detleggestil grunn atdetfortsattvil værebehovfor separategarderoberfor
utendørsanleggetgrunnetavstandfra utendørsbassengene
til eteventueltinnendørsbad.
Detskal ogsågjøresen vurderingavom deterrealistisk å utrede større 25m bassengersom;
treningsbassengogkonkurransebasseng.
50meterslengde på bassengetansessomikke aktuelt,både knyttettil politisk bestillingom et
«enkelt»svømmeanleggogtomtealternativenesutstrekning.
I tilleggskal detundersøkesmulighetforå etablereen innendørsadkomstfremtil
utendørsbassenget.
Detskal søkesløsningersom i minstmuliggrad kommer i konfliktmed
fredningen.
Detskal ogsågjøresredeforhvordan funksjonersom forsvinnersom følgeaveventueltnybyggkan
erstattesinnenforFrognerbadet.

2. OVERORDNEDE
FØRINGER
Avrammebetingelserogføringertil prosjekteterdetsærligreguleringsbestemmelserog
fredningsbestemmelser
som errelevante foren eventuelletableringavetinnendørsbassengi
Frognerbadet.

2.1. Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanen
S-2255regulererFrognerbadetmedskliesom friområde ogpark. Områdeter
kommunalteid,ogopparbeidetavkommunen til allmennbruk ogopphold.
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2.2. Fredningsbestemmelser
Frognerbadet,som del avFrognerparkenog Vigelandsanlegget,
er fredet med hjemmel i lov om
kulturminner etter §15Fredningav bygninger,anleggm.v. fra nyeretid og §19Fredningav område
rundt et fredet kulturminne. §19 fredning omfatter arealved hovedinngangentil friluftsbadet og
Frognerstadion.Breddenpå arealet ser ut til å væresatt i eiendomsgrensetil gnr/bnr 212/164
(kafébygget).
§15-fredningenomfatter selvedetåpne plenarealet,bassengenemed vaktbu og stupetårn.Kartet
under viserinndelingenavfredningshjemmel.(Kilde:Foreløpigbehovsanalyse,
2019)

Figur1 Fredningskart,Riksantikvaren

«Fredningetter§ 15av bygningeneskalsikre dereskulturhistoriskeverdiog arkitektoniskekvalitet.
Bådehovedstrukturenidetarkitektoniske uttrykket og detaljeringen,så som fasadeløsning,eldre
vinduer,dørerog kledning,og øvrig materialbrukog overflaterskalopprettholdes.Fredningetter§
15av arealenemedderesforskjelligeanleggdefinererdemsom kulturminnerellersom delerav et
stort kulturminne.Ikkeminst gjelderdette Vigelandsanleggetshelhetavskulptur,arkitektur,
landskapsbearbeiding
og beplantning.Allplanlegging av tiltakog tilrettelegging foraktivitet innenfor
fredningsområdetskalhadette som utgangspunkt.»
For det som er fredet etter §15 er det lite rom for endringavdet opprinneligeuttrykket, men det
åpnesfor vurderingavmindre vesentligeendringeravdriftsmessig-og vedlikeholdsmessig
begrunnelse.
For nye tiltak innenfor det fredete området er det nødvendigmed dispensasjonfra fredningen.
Byantikvarenmå dermedvurdere tiltakene. Eteventuelt innendørssvømmebasseng
må ivareta de
hensynsom liggeri fredningsbestemmelsene
og i lovteksten.
Ordlydeni kulturminnelovens§ 19 forbyr tiltak og aktivitet som er i strid med formålet med
fredningen. Formåletmed fredningenlyder:
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«Formåletmedfredningenerå bevareFrognerparkenmed(…)rekreasjonsområder,
og
idrettsanleggeneinnenforparken.Fredningenskalsikre at dennehelhetenavverdifulle bestanddeler,
som ertilkommet etappevissidenmidten av 1700-tallet, bevaresogikke utsettesforskadeligeeller
skjemmendeinngrepellerslitasje.
Fredningenskalvideresikreområdet mot nybebyggelseellerandre tiltaksom ikke erstrengt
nødvendigefordriften aveksisterendeanleggog/ellervilvirke forstyrrendepå disse.Fredningenskal
ogsåmedvirketilat områdetsverdisom rekreasjonsområde
foralle grupperav befolkningenikke
forringes.»

2.3. Relevantepågåendeprosjekteri området
Frognerbadeter en del aven større idrettsarenasom i tillegg inkludererFrognerstadion,nye Sonja
Henieishallog nye Majorstuaflerbrukshall.Alle prosjekteneeiesog driftes avOslo kommune.
2.3.1. Frognerstadion
Utendørsstadionbeståendeavkunstgressbaneom sommerenog kunstisbanepå vinterstid.
Stadionethar en tilskuerkapasitetpå 800 menneskerog inneholdervarmestue,kafé, garderoberog
toaletter i tillegg til tekniskrom beliggendeunder tribuneanlegget.Garderobenetil selve
Frognerbadeter innpassetinnunder Frognerstadion.
2.3.2. SonjaHenieishall
Det byggesnyishall i tilknytning til Frognerstadionsom skalstå ferdig høsten2020.Hallenhar et
bruttoareal på 4 600 m2 og vil ha beliggenhetmellom Frognerstadionog tennisbanene.
2.3.3. Majorstuaflerbrukshall
Kultur- og idrettsbygger engasjertavUtdanningsetatentil å gjennomføreet forprosjekt for ny
flerbrukshallfor Majorstuaskolemed beliggenhetunder vollen ved sidenavnye SonjaHenieishall.

2.4. Behovsanalyse,
2019
For å kartleggebrukerbehovettil Frognerbadeter det i behovsanalysen
gjennomførtbehovsmøter
med aktuelle behovstakere.Prosjektethar identifisert følgendeinteressenterog representanterfor
brukergrupper:
-

Osloidrettskrets
Oslosvømmekrets
Frognersvømmeklubb
BydelFrogner
Utdanningsetaten

De identifiserte behovenei behovsanalysen
kan oppsummeresi følgendepunkter:
-

Oppgraderingavbassengog garderobearealer
Størrefleksibilitet i anleggetmed tanke på åpningstid,tilbud og bruk
Tilretteleggespesieltfor svømmeopplæring
Åintegrere Frognerbadetsom del aven større idrettsarena
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3. KARTLEGGING
AV BAKGRUNN
OGDAGENS
SITUASJON
3.1. Kontekst–viktigestrukturer
ogkulturminner(historiskutvikling)
Historikkogbakgrunn
Frognerhovedgårdmed sittstorslåttebygningskompleks,hageanleggogjorderblekjøptavOslo
kommunei 1896med tankepå utbyggingoganlegningavkirkegård.Kristianiakrakketi1899ogen
gryendeinteresseforbevaringavbygningenesom kulturminne,ogjordeneoghageanleggetsom
park ogrekreasjonsområde,reddetgårdenfra nedbygging.
I 1901 åpnetFrognerstadion,ogi 1902blegårdensjorderlagtuttil offentligpark. Foreningendet
GamleChristiania,forløperenforOsloBymuseum,åpnetutstillingigårdenshovedbygningi 1909.
Jubileumsutstillingen1914bleanlagti områdetved hovedportentil Frognerparken.Fra1920-årene
tokbyggingenavVigelandsanleggettil,ogdaFrognerbadetåpnetsometfriluftsbad i 1956vardetet
ledd i en langvarigutviklingavrekreasjons-,frilufts-ogidrettstilbud forOslosbefolkning. I dager
FrognerparkenogFrognerbadetsammenmed Frognerstadionogtennisbaneneetområde dertilbud
om rekreasjonogidrettforOslosbefolkningharståtti fokusi over100år.
Ivaretagelseavdisseverdieneersentralei formåletmed fredningenavVigelandsanleggetog
Frognerparken.
Struktur
Frognerparkenmed Vigelandsanleggeteretstortformalanlegg,derbredegrusgangerdannerplasser
ogakser,enkelteavdem understreketmed allébeplantning.Mellom grusgangeneliggeråpne,
grønnearealeravgrensetavmurerogblomsterbed ogmøblertmed store enkelttrær. Sentralti
parkenliggerVigelandsanleggetmedskulpturerogfontene. Samletharparken en overveiendegrønn
karakterogetåpentpreg.

Figur2Frognerparkeneretstortformalanleggmedtydeligeakserogretninger.

Ettfeltinnenforakseanleggeti østertatti bruktil parkering.Arealetharmed dette fåttasfaltdekke
ogavvikerdermed noe fra resten avparkanlegget.Detgrunnleggendekvalitetenei tilknytningtil
parkanleggeterlikeveli liten grad forstyrret; detliggeren kvalitativbeplantningmed laveretrærog
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buskerpå arealene,siktener ivaretatt over bilene og arealet fremstår med sammeåpnekarakterda
det fortsatter ubebygget.

Figur3Parkeringsplasseneropparbeidetmedtrebeplantningmellom bilradeneogfremstårfortsattsom et
åpentarealdertresjiktetvidereførerparkensutpregedegrønnekarakter.

Frognerbadeter byggetsom friluftsbad, der detåpne, grønnepreget i Frognerparkener videreført
med utstrakte grønneplener med store løvtrær innrammetavgangstier.

Figur4FriluftsbadetsettfraKafébygget. Detåpne,grønnepregetfraFrognerparkenervidereførtianlegget.

Selvebadeter lagt i to nivåeri terrenget. Konstruksjonene,samt vaktbu ogstupetårn er i hvit,
slettpussetmur. Rekkverkmellom bassengenes
øvre og nedre nivå, samt i trapper og rundt avsatser
på stupetårneter hvitmalte, originalerør-rekkverki jern.
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Figur5Friluftsbadetharhvite,slettpussedeoverflaterogtradisjonelle rørrekkverksomogsåerhvitmalte.

Friluftsbadeter inngjerdetmot Frognerparken,og motMiddelthuns gate avgrensetavbebyggelsei
tegl. Bebyggelsen;vaktmesterbolig,cafebyggog inngangsportligger i et smalt felt avtomta mot
gaten.Kaféog vaktmesterboligåpner segmot parken,men har tette fasadermotvei, og bebyggelsen
dannerbådeet fysiskskilleogen visuellskjermmellom friluftsbadet og byensgater. Bebyggelsener
oppført på 1960-talleti en etasjemed flate tak. Materialbrukener typisk for perioden,med upusset
teglmur og beiset panel,samt felter med oljet/lakkert jernbanepanelpå portbygget.Bebyggelsener
ikke fredet, men området den står på, inngår i fredningen.

Figur6Tidligere vaktmesterboligogkafébyggsettfrafriluftsbadet
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Figur7Vaktmesterboligogkafébyggharetlukketuttrykkmotgatesiden ogavskjermerfriluftsbadetfrabyen.

Østfor inngangentil Frognerbadeter friluftsbadet avgrensetavFrognerstadion.Stadionbyggets
første etasjeinneholdergarderoberfor friluftsbadet, mensdet i andre etasjeer uinnredetareal,
delvisi bruk til kaldtlager.

Figur8TribunebyggettilFrognerstadion avgrenserfriluftsbadetmotøst.

Føringerifredningen
Frognerbadeter fredet etter kulturminnelovensammenmed Vigelandsparken.
Fredningener gjort
etter to forskjelligeparagrafersom ivaretar ulike forhold i området.§15 omfatter nærmesthele
Frognerparkenmed Vigelandsanlegget
og det mesteavarealet til friluftsbadet med plenarealer,
basseng,tribune, vaktbu og stupetårn.Vaktbuog stupetårner markert som fredete bygg.
Områdetfredet etter §19, som er en fredning av arealrundt etfredet kulturminneog ikke bygninger,
omfatter arealet ved inngangentil Frognerbadetog Frognerstadion.Selvebebyggelseninnenfor
dette arealet;port, kafebygg,vaktmesterboligog stadionmed garderoberfor friluftsbadet er ikke
fredet, men nye tiltak innenfor områdetvurderesopp mot kulturminnelovens§19 og formålet med
fredningen.
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3.2. Dagenssituasjonogbruk
Frognerbadethar siden1956vært et offentlig utendørsbadeanleggfor Oslosinnbyggereog gjester.
Det er tegnet av arkitekteneFrodeRinnanog OlavTvedt,og er blitt et kjent signalanleggbådelokalt
og nasjonalt.
Frognerbadeter et utendørsbadeanleggsom tilbyr bade-og svømmemuligheterfor publikum i
sommersesongen,
fra mai til september.
Illustrasjonenunder viserde ulike funksjoneneog tilbudene i Frognerbadet:

Figur9–Illustrasjon av innholdetiFrognerbadetog funksjonersomharbetydning fordette arbeidet

Frognerbadethar mellom 80 000 og 100 000 besøkendei året, avhengigav været. Brukerneav badet
kan delesinn i følgendehovedbrukergrupper:
1.
2.
3.
4.

Barnefamilierog ungdom
Organisertsvømming
Egenorganisertsvømming
Kommersielleaktører
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Tabellenunder tar for segde ulike brukergruppeneog kjennetegneneved disse.
Brukergrupper

Karakteristisk

Barnefamilierogungdom

- Denstørstebrukergruppen
- Væravhengigeogkommeri storemengderpåfine dager
- Ønskeråtilbringe mangetimeri anlegget
- Lavtoleranseforkø
- Høyekravogforventninger til komfort,trygghet,standard på fasiliteterog
service/serveringstilbud
- Høybetalingsviljedersomopplevelsenergod ogsvarerpå forventningene
- Endel stamgjester,mendefleste besøkerbadet1-2gangeri sesongen
- Barnastrivselogatforeldrene kan senkeskuldreneeravgjørendeforatdekommertilbake
ila sesongen
- Drarså fortsola gårbort

Organisertsvømming

- Kjaptinn,kjaptut

(Idrettslag,individuelle
idrettsutøvere)

- Brukerbadetsom avvekslingellerkomplementtil treningandresteder

Egenorganisertsvømming

- Ingentoleranseforkø,oftesesongkort

(Mosjonister,morgenbadere)

- Merprisavhengigennværavhengig

- Kravtil stabiliteti servicetilbudet,spesieltvanntemperaturoggarderobefasiliteter
- Mangesom savnerbadstue

- Kravtil stabiliteti servicetilbudet,spesieltvanntemperaturoggarderobefasiliteter
- Mangesom savnerbadstue
- Myeklagingovergarderobene
- Brukerikkeanleggeti særliggradtil soling,avslappingellerserveringstilbud

Kommersielleaktører

- Brukerdeler avområdet

(VM i dødsing,NorwegianWood,
teaterforestillinger,filminnspillinger)

Tabell1 –Brukergrupper,kilde:Mulighetsstudie22.06.2018,Kultur-og idrettsbyggOsloKF
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4. PLASSERING
AV PROSJEKTET/VURDERTE
TOMTER
IndrebyvestiOsloharlavdekningavinndendørsbassengifølgeBystyremeldingnr. 2/2013
(«Bademeldingen).
SamlokaliseringavFrognerbadetmedethelårsbadkanværeen måteåstyrke
Frognerbadetpå.Plasseringenliggersentraltibydelen med kortveitil offentligtransport.
MajorstuenskoleliggerigangavstandfraFrognerbadet,ogitilleggliggerfleresentraleboligområder
tettpåFrognerparken.

Figur10Frognerbadetliggersentraltibydelenmedkortavstandtiloffentligtransport,barneskoleogflere
sentraleboligområder.
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I forarbeidet er det søkt etter tomter tett opp mot Frognerbadetfor å kunneoppnå synergieffektav
samlokalisering.Søkethar resultert i to alternative tomter for plasseringerav et innendørs
badeanleggi tilknytning til Frognerbadet:
Tomt 1: Erstatningav eksisterendevaktmesterboligog kafébygg
Tomt 2: Parkeringsplass
vest for Frognerbadet.

Figur11 Vurdertetomter

4.1. Tomt1: Erstatning
av eksisterende
vaktmesterbolig
ogkafébygg
Tomt 1 har plasseringder dagensvaktmesterboligog kafébygger, og innebærerriving av to av
dagenstre byggmot gaten.
Plasseringenliggerinnenfor §19 fredningenog har noen andre rammer enn resterendeområde.
Bebyggelsener ikke fredet. Fredningenhar likevel bestemmelsersom begrensernye tiltak i området.
Det anseessom viktig at man ved plasseringpå dennetomten vil kunneunngåarealbeslagav de
sentraleverdienei fredningen.
Bebyggelseninnenfor arealeter foreløpigheller ikke på Byantikvarensgule liste. Det er imidlertid gitt
signalerom at dette kan bli aktuelt.
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Vaktmesterbolighar ikke vært i bruk til bolig på mangeår, men benyttesi dag til kontorer for
administrativt personale.Bygningener lite egnettil formålet. Kafeener i bruk som kafé, men har en
ineffektivplanløsning,og deter kun utendørsservering.Det er tak over, men med åpentatrium, og
uten vinduer er serveringenåpent for elementenespåvirkning. Det er et ønskeom at funksjonen
kunne fått beliggenhettettere på bassengene.
Tomtener relativt flat og liggeri kanten avde store verdienetilknyttet friluftsbadet. Denhar nærhet
til friluftsbadet, men vil ikke bryte opp sammenhengenemellom landskapsromog bassenger.
Plasseringentett på vei er gunstigfor etsvømmebassengmed tanke på vareleveringog generell
logistikk.Oppføringaveventuelt innendørsanleggpå denneplassenvil trolig ikke væretil hinder for å
holde friluftsbadet åpent.
Det er kort avstandtil kollektivknutepunkter,og plasseringener lett tilgjengeligfor tilreisendemed
offentlig transport.

4.2. Tomt2: Parkeringsplass
vestfor Frognerbadet
Tomt 2 har plasseringpå parkeringsplassen
like vest for Frognerbadet.Områdethar i dag om lag 177
parkeringsplasser.
Tomtener valgt med tanke på nærhettil Frognerbadetog med tett beliggenhetmot bygate.Arealet
er en del av§15 fredningenavFrognerparken.Arealeter i bruk som parkering,og en ønsketderfor å
undersøkeom dette kunneværeet egnet alternativtil plasseringinnenfor Frognerbadet.
Tomtenliggerutenfor Frognerbadetsinngjerdedeområdeog har ikke sammenærhet til friluftsbadet
som tomt1 har.
Plasseringentett på vei er gunstigmed tanke på vareleveringog generelllogistikk.
Det er kort avstandtil kollektivknutepunkterog plasseringener letttilgjengelig for tilreisendemed
offentlig transport.

4.3. Forkastedeplasseringer
Bakgrunnenfor mulighetsstudieter en intensjonom å få synergieffektmellom innendørsbadog
friluftsbadet, og en plasseringnær badeter en del avbestillingen.Det har vært vurdert om detfinnes
andre plasseringersom bør undersøkes,men det er ikke funnet noe som er tilstrekkeligegnet til å
vurdere nærmere.Under gjøresdet rede for hvorfor ikke ytterligere plasseringerhar vært vurdert.
Inn mot Frognerdammenliggerterrenget i markant helning.Tilsvarendebratter arealet øst for
dagenssvømmebasseng.Gratishaugenog hellingenvest for bassengeneer en del avde
karakteristiskelandskapsformenei parken,og det vurderessom klartutenfor rammenei fredningen
å tilpassearealenetil bygg.
Sørfor dagensbassengerliggeren mindre markant høydeforskjell,men denne er likevel en tydelig
markeringavskille mellom friluftsbadet og Frognerparken.Deter ikke tilgjengeligegnet areal for
tomt sør,øst eller vest for dagensfriluftsbad.
Arealet nord for dagensbassengerer en flat, åpenplen, og som uteoppholdsarealinngårdette som
en essensiellverdi i fredningen. Arealet er fysiskegnet for bebyggelse,men det vil væresvært
uheldigfor sammenhengeni anleggetå byggened det sentraleplenarealet.Detvurderes ogsåsom
særdeleskonfliktfylt i forhold til fredningen.
Avarealenetettpå friluftsbadet vurderesderfor de to undersøktetomtene som de enestereelle.
Vurderingavandre tomter i bydelenliggerutenfor oppdragetsbestilling.
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5. KONSEPTER
Mulighetsstudienvisualisererto bassengstørrelser
på de totomtene:
-

Opplæringsbasseng12,5x9,5
meter med minimum landareali hhtkrav/retningslinjer fra
Kulturdepartementet/spillemidler.
Treningsbasseng25x12,5
med minimum landareali hhtkrav/retningslinjer fra
Kulturdepartementet/spillemidler.

Figur12Illustrasjonviserarealenesommulighetsstudienundersøker.

5.1. Mål/størrelsepå bassengogbygg
Volumenesbreddeoglengde ervalgtmed utgangspunktibassengdelen(lyseblåttareal),der bredde
oglengde eretrealistisk minimum avdetsom ernødvendigforå realiserebyggetmed bassengog
landarealrundt(blåttareal). Arealeneavbassengoglandarealererutformetetter
Kulturdepartementets«Målbokfor idrettsanlegg,04/15»som dannergrunnlagfor idrettsfunksjonell
godkjenningfortildelingavspillemidler. Deterbenyttetminimumsmål fra denneutfra kategoriene
opplæringsbassengogtreningsbassengforhhv12,5m
og25m. Garderobedelmed støttefunksjoner
ogteknisk kjellererberegnetutfra statistikkmed erfaringstallfra lignendeanlegg.Breddepå
garderobedel(rødtareal) følgerbredde på bassengdeloglengde er fastsatti forhold til arealbehovtil
etnøkterntromprogram. Tekniskrom ertenktunderterreng(stipletlinje) ogvisesderfor ikke på
illustrasjoneneunder. Deterikke tegnetutplanløsningforbyggene. Størrelsenogutformingen av
bassengenemed støttefunksjonerfølgeri hovedsakfra bestillingenavoppdraget.

5.2. Utforming,funksjonalitetogmålgruppe.
Alternativenehar en tradisjonellutformingmed fokuspå svømmebanerogopplæringsaktivitet.Dvs.
atdetbyggesforde tradisjonellebrukerneaven svømmehall.DeteksisterendeFrognerbadetsom
utebad har barnefamiliersom den klartstørste besøksgruppen.Hvisinnebadetskulleværetilpasset
denne besøksprofilenburde detha en utformingder detvartilrettelagten oppdelingavbassengeti
flere sonermed ulik vanndybdeogvanntemperatur.I etmoderne badeanleggmedetvarierttilbud
vil skolesvømmingogidrettsaktivitettypiskbare utgjøre ca 30%avbesøket,mensetrent
svømmeanleggsomskisserti bestillingenvil ha en heltannen fordelingavbesøksgruppeneogogså
normaltandre åpningstiderpå grunn avden lavereattraksjonskraften.Hvilkegruppersom skal
tilgodesesmedettilpassetprogram vil i storgrad væreetpolitisk spørsmål,menen børha etavklart
forhold til dette tidligi prosessenfor å lageetoptimaltanlegg.
Innenfor de fotavtrykkenesom erskissert,ellermed en mindre økning,vil detvære muligå tenke seg
alternative modeller der etbredere publikum vil finne anleggetinteressant.Dette kan være å legge
til en liten,grunn del på 12,5mbassengetforbarn/familie (bassengetbøruansettha hev/senk
funksjonforå varierevanndybden),ogpådetstore alternativetkan detvære noen 25m baner(evt.
alle som 16og2/3) ognoe grunnereogvarmere vann i tillegg. Ellerhev/senkmed en evt.
bryggeinndelingellertemperatursonering.
Deterviktigå være klaroverat12,5m alternativetertilnærmetuinteressantfor svømmeidretten,
selvsom ettreningsanlegg,ogatvannflaten i et25m bassengertilnærmettre gangersåstorsom i et
12,5m basseng,medtilsvarendeøktkapasitetogmulighetforsambruk avflere grupper.
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5.3. Alt 1: Opplæringsbasseng
12,5x9,5m vedeks.vaktmesterbolig
ogkafé
12,5x9,5 meters innendørssvømmebasseng
(opplæringsbasseng)
i området ved eksisterende
vaktmesterboligog kafé, som rives.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagensbebyggelse

Figur13 Alternativ 1: Opplæringsbasseng
plassertved tidligere vaktmesterboligog kafébygg.

Bebyggelsener plassertmed sammeavstandtil fortau som dagensbebyggelse.I kartet over er
dagensbebyggelsemarkert med stiplet linje, mensnye volumer er markert med farget flate.
Eksisterendebyggfor billettluke beholdes.
Illustrasjonenviserat ved etableringav opplæringsbasseng
vil det nye volumet har sammebredde
som dagensbebyggelse,mensutstrekninglangsgate er noe mindre enn den lengdendagens
bygningerdekker.Bassengvolumeter imidlertid noe høyereenn dagensbygg.I illustrasjoneri
volummodellerunder er det vist 6 meter utvendighøydepå bassengdelen.
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Figur14OpplæringsbassengmedtilhørendegarderoberogarealforadministrasjonsettfraMiddelthunsgate.

Figur15OpplæringsbassengmedtilhørendegarderoberogarealforadministrasjonsettfraFrognerbadet.Det
gråvolumetøstforsvømmehallenerdagensinngangsparti.

Forslagetløserplasseringaveninnendørssvømmehalluten å beslagleggenyttareal avgangsystemeller
grøntanleggi tilknytningFrognerbadet.Dagensportbygningeri forslagtil løsningopprettholdtog
gangveisystemligger uendret.
Løsningenkrever atdetbyggesseparatgarderobeløsningtilknyttetinnendørssvømmehall,mensdagens
garderoberer bedre egnetfor friluftsbadetda dette liggernærmereutendørsbassengene.
Alternativetinnebærerrivingavdeler avbebyggelsenmotMiddelthunsgate, slik atdagensareal til kafé og
administrasjonmå erstattes.Deter ikke beregnetarealtil kafé i nybygget,men areal til administrasjoner
beregnetinn i illustrertvolum.
Dersomen ønskerå opprettholde en skjermmotgate langsMiddelthunsvei vil detmåtte settesopp en
form for tettgjerde i eiendomsgrenseder detikke er bygg.Dette er løstpå tilsvarendemåte i dag.
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5.4. Alt 2: Treningsbasseng
25x12,5m min.landarealvedeks.vaktmesterbolig
ogkafé
25x12,5meters innendørssvømmebasseng
(treningsbasseng)
i området ved eksisterende
vaktmesterboligenog kafé, som rives.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagensbebyggelse

Figur16Alternativ 2: Treningsbasseng
plassertvedtidligere vaktmesterboligog kafébygg.

Bebyggelsener plassertmed sammeavstandtil fortau som dagensbebyggelse.I kartet over er
dagensbebyggelsemarkert med stiplet linje, mensnye volumer er markert med farget flate.
Eksisterendebyggfor billettluke beholdes.
Illustrasjonenviserat ved etableringav treningsbasseng
vil det nye volumet væreca. fire meter
bredereenn dagensbebyggelse.I illustrasjonener byggetplassertinnenfor eiendomsgrensepå
212/614.
LangsMiddelthunsgate dekkerbygningenestrekningenfra hjørnet av dagensbyggi vest (tidligere
vaktmesterbolig)og liggermed en liten avstandtil portbygget.
Bassengvolumeter ogsånoe høyereenn dagensbygningsmasse,
i illustrasjonerfra volummodell
under vist med 6 meter høydepå bassengdelen.
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Figur17TreningsbassengmedtilhørendegarderoberogarealforadministrasjonsettfraMiddelthunsgate.Det
gråvolumetøstforsvømmehallenerdagensinngangsparti.

Figur18Treningsbassengmedtilhørendegarderoberogarealforadministrasjonsettfrafriluftsbadet.Detgrå
volumetøstforsvømmehallenerdagensinngangsparti.

Byggeter plasserti eiendomsgrensepå gnr/bnr 212/614 (eiendomrundtkafébygget)ogbeslaglegger
noe arealutover fotavtrykk til kafébyggogvaktmesterboliginnoveri friluftsbadetsgrøntanlegg.
Nybyggetbeslaglegger
ogsåarealpå gatesiden,i dagen kombinasjonavgrøntrestareal inn motbygg
ogasfaltertareal som hengersammenmed fortauet.
Dagensportbygningeri forslagtil løsningopprettholdtoggangveisystemliggeruendret.
Løsningenkrever atdetbyggesseparatgarderobeløsningtilknyttetinnendørssvømmehall,mens
dagensgarderoberopprettholdesfor friluftsbadetda dette ligger nærmereutendørsbassengene.
Alternativetinnebærerrivingavdeler avbebyggelsenmotMiddelthunsgate, slik atdagensareal til
kafé ogadministrasjonmå erstattes.Deter ikke beregnetarealtil kafé i nybygget,men areal til
administrasjoner beregnetinn i illustrertvolum.
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5.5. Alt 3: Opplæringsbasseng
12,5x9,5m vedparkeringsplass
12,5x9,5metersinnendørssvømmebasseng
(opplæringsbasseng)
på parkeringsplass
tilknyttet
Frognerparken.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagensbebyggelse

Figur19Alt3: Opplæringsbasseng
12,5x9,5m vedparkeringsplass

Opplæringsbassenget
er i illustrasjoneneplasserti forlengelseavbyggelinjefor bebyggelsenved
Frognerbadet,langsMiddelthunsgate.Dette gir plasstil å opprettholde en beplantet rabatt mot
fortau i forkant avbygget, på lik linje med slik deter foran Frognerbadet.
Bebyggelsener grafiskfremstilt i forhold til arealbehov.Det anseesriktig å organiserebebyggelsen
langsmedgateløpet,men i en planleggingsprosess
vil det værebehovfor å modellerebebyggelsentil
situasjoneni større grad enn den prinsipielleplasseringenher viser.
Plasseringengir et nytt, innendørssvømmetilbudi bydelen,men det blir liggendeutenfor det
inngjerdedeområdet til Frognerbadet,uten mulighet til fysiskog funksjonellsammenkoblingav de to
anleggene.
Bygningsvolumene
beslagleggerareal som i dag er i bruk til parkering.I størrelsesorden60 p-plasser
vil beslaglegges
avbygningensgrunnflateeller måtte tas utavbruk som følgeavmangel på
manøvreringsareal.
LangsMiddelthunsgate vil detvære plasstil trerekke i rabatt motfortau, men om dagenstrær kan
opprettholdes,eller om de må erstattesi etterkantav byggingkommer an på rotsonensutstrekning.
Deler avtrebeplantningenmellom parkeringsfeltenevil gå tapt ved en eventuellutbygging.
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Figur20NyttinnendørsopplæringsbassengplassertpåparkeringsplassennordvestforFrognerbadet.
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5.6. Alt 4: Treningsbasseng
25x12,5m medminimumslandarealvedparkeringsplass
25x12,5meters innendørssvømmebasseng
(treningsbasseng)
på parkeringsplasstilknyttet
Frognerparken.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Figur21 Treningsbasseng25x12,5m
medminimumslandarealvedparkeringsplass

Treningsbassenget
er i illustrasjoneneplassertnoe nærmereMiddelthunsgate enn bebyggelsen
tilhørendeFrognerbadet.Situasjonenleggertil rette for å opprettholde en beplantet rabatt mot
fortau i forkant avbygget, men litt smalereen dagenssituasjon.
Bebyggelsener grafiskfremstilt i forhold til arealbehov.Det anseesriktig å organiserebebyggelsen
langsmedgateløpet,men i en planleggingsprosess
vil det værebehovfor å modellerebebyggelsentil
situasjoneni større grad enn den prinsipielleplasseringenher viser.
Plasseringengir et nytt, innendørssvømmetilbudi bydelen,men det blir liggendeutenfor det
inngjerdedeområdet til Frognerbadet,uten mulighet til fysiskog funksjonellsammenkoblingav de to
anleggene.Deter ikke tatt høydefor kaféfunksjontilknyttet nybygget.
Bygningsvolumene
beslagleggerareal som i dag er i bruk til parkering.I størrelsesorden70 p-plasser
vil beslaglegges
avbygningensgrunnflateeller måtte tas utavbruk som følgeavmangel på
tilhørendemanøvreringsareal.
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LangsMiddelthunsgate vil detvære plasstil trerekke i rabattmotfortau, men om dagenstrær kan
opprettholdes,eller om de vil måtte erstattesi etterkantavbyggingkommer an på rotsonens
utstrekning.Deler avtrebeplantningenmellom parkeringsfeltenevil gå taptved en eventuell
utbygging.

Figur22NyttTreningsbassengplassertpåparkeringsplassnordvestforFrognerbadet.
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5.7. Vurderingav uliketyperav 25 metersbassengogmulighetfor klimatisertkoblingfra
garderobefor ny svømmehallfrem til friluftsbadet
I det innledendearbeidet ble det gjort en overordnet vurderingav større bassengalternativer.Når en
plassererinn dissevolumeneblir det fort klart at de går på bekostningav areal i utendørsanleggetog
at de dermed i større grad vil kommei konflikt med fredningen.Vurderingav anleggeneog grunnlag
for at disseer forkastet presenteresunder.
5.7.1. Treningsbasseng
25 metermedekstralandareal
Treningsbasseng
i denne sammenhengenhar et valgt mål på 25x12,5m.Men utfra hvordandet er
tenkt/ønsket benyttet er det ulike standarderpå landarealenerundt bassenget.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagensbebyggelse

Figur23Treningsbasseng
25metermedekstra landareal

I alternativet som er vurdert tidligere er det benyttet Kulturdepartementetsminimumsmålfor
landarealfor treningsbasseng.
Et treningsbasseng
med ekstralandarealmer i tråd med anbefalinger
fra Svømmeforbundetknyttet til konkurranseanlegg,
men uten plasstil tribuner o.l., vil medføreen
økt bygningsbreddesom strekkerseginn på plenarealnord i friluftsbadetsgrøntanlegg.Byggets
lengdegjør at det er mulig å opprettholde dagensportbygning,men på grunn av den økte bredden
vil inngangspartietsett fra Frognerbadetbli liggendenoe tilbaketrukket mellom stadionbyggetog
svømmehallen,sett fra friluftsbadet. Det økte fotavtrykket gjør at byggetshjørne mot sørvesttrolig
går inn i rotsonentil store trær. Pågrunn av dissekompliserendefaktoreneer ikke dette større
alternativet med som et hovedalternativi analysen.Bedreplassrundt bassengetvil væreen
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funksjonsogstandardhevingfor anlegget,men ikke så betydeligatdetvurderes som riktigå ha dette
som ethovedalternativ.

Figur24TrengingsbassengmedekstralandarealsettfraMiddelthunsgate.

Figur25Trengingsbassengmedekstralandarealsettfrafriluftsbadet.
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5.7.2. Konkurransebasseng
25x15,5meter
Konkurransebasseng
med 25 meterslengdehar en normert breddepå 15,5m.I et konkurranseanlegg
er det ikke bare bassengmålene
og størrelsenepå omkringliggendelandarealersom må værepå
plass,men ogsåplassfor tribune, arrangementsrommed mer. Størrelsenpå anleggetsom er vurdert
under dette punktet er uten areal for tribuner og spesiellearrangementsrom,så det er ikke et
fullverdig konkurranseanlegg
det er snakkom, men selvebassengetog landarealenerundt har mål
som i et konkurranseanlegg.

Svømmehall

Garderober

Administrasjonsareal

Dagensbebyggelse

Figur26Konkurransebasseng
25x15,5meter

Somi alternativet over vil dette medføreen økt bygningsbreddesom strekkerseginn på plenareal
nord i friluftsbadetsgrøntanlegg,men da i endastørre gradenn ved et treningsbasseng.
Byggets
lengdegjør at det er mulig å opprettholde dagensportbygning,men på grunn av den økte bredden
vil inngangspartietsett fra Frognerbadetbli liggendenoe tilbaketrukket mellom stadionbyggetog
svømmehallen,sett fra friluftsbadet. Påhjørnet mot sørvestfaller terrenget av, noe som gjør at
større deler av tekniskkjeller vil liggeeksponertog gi virkningav større byggehøydeøversti et bratt
landskapsrom.Den økte bygningsbreddengjør at byggetgår inn i rotsone til flere store trær.
Pågrunn av dissekompliserendefaktoreneer ikke dette enda større alternativet med som et
hovedalternativi analysen.Bedreplassrundt bassengetog konkurransebreddei banene(2,5m),vil
være en funksjonsog standardhevingfor anlegget,men ikke så betydeligat heller dette vurderes
som riktig å ha som et hovedalternativ.
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Figur27KonkurransebassengsettfraMiddelthunsgate

Figur28KonkurransebassengsettfraFrognerbadet.

5.7.3. Vurderingavmulighetforklimatisertkoblingfra
nysvømmehallfrem til friluftsbadet
Somen del avinnledendearbeid ble detogså settpå mulighetfor å leggeen klimatiserttilknytning
mellom garderobedeleni nysvømmehalltil eksisterendeutebad.Pågrunn avplasseringavny
svømmehallmotgate ville dette medføreen lang,smalbygningskroppsom strekkerseggjennom
anlegget. Dette vurderesalleredeinnledendesom en for stor inngripeni kommunikasjonslinjerog
parkareali anlegget,ogatvi anbefalerden betydeligmer skånsommeløsningenmed å bruke
eksisterendegarderobermotutebadet, med en kortklimatisertgang. Senestepunkt.
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6. ENKEL
OPPGRADERING
AVDAGENS
ANLEGG
OGERSTATNING
AVKAFÉAREALER
VEDUTBYGGING
VEDDAGENS
KAFÉ
6.1. Klimatisertgangfrem
til utendørsbadet
Somen delavmulighetsstudienskaldetogsåvurderestiltaksomgjørfriluftsbadetmerattraktivtide
kjøligeredeleneavåret,foråmuliggjøreåforlengedriftssesongen. I dagensanleggerdeten
betydeligavstandågåutendørsfragarderobeneførmankommerfremtilbassenget.Nårdeter
sommerhardenneavstandenliteåsi,men nårdetblirhøsterdetkaldemetereågåfremtil
bassenget.Påbakgrunnavdetteerdetetønskeomåfåtilen
klimatisertadkomstfragarderobene
ogfremtilbassengarealet.

Kafei2.etg

Garderober

Glassgang

Toalett

Badstue

Figur29Flyttingavkaféfunksjontilledigarealitribunebyggetsandreetasje,nyglassgangfragarderobebygg
fremtilutendørsbassengetmedtoaletterogbadstueitilknytningtilgangarealet.Glassgangenkoblespå
stadionbyggetderpissoaret(rives)idagstår,ogleggersegvedsidenavgangstienefremtilbassengetslikat
disseikkeberøresavtiltaket.

Dagensgarderobeistadionbyggetsførsteetasjehargangarealinnendørslangshelefasaden.Vedå
koblesegtilstadionbyggetisørøsterdetdermedmuligåfåenklimatisertgangfremtil
bassengarealet.Glassgangen
vilinnebærerivingaveteksisterendepissoar,ogdetvilvære
nødvendigåleggegangenlittinniterrengibunn avGratishaugenforåunngååpåvirkegangnettet
utendørsanlegget.
side30 av 34

I kartillustrasjonenover er det vist ny klimatisert glassgang(lys gul) som forbinder garderobenemed
utendørsbassengareal.
I tilknytning til glassgangen,
inn mot terreng, er det vist to volumer som inneholdertoaletter og
badstue.Badstueer foreslått som et nytt tilskudd i anleggetog vil væreen ekstrakvalitet i de kjølige
deleneav året. Toalettfasiliteterligger i dag inne i garderobene.Et ønskeom å gjøre toalettene
lettere tilgjengeligi anleggetligger til grunn for foreslått plassering.Særligfor barnefamiliervil en
plasseringtettere på bassengeneværegunstig.

Kafe

Garderober

Glassgang

Toalett

Badstue

Figur30Kaféfunksjonitribunebyggetsandre etasjevilkunne få overdekketuteplassinnenforbygningskroppen.
Nyglassgangkoblerseg pågarderobedelenisørog leggesien bue frem tilutendørsbassengetmedtoaletterog
badstueitilknytning tilgangarealet.

Forslagetgir en tettere tilknytning mellom utebassengog garderoberog korter ned avstandenman
må bevegesegutendørsfør man kommer frem til det oppvarmedebassenget.

6.2. Erstatning
av kiosk/kafé
Dersomen velgerå byggeny svømmehallder dagenskafébyggligger,er det svært viktig at
funksjonenerstattesi anlegget.Med grunnlagi verdienesom liggeri området og de begrensede
rammer for nye byggetiltakdette gir, er det naturlig å se på potensialetsom ligger i arealeri
eksisterendebygg.Gjenbrukav bygghar ogsåen miljømessiggevinst
I stadionbyggetsandre etasjeligger det i dag areal som delviser i bruk som kaldtlagerog delviser
ubenyttet areal.Dennedelen av stadionbyggethar en relativt tett fasade,og sammenmed den
buede bygningsformenbærer byggetpreg av å venderyggentil friluftsbadet.
Ved å ta i bruk dette arealettil kiosk/kafe,vil man kunneåpnebyggetmot parkenog få nytt
serveringsarealtettere på utendørsbassengene,
innenfor dagensbygningskropp.Plasseringen,hevet
ett nivå over bakkenvil gi utsikt over parkenog bli ett nytt tilskudd til opplevelsenav området.
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Figur31 Fotokollasjavkafe medklimatisert serveringsarealogoverdekketuteplassistadionbyggetsandre
etasje.

Plasseringeni uutnyttet areal i stadionbyggetsandre etasjegir muligheterfor å etablere et større
areal til serveringog sitteplasserinnendørsuten at det går på bekostningav plenarealtilknyttet
friluftsbadet. Tiltaket gir ogsåen større sammenhengmellom stadionbyggetog Frognerbadetved at
byggeti større grad vil åpnesopp og henvendesegmot friluftsbadet enn hva det gjør i dag.
Interiøret har en flott takkonstruksjoni tre og sammenmed den buedebakveggenkan dette bli et
koseligtilskudd til anlegget.Trolig vil det ogsåvære mulig å åpneopp deler av konstruksjonen,slik at
en del av arealet er åpent, overbyggetverandainnenfor dagensbygningskropp.
Muligheter for en mer stabil kafédrift gjennomåret gir ogsåen sosialkontroll i området, noe som gir
mulighet til å holde parkenåpeni større deler av året. Enklimatisert kafé vil dermedkunneha
betydningfor bydelen,utover den faktiskekaféfunksjonen.

Figur32Interiøridagensbygg ogfotokollasjav hvordanbyggetkan seut innredettilkafé.
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7. VURDERING
KOSTNADER
Kostnadsestimeringavprosjektkostnaderfornyebadogsvømmeanlegginneholderstørreusikkerhet
enn øvrigebyggeoppgaver.Dettegrunneri treforhold: Betydeligspriki kostnaderpå nyebad og
svømmeanleggsprosjekter,ingen
god,sentral databasemedprisinformasjonpå kategoribad og
svømmeanlegg,ogenbetydeligprisstigningpåbad ogsvømmeanleggsprosjektdesisteårene.
Kalkylenesomergjorther,tarutgangspunkti en grovtidligfase vurderingbasertpå toparametere:
kr/m2 vannflateogkr/m2 BYA.Hererdetgjorten innhentingaverfaringstallfra tidligererealiserte
anleggpå dissemåltallene,somgiren snittverdi som vannflateoggrunnflatesom alternativenei
Frognerparkenergangetopp med.
SærligforholdforOsloerikke direktehensyntatti dissetallene.
Spillemidler,andretilskudd,mvarefusjon o.l.,erikketrukketfra i kostnadene.
Kostnadererprosjektkostnaderinkl.mva.
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8. VIDEREARBEID
Mulighetsstudiensynliggjørdesentralemuligheteneogproblemstillingeneknyttettil etableringav
svømmehallved Frognerbadet,samttiltak som tilrettelegger foren utvidetdriftssesong.Rapporten
skalinngåsom en del avgrunnlagetfor KVUfor Frognerbadet,ogdettasderforikke stillingtil noen
anbefaltløsning.Viderevurderingerrundtalternativene tassom en del avKVU-arbeidet.Arbeidet
med KVUerigangsatt,ogresultatvil troligforeligge tidligi 2020.
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Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sammendrag
Kultur- og idrettsbygg har gjennomført en mulighetsstudie for Frognerbadet med følgende tre
scenarier:
1. Drift som i dag
2. Utvidet driftsperiode
3. Helårsdrift
Dette dokumentet tar for seg dagens situasjon i Frognerbadet, behovet til aktuelle brukere, og en
redegjørelse av de tre ulike driftsalternativene med fokus på kostnader.
Behovsanalysen som er gjort som del av denne studien viser at det er behov for rehabilitering av
anlegget av tekniske, driftsmessige og sikkerhetsmessige hensyn. Det kommer frem at anlegget bør
oppgraderes med tanke på familier og ungdom, da de er den største brukergruppen i badet.
Svømmeidretten ser også nytte av å kunne bruke anlegget utenom hovedsesongen.
Det er i mulighetsstudien redegjort for hvilke tiltak som er nødvendige til hvert driftsalternativ basert
på behovene som er fremmet i behovsanalysen og tilstandsanalyse gjennomført av Asplan Viak. Et
nytt garderobeanlegg som ligger rett ved 50 meters bassenget er anbefalt i alternativ 3 men det kan
også tenkes at alternativ 2 skal har behov for tilbudet. Hensikten med det er at anlegget i perioden
med kalde dager eller med vekslende vær kan tilby et garderobetilbud og oppvarmingssted rett ved
bassenget.

De totale investeringskostnadene til de tre driftsalternativene er illustrert i tabellen nedenfor:

Alt. Scenario

Kostnad

1
2
3

140 mill.
160 mill.
200 mill.

Drift som i dag
Utvidet driftsperiode
Helårsdrift
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Årlig
driftskostnader
1,1 mill.
1,7 mill.
3,2 mill.
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2. Grunnlag for mulighetsstudien
2.1

Rammebetingelser

Rammebetingelsene er de prosjekteksterne betingelsene og begrensningene som prosjektet må
forholde seg til. Oversikten tar for seg statlige bestemmelser, felles krav i Oslo kommune og
prosjektspesifikke betingelser. Rammebetingelsene og forutsetningene for prosjektet er:
Rammebetingelse og
forutsetninger

Kilde

Beskrivelse

Kommunal og
Moderniseringsdepartementet
(LOV-2008-06-27-71)
Arbeids- og
sosialdepartementet

Inkluderer bl.a. byggteknisk
forskrift (TEK17) og prinsippene
om universell utforming.

Forskrift om byggesak

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Byggesakforskrifter

Lov om offentlig anskaffelser
med tilhørende forskrifter

Nærings- og
fiskeridepartementet

Beskriver hvordan anskaffelser av
entreprise skal foretas.

Oslo kommune

Politisk styringsdokument som
synliggjør behovene for
idrettsanlegg

Riksantikvarens fredningsvedtak
av 13.02.2009

Statens kartverk

Beskriver fredningsvedtaket og
tilhørende bestemmelser

Reguleringsplan S-2255

Stadfestet plan av
28.07.1977

Reguleringsbestemmelser til
endret reguleringsplan for Oslo
sentrum og indre sone i Oslo
kommune.

Statlige bestemmelser
Plan- og bygningsloven

Forskrift om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- eller
arbeidsplasser

Byggherreforskriften

Felles krav i Oslo Kommune
Behovsplan for idrett og
friluftsliv 2017-2027
Prosjektspesifikke krav

Tabell 1 – Rammebetingelser og forutsetninger for konseptvaglutredningen
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2.2

Føringer

Av rammebetingelserog føringertil prosjekteter det særligreguleringsbestemmelser
og
fredningsbestemmelser
som er relevantefor en eventuellrehabiliteringav Frognerbadet.
Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanen
S-2255regulererFrognerbadetmed skliesom friområde og park. Områdeter
kommunalteid, og opparbeidetav kommunentil allmennbruk og opphold.1

Figur1-Frognerbadet som del av reguleringsplanS-2255

Fredningsbestemmelser
Frognerbadet,som del av Frognerparkenog Vigelandsanlegget,
er fredet med hjemmel i lov om
kulturminner etter §15 og §19. Kartet under viserinndelingenav fredningsbestemmelsene.
Frognerbadeter underlagtfredningsbestemmelser
som vil kunnesette begrensningerfor tiltaket. KID
har i prosessenmed mulighetsstudienvært i dialogmed BYA,og tilbakemeldingenderfra er at
hoveduttrykketmå være det sammesom i dag.

Figur2 –FredningskartavRiksantikvaren

1

Regjeringen.no§§ 11-7 og 12-5 Friområdei plan- og bygningsloven
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2.3

Om oppdraget

Denne mulighetsstudien tar for seg tre driftsscenarier for Frognerbadet:
1. Drift som i dag
2. Utvidet driftsperiode
3. Helårsdrift
Alternativ 1 - Drift som i dag
Alternativet innebærer at dagens drift med åpning 18.mai og stenging til skolestart videreføres. Det
man vil se på i denne studien er hvilke grep som er nødvendige for at badet skal ha det samme
tilbudet som i dag i årene fremover.
Alternativ 2 - Utvidet driftsperiode
Scenariet går ut på en utvidet driftsperiode med åpning av anlegget i påske og stenging i oktober. Det
vil greies ut om hvilke tiltak som er nødvendige for det utvidede tilbudet.
Alternativ 3 - Helårsdrift
Det tredje alternativet i mulighetsstudien går ut på å redegjøre for hvilke tiltak som er nødvendige
for at Frognerbadet skal kunne tilby et helårstilbud.
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3. Historie og dagens situasjon
Frognerbadet har siden 1956 vært et offentlig utendørs badeanlegg for Oslos innbyggere og gjester.
Det er tegnet av arkitektene Frode Rinnan og Olav Tvedt, og er blitt et kjent signalanlegg både lokalt
og nasjonalt.

3.1

Dagens situasjon

Frognerbadet er et utendørs badeanlegg som tilbyr bade- og svømmemuligheter for publikum fra
mai til september.
Badeanlegget består av følgende funksjoner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kiosk og badevakt-bygg
Driftsbygg (klokkebygg)
50-meterbasseng
Tribuneanlegg
Stupetårn og tilhørende basseng
Plaskebasseng
Barnebasseng
Teknisk rom
Garderober
Sklie (Omhandles ikke i denne mulighetsstudien da det pågår en parallell prosess med å
planlegge en ny sklie i Frognerbadet.)

Bildet under viser de ulike funksjonene og tilbudene i Frognerbadet:

1

10

9
2
3

7
(8)
6

5

Figur 3 – Illustrasjon av innholdet i Frognerbadet
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4

3.2

Dagens bruk

Frognerbadet har en sesong på tre måneder, der anlegget åpner 18. mai, og stenger ved skolestart i
august. I løpet av perioden har anlegget opp mot hundre tusen besøkende, avhengig av været.
Brukerne av Frognerbadet deles i denne studien inn i fire hovedbrukergrupper:
1.
2.
3.
4.

Barnefamilier og ungdom
Organisert svømming
Uorganisert svømming
Kommersielle aktører

Tabellen under tar for seg de ulike brukergruppene og kjennetegnene ved disse.
Brukergrupper
Barnefamilier og ungdom

Organisert svømming
(Lagidrett, individuelle
idrettsutøvere)
Uorganisert svømming
(Semiproffe, mosjonister,
morgenbadede, sosiale
mosjonister)

Kommersielle aktører
(VM i dødsing, Norwegian
Wood, teaterforestillinger,
filminnspillinger)
Tabell 2 – Brukergrupper
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Karakteristisk
- Den største brukergruppen
- Væravhengige og kommer i store mengder på fine dager
- Ønsker å tilbringe mange timer i anlegget
- Lav toleranse for kø
- Høye krav og forventninger til komfort, trygghet, standard på
fasiliteter og service/serveringstilbud
- Høy betalingsvilje dersom opplevelsen er god og svarer på
forventningene
- En del stamgjester, men de fleste besøker badet 1-2 ganger i
sesongen
- Barnas trivsel og at foreldrene kan senke skuldrene er avgjørende
for at de kommer tilbake ila sesongen
- Drar så fort sola går bort
- Kjapt inn, kjapt ut
- Bruker badet som avveksling eller
komplement til trening andre steder
- Krav til stabilitet i servicetilbudet, spesielt
vanntemperatur og garderobefasiliteter
- Mange som savner badstue
- Ingen toleranse for kø, ofte sesongkort
- Mer prisavhengig enn væravhengig
- Krav til stabilitet i servicetilbudet, spesielt
vanntemperatur og garderobefasiliteter
- Mange som savner badstue
- Mye klaging over garderobene
- Bruker ikke anlegget i særlig grad til soling, avslapping eller
serveringstilbud
- Bruker dele av området

Bymiljøetaten er drifter av bygget, og fører statistikk over antall besøkende i badeanlegget. De siste
fire årene har Frognerbadet hatt følgende besøkstall:
2014

f.o.m. 19.mai t.o.m. 3.okt

105 946 stk (utvidet sesong med to måneder)

2015

f.o.m. 18.mai t.o.m. 23.aug

84 283 stk

2016

f.o.m. 18.mai t.o.m. 28.aug

91 955 stk

2017

f.o.m. 18.mai t.o.m. 27.aug

79 107 stk

Besøkstallene er illustrert i diagrammet under.

Besøkende per måned
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Figur 4 – Oversikt over antall besøkende i Frognerbadet

Som det fremgår av diagrammet over var 2014 det mest besøkte året i Frognerbadet, som følge av
den forlengede åpningstiden fra mai til oktober. Dernest har 2016 flest besøkende, etterfulgt av 2015
og 2017.
For å kunne si noe om besøksmønsteret i Frognerbadet er det ønskelig å sammenligne besøkstall opp
mot værstatistikk fra Oslo. Diagrammene under viser gjennomsnittlig temperatur og antall
penværsdager for sesongmånedene.
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Penværsdager
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Figur 5 – Oversikt over antall penværsdager de siste fire sesongene

Figuren over viser antall penværsdager de fire siste sesongene. Penværsdager defineres ut fra
skymengden som observeres tre ganger i løpet av en dag 2.
Figuren under viser gjennomsnittlig temperatur for henholdsvis 2014-, 2015-, 2016-, og 2017sesongen. Data er hentet fra Meteorologisk institutt.
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Figur 6 – Oversikt over gjennomsnittstemperatur de siste fire sesongene

Som det fremkommer av diagrammet er gjennomsnittstemperaturen i 2016 høyest med 15,4 grader
celsius, etterfulgt av 2017 med 14,7, 2014 med 14,4 og 2015 med 14 grader.
Ved sammenligning av figur 6 og figurene 4 og 5 i figuren under ser man at det er en sammenheng
mellom vær og antall besøkende i Frognerbadet. Det som er avgjørende for besøket er
temperaturen.

2

Meteorologisk institutt
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Besøkende, temperatur og penværsdager
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Figur 7 – Diagram som tar for seg besøkstall, gjennomsnittlig temperatur og antall penværsdager

3.3

Tilstandsanalyse

Høsten 2017 engasjerte KID Asplan Viak til å gjennomføre en tilstandsanalyse av Frognerbadet.
Rapporten som er utarbeidet viser at badeanlegget har behov for oppgradering når det gjelder hele
anlegget, både uteområdet, bassengene, og det tekniske anlegget. Tilstandsanalysen kan
oppsummeres i punktene under.
Tilstand utvendig
- Godt vedlikeholdt alderen tatt i betraktning
- Lekkasjer fra bassengvegger, spesielt ved vinduene
- Tribuneanlegget har skader som følge av setninger
- Bassengdukene har avskallinger
- Avskalling og oppsprekking av gulv rundt bassengene
Tilstand tekniske rom
- Lekkasjer fra bassenger og dekker
- Generelt fuktproblem som følge av åpninger
- Korrosjon på rør
Ut fra punktene over anbefaler Asplan Viak følgende tiltak:
- Legge stålbasseng i eksisterende betongtrau
- Nytt påstøp med membran på dekket rundt bassengene
- Tribuneanlegget kan reetableres ved gjenbruk av eksisterende tribuneelementer
- Opprydning av teknisk rom
- Skille av den delen i teknisk rom som har åpen kjeller
- Anlegget må oppgraderes til å tilfredsstille kravene til et sikkerhetsmessig, driftsvennlig og
økonomisk forsvarlig bygg.
- Se på muligheter for å minske energiforbruket
- Sikkerhetsmessige tiltak: Blant annet fjerne oppkant langs bassengene og erstatte med
renner.
- Mye av elektroinstallasjonene må skiftes ut i forbindelse med rehabilitering av VVS-anlegget.
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3.4

Bilder av dagens anlegg etter sesongen

Bilder fra Frognerbadet, fra øverst til høyre: 1) Frognerbadet sett fra adkomstvei, 2)
50-meterbassenget, 3) 50 m bassenget , 4) Område rundt stupebassenget, 5)
Opphøyd kant ved 50-meterbassenget, 6) Trapp ned til barne- og familiebassengene,
7) Vindu inn til stupe bassenget, 8) Barnebassenget, 9) Utendørs dusjanlegg
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Bilder av dagensanleggfør sesongåpningetter vedlikeholdstltak
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3.5

Drift av anlegget

Frognerbadet, dagens drift
Oslo kommune forvalter og drifter Frognerbadet med egne ansatte (med unntak av kaféen).
Dagens drift på Frognerbadet er delt inn i tre grupper, teknisk drift (KID), badedrift/ kundehåndtering
(BYM) og kafédrift (ekstern).
Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av bygningsmassen samt drift av de tekniske installasjonene
som sørger for bassengvann i henhold til gjeldende forskrifter.
Oppstart før sesongen
For vedlikehold og reparasjoner avsettes det et stort budsjett hvert år slik at anlegget kan tas i bruk
for sesongen som vare i 3 måneder. I tillegg kommer rengjøringen av anlegget, nedvaskingen og stell
av utearealer som fjerning av løv, kutte busker og eventuelt beskjære trær.
Før oppstarten av sesongen må anlegget klargjøres. Dette arbeidet starter i begynnelsen av mars og
varer frem til åpningen 18.mai. Omfanget av tiltakene varierer fra år til år, og på grunn av de ytre
påvirkningene må man regne med større tiltak hvert 3. til 5. år. Årstidene, vær og vind fører til stor
slitasje i bassengene, i gangarealene, trappeløpene, vannlekkasjer, maling mm. Hvert år må det
repareres fliser i 50 m bassenget som blir ødelagt enten mekanisk eller pga frostsprengning
Videre må utjevningstanken vaskes, det må gjennomføres sjekk av lekkasjer i rørsystemet,
funksjonskontroll og eventuelt utskifting av komponenter som ikke fungerer eller har blitt ødelagt i
stengeperiode.
For å kunne tilby bassenget fra 18 mai, må hovedbassenget med det største vannvolumet fylles
allerede i slutten av april tre uker før åpningen for å kunne stabilisere vannbalanse og varme opp
badevannet til mellom 26 - 28 grader.

Daglig teknisk drift
Den daglige tekniske driften går på tilsyn, funksjonskontroll og betjening av renseanlegget. Det
inkluderer rørfordelingsanlegg, sirkulasjonssystemet, avløpsledninger, pumper, shuntventiler,
oppfølging av vannbalanse og kjemikaliehåndtering. Ved stans av enkelte komponenter eller
systemsvikt må alternative tiltak raskt settes i gang for å kunne holde driften til anlegget i gang.
Renseanlegget har 11 sandfilter hvorav syv sandfilter håndterer øvre sone og fire nedre sone og de
betjenes/ styres manuelt av maskinisten. Det gjelder returspyling av de enkelte filtrene og rensing av
forfilter (hårsil). Kjemikaliedoseringen for bassenget skjer automatisk via doseringsautomatikk,
inkludert logistikk med bestilling og lagring av kjemikalier.
På grunn av adkomsten til maskinrommet og utformingen under bassenget er det en fysisk
utfordrende jobb for maskinisten å frakte varer, utstyr, verktøy. Det er bratte trapper med liten
lysåpning samt lange smale korridorer.
Utebassengene er i motsetning til bassenger innendørs mer utsatt for ytre innflytelse. Solen (UV)
påvirker kjemikaliebalansen ogsmuss, regn og fremmedvæsker gjør at det er mer krevende å følge
opp anlegget.
I mai og juni er det økt behov for rensing av grovsilene opptil flere ganger om dagen. Blader og frø fra
havner i sirkulasjonssystemet og tetter silene som må renses, hvilket er en tung og tidskrevende
jobb.
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Bassengene blir varmet opp med fjernvarme på delstrøm og krever mest i begynnelsen av sesongen
og mot slutten av sesongen. Det er da en utfordring å holde vanntemperaturen opp mot 28 grader.
Bassengene har ikke duk eller noen form for tildekning og det gjør det mer krevende i forhold til
stabil temperatur ved lav utetemperatur.
Etter sommersesongen blir alle bassengene tømt og stupetårnet stengt. Teknisk rom blir klargjort for
vinterlagring.
Energi vann og kjemikalier
Anlegget har behov for store mengder av energi (fjernvarme og strøm) til oppvarming av
bassengvann, samt til drift av det bassengtekniske utstyret.
Veldig mye vann som distribueres av det kommunale nettvann i dag gå enten tapt i forbindelse med
fordampning eller i forbindelse med returspylingen eller smålekkasjer.
Når det gjelder kjemikalier så er forbruket høyere på grunn av den direkte solinnstrålingen og
forurensningen av enten dyr som fugler eller mennesker ved nattbadingen.
Tabellen viser energiforbruket på fjernvarme og strøm fra 2014 - 2017
Energiforbruk:
Tid
El
(Kvart Energi
alsvis)
1.
2.
3.
4.
kWh

Fjernvarme El
Energi
Energi

2014
54 546,00 264 824,52
139 536,00 1 068 696,33
164 580,00 1 110 240,00
49 476,00 266 960,00
408 138,00 2 710 720,85

Fjernvarme El
Energi
Energi

2015
46 950,00 267 789,98
128 178,00 1 187 167,64
139 782,00 994 322,01
45 348,00 250 877,61
360 258,00 2 700 157,24

Fjernvarme El
Energi
Energi

2016
41 706,00 481 839,98
126 336,00 1 022 570,00
136 536,00 1 272 530,00
41 748,00 285 890,00
346 326,00 3 062 829,98

Fjernvarme
Energi

2017
41 935,86 344 370,00
136 618,29 1 200 650,00
137 026,88 1 215 350,00
42 619,04 418 230,00
358 200,06 3 178 600,00

Drifts og vedlikeholdsmidler
I tabellen nedenfor vises de årlige driftskostnadene til anlegget unntatt personalkostnader. Dagens
anlegg krever store ressurser før åpningen av anlegget og under sommerdriften. I 2018 har
kostnadene vært spesiell høye. Bare kostnaden for tildekning og oppvarming av arealene ligger over
2 millioner kroner. Etter en gjennomført rehabilitering vil driftskostnadene blir redusert til en
fjerdedel av dette.
Driftskostnader
Teknisk drift
Kommunale
avgifter
Fjernvarme
Strøm
Kjemikalie
Renseteknisk
Bygg anlegg
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 016 000
900 000
200 000

3 110 678
1 051 254
200 000

4 676 146
841 081
200 000

5 923 838
762 523
200 000

1 033 936
964 036
194 566

1 628 193
1 208 891
204 439

1 200 000
1 100 000
223 573

133 283
670 860
822 533

172 561
142073
257 439

246 366
297 386
779 000

149108
727 767
357 991

183 000
448 000
1 402 000

315 000
593 000
850 000

250 000
300 000
5 200 000

3 742 676

4 934 005

7 039 979

8 121 227

4 225 538

4 799 523

8 273 573
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Kjemikalieforbruk

Kjemikalier

Antall/kg
Natriumbisulfat / pH- minus 25 kg
2450,00
Natriumhypokloritt kg, UN1791, ADR 8, III
43300,00
P-klor Kalciumhypoklorit 70% granulat 40kg (12x40kg/pall)
120,00
P-Flock AHC 25 kg/fp
600,00
Kalsiumklorid 25 kg/sekk
Natriumthiosulfat (Avkloring) 5 kg
Natriumthiosulfat (Avkloring) 25 kg
Totalt

2015

Beløp
Antall/kg
18620,00 1225,00
109116,00 53900,00
4800,00
9180,00 1200,00
2000,00

141 716,00

2016

Beløp

Antall/kg
9310,00 2450,00
135828,00 48600,00
18360,00
9600,00

173098,00

2017

Beløp

18620,00
122472,00

600,00

9180,00

4,00
25,00

360,00
450,00
150 272,00

Personalressurser
Dagens situasjon krever daglig tilstedeværelse på anlegget av maskinist. Dette binder opp
mannskapet på et sted og gir mindre rom for fleksibilitet.

Oppsummering av drift
Den tekniske tilstanden av badet er utdatert og krever store økonomiske ressurser før oppstart og i
sommersesongen hvert år.
En rehabilitering med stålbasseng og rehabilitering av gangarealene og bygningsmassen vil bidra til
en betraktelig forkortning av oppstartstiden for drift.
Nye tekniske installasjoner vil senke driftskostnader i forhold til dagens situasjon. Med
overskuddsvarme fra stadion/ishall og kunstisbanen vil energikostnaden reduseres med 90%. Som
følge av det vil kjøletårn til Frogner kunstisbanen kunne avvikles og det vil gir en betydelig reduksjon i
driftsutgiftene.
Ved bruk av behovsstyring til pumpene samt frekvensomformer og et moderne renseanlegg vil også
strømforbruket kunne senkes med 50 %. En tildekning av bassenget vil reduserer fordampning og
varmetap samt gjøre det lettere å utvide åpningstiden. Med gjenvinning av spylevann etter
returspylingen og mindre tilførsel av råvann vil også de kommunale avgiftene senkes betraktelig,
opptil 80%. Kjemikalieforbruket vil kunne reduseres, som igjen er bra for brukerne og miljøet.
Automatisering for vannbehandling tilpasses vannbehandlingsanlegget og vil være spesialdesignet
for dette, slik at vannbehandlingsanlegget overvåkes via SD anlegget og det skal være mulig å foreta
nødvendige justeringer via SD anlegget. Dermed kan det innføres behovsstyrt drift som reduserer
driftstimer på anlegget og forkorte responstiden betraktelig.
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4. Behovsanalyse
I behovsanalysekapitlet redegjøres det for de ulike behovene som finnes til anlegget. Det er
gjennomført involveringsmøter med aktuelle aktører, og behovene deres gjengis i kapittel 4.2
Involveringsmøter.

4.1

Forventet utvikling og aktivitet

Det er ønskelig at Frognerbadet skal forbli et attraktivt utendørs svømme- og badetilbud for byens
innbyggere og gjester. På grunn av at badeanlegget har vært et populært tilbud i mange år, vil
anlegget kunne leve på navn, lokasjon og affeksjonsverdi i flere år. Et forbedret tilbud gjennom en
rehabilitering av anlegget vil kunne gjøre anlegget mer attraktivt for stamgjestene, og vil være med
på å sørge for gode besøkstall i årene fremover.

4.2

Involveringsmøter

For å kartlegge behovene knyttet til Frognerbadet er det gjennomført involveringsmøter. Det er
avholdt møter eller vært kontakt med følgende aktører:
-

Byantikvaren
Bymiljøetaten
Oslo idrettskrets
Oslo svømmekrets
Kiosken i Frognerparken
Svømmeforbundet
Drift

Behovene og tilbakemeldingene som kom frem i møtene kan oppsummeres i følgende punkter:
Byantikvaren
Byantikvaren har en interesse for Frognerbadet som en del av et større fredningsområde. De er
opptatt av:
- At det arkitektoniske uttrykket i utgangspunktet ikke skal endres på, med mindre det er av
sikkerhetsmessige, driftsmessige eller nødvendige rehabiliteringsmessige årsaker. Det må
argumenteres for endringer av estetisk betydning.
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Bymiljøetaten
Bymiljøetaten er drifter av Frognerparken, og tilbakemelder følgende behov:
- Badet bør ha en driftsperiode som i dag, med muligheter for forlengelse avhengig av den
enkelte sesong og etterspørsel.
- Utvidelse av inngangspartiet
- Rehabilitering av vaktmesterboligen som i dag brukes som oppholdsrom for personalet (som
brukes som personalrom, personalgarderobe, etc.,)
- Forbedre garderobefasilitetene og garderobekapasiteten. BYM er positiv til forslaget om å
plassere garderobene under den nåværende tribunen. Det er også ønskelig at det i denne
løsningen tilrettelegges for et oppholdssted for badevakter som er nærmere
bassengområdet sammenlignet med i dag.
- Ved en utvidet driftsperiode er det viktig å finne gode løsninger for tildekking av basseng (for
å unngå løv og varmetap) og oppholdsrom for personalet som er egnet for drift f.o.m. påske
til oktober.
- Ønsker at trær fjernes/beskjæres slik at solforholdene på anlegget blir bedre. Dette vil også
kunne løse problemstillingen med løv i bassenget ved en evt. utvidet driftsperiode.
- For fleksibilitetens skyld er det ønskelig at det tilrettelegges for hev-/senkebunn.
Frognerbadet driftes av Bymiljøetaten, og ser følgende behov:
- Det er behov for å rehabilitere bassengene.
- Det er ønskelig å installere stålbassenger i badeanlegget.
- Behov for å dekke til bassengene når de ikke er i bruk.
- Oppgradering av eksisterende teknisk rom.
- Ser et behov for sikkerhetsmessige tiltak i badeanlegget som for eksempel å fjerne oppkanter
rundt bassengene.
Oslo idrettskrets
Oslo idrettskrets organiserer idrettslagene i Oslo, og har følgende kommentar til en eventuell
rehabilitering av Frognerbadet:
- Anbefaler å forbedre situasjonen for barnefamilier fremfor idretten.
Oslo svømmekrets
Oslo svømmekrets organiserer konkurranseidretter innen svømming i Oslo. OSK har følgende behov
og innspill til fremtidig drift av Frognerbadet:
- Ønsker økt tilbud med flere vannflater. Aktuelle aktiviteter vil være: synkront, vannpolo og
stup. Dersom en utvidelse av drift i Frognerbadet vil åpne for at flere får et bedre tilbud er
det ønskelig for idretten, men på den annen side er de usikre på hvor populært det vil være
med et svømmetilbud i de kaldere månedene.
- I prinsippet har Frognerbadet bruksverdi og nytteverdi for idretten, men sett opp mot den
totale porteføljen i Oslo er ikke Frognerbadet et optimalt badeanlegg. De sier at det vil være
fordyrende og lite hensiktsmessig å satse på Frogner som et idrettsbad.
Kiosken i Frognerbadet
Kiosken ved inngangen i Frognerbadet er en viktig del av tilbudet i anlegget. Ansatte i kiosken kjenner
anlegget og bruksmønsteret godt, og fremhever følgende tiltak og behov:
- Ønsker å forbedre tilbudet i kiosken ved å lage en glassveranda på utearealet.
- Det er viktig å forbedre tilbudet til regnværsdager
- Dagens billettsystem bryter sammen ved stor pågang som fører til misnøye blant gjestene.
Det er et behov for et nytt system.
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-

For mye driftstans på nedre basseng.
Anlegget er undersolt. Det blir fort skygge og kaldt på ettermiddagen.
Surt ved bassenget, og ingen steder der publikum kan søke ordentlig ly for vær og vind.
Festivalens ( Norwegian wood) skrale økonomi gjør at riggetid dras ut til 14 dager i en
allerede kort sesong. Badegjestene blir skadelidende av en ekstern aktør sine kommersielle
hensyn.
Kioskene trenger kostbar fornyelse.
Mange savner serveringstilbud nærmere bassengene. En del er tydelig nervøse for å la barna
være alene mens de handler mat og kaffe.
Mange som savner stoler og solsenger rundt bassenget og på gresset.
Det er en idé å installere nett for badegjestene for å utvide tilbudet. |

Svømmeforbundet
Norges svømmeforbund er en overordnet organisasjon som administrerer vannidrettene svømming,
synkronsvømming, vannpolo og stup. Svømmeforbundet har følgende tilbakemeldinger og innspill til
de tre driftsalternativene:
- Utgangspunktet til svømmeforbundet er at Frognerbadet er et flott svømmeanlegg i en by
med relativt få anlegg.
- Anlegget vil neppe være aktuelt for konkurranser, men det er ypperlig til trening og
publikumssvømming.
- Det er for liten bassengkapasitet i Oslo til å gi klubbene så mye treningstid som de ønsker, og
publikumssvømming er også overfylt, særlig i de mest populære tidsrommene. Mulighet for
trening på langbane er mangelvare både for Osloklubbene og naboklubbene.
- En full opprustning av anlegget til moderne standard vil neppe være aktuelt ut fra
vernehensyn. Det er etter vårt syn heller ikke nødvendig for at anlegget skal ha god
bruksverdi også i årene fremover.
- Norges Svømmeforbund er positive, både til forlenget sesong og til helårsdrift. Tiltakene
under mener svømmeforbundet vil gjøre helårs/utvidet drift mer attraktiv for klubber og
publikum:
• Vanntemperaturen må holdes stabil, 27-28 grader er ideelt.
• Kortere/varmere vei fra garderober til basseng
• Mulighet for tørr oppbevaring av klær/bagger ved bassenget
• En pace-klokke i hver ende, synkronisert og godt synlig fra vannet.
• Nye konkurranse startpaller, i hvert fall i noen baner, for start- og fartstrening
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4.3

Behovskonflikter

Behovskonflikt
Flere av interessentene ønsker å fjerne trær for
å få større solområder og for å forbedre sikten
rundt bassengene. Trærne står innenfor fredet
område, og Byantikvaren vil ha meninger om
dette.
Det er ønskelig for drift at det installeres
stålbassenger i de eksiterende bassengkarene.
Stålbassengene kan gi et noe annerledes
uttrykk enn dagens bassenger, noe
Byantikvaren vil kunne ha en mening om.
Det er ulike interesser hos brukerne av badet.
Mosjonistene ønsker å svømme i 50meterbassenget, mens familie- og
ungdomsgjestene ønsker å leke i 50meterbassenget.
Besøkende som tar seg inn i badeanlegget
utenfor åpningstidene skaper et utvidet behov
for sikkerhet.
Kommersielle aktører på området fører til at
hele eller deler av badet blir stengt i perioder.
Det går utover hovedformålet i badet.
Tabell 4 – Behovskonflikter
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Mulige tiltak
I samarbeid med BYM utarbeide en strategi til
å kutte toppene på noen av trærne.

Tydelig og god dialog med Byantikvaren. Det
finnes anlegg i Skandinavia og Europa som er
vernet på lik linje og gjennomført en god
rehabilitering.
Man bør vurdere muligheter for å dele 50meterbassenget av hensyn til ulike
brukergrupper og ønsker.
Sikkerhetstiltak
Legge aktiviteter i regi av kommersielle aktører
utenfor sesongen, og når det ikke er mulig;
sørge for at mest mulig areal av badet er
tilgjengelig selv om det pågår et arrangement.

4.4

Oppsummeringav behov

Behovsanalysen
avdekkerat det er behovfor rehabiliteringav badet, og man bør forbedre tilbudet
for familier, mosjonisterog idretten.
Behovenekan oppsummeresi følgendepunkter:
-

Det bør være muligheterfor å utvide sesongen
Oppgraderingav vaktmesterbygg,kioskbyggog inngangsparti
Oppgraderingav det tekniskeanlegget
Kortereog varmerevei til og forbedring av garderober
Ønskeom badstuer
Ønskeom stålbassenger
Oppholdsstedfor vaktenenærmerebassengene
Tildekkingav bassenger
Fjerneeller beskjæretrær
Hev-/senkebunni bassenget
Stedermed le for vær og vind ved bassengene,men ogsåfor tørr oppbevaringav klær og ting
Serveringssteder
nærmerebassengene
Tilby nett til badegjestene
Enpace-klokkei hver ende,synkronisertog godt synligfra vannet.
Nye startpaller,i hvert fall i noen baner,for start- og fartstrening

Behovenekan delesinn i følgendeundergrupper,og illustreresi prioritert rekkefølgeunder:
-

Driftsbehov
Badebehov
Servicebehov

Driftsbehov

Badebehov

•Rehabiliteringav bassengeneog oppgraderingtil stålbasseng
•Rehabiliteringav tekniskrom
•Rehabiliteringav kiosk,vaktrom og inngangsparti
•Oppgraderingav det tekniskeanlegget
•Utstyr for å dekketil bassengeneutenfor sesongen
•Oppholdsstedfor vaktenenærmerebassengene
•Sikkerhetsmessige
tiltak
•Hev-/senkebunn
•Badstu
•Oppgradertegarderobernærmerebassengene
•Startpaller
•Pace-klokker

•Utvide sesongen
•Gratis nett
•Serveringved bassengene
Servicebehov•Områder for le og tørr oppbevaring
•Fjerne/beskjæretrær

Figur9 –Behovsoversikt
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Alternativanalyse

I alternativanalysen settes de tre ulike alternativene opp mot hverandre. Alternativene vil drøftes i
lys av de identifiserte behovene fra behovsanalysen og investerings- og driftskostnader. På bakgrunn
av resultatet i alternativanalysen vil ett eller flere alternativer anbefales.
Tiltak
Kiosk, salg og vaktbygg
Riving av eksisterende bygg
Nytt badevaktbygg og kioskbygg
Rehabilitere driftsbygg (klokkebygg)
Bassenger
Rivingsarbeider basseng
Oppgradere hovedbassenget til stålbasseng
Oppgradere stupebasseng til stålbasseng

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Oppgradere barnebasseng til stålbasseng
Oppgradere plaskebasseng til stålbasseng
Installere hev- og senkebunn i hovedbassenget
Startpaller i hovedbassenget

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Installere pace-klokker i hovedbassenget

1

1

1

Attraksjoner til barnebassenget (Oppblåsbare sklier etc)

1

1

1

Bassengdekker
Nytt dekke ink. adkomstforbindelser rundt bassengene
Varme i dekke på østsiden

1

1
1

1
1

Varme i dekke rundt hele 50-meterbassenget
Tribuneanlegg
Oppgradering av tribuneanlegg
Garderobeanlegg under tribunen
Sauna under tribunen
Varmestue under tribunen
Garderober og sanitær
Rehabilitere eksisterende garderober
Pusse opp eksisterende WC-bygg
Diverse sikkerhetstiltak
Tekniske rom og anlegg
Rehabilitering av bygningskonstruksjon, tekniske rom,
betongrehabilitering, membran, vegger, gulv, tak, mv
Renseanlegg med vann og varmegjenvinning, mv
Nytt ventilasjonsanlegg tilknyttet hele anlegget
Nytt elektriske anlegget
Terreng
Beskjæring av trær
Tilpasse grøntarealet for bedre sikt og større plass fjerning av busker
Diverse
Duker til å dekke for bassengene
Oppbevaringsmuligheter flyttbare skap
Rigg og drift
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1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

4.5

Alternativ 1 – Drift som i dag

Alternativ 1 går ut på å videreføre dagens drift med sesongåpent fra 18.mai til skolestart.
For å kunne fortsette med dagens drift og sesong i Frognerbadet er det nødvendig med en
rehabilitering av bassengene og tilhørende uteområde med tribuner. Anlegget må oppgraderes til å
tilfredsstille krav til sikkerhet, samtidig som det må rehabiliteres med tanke på drift. De tekniske
rommene må rehabiliteres og det tekniske anlegget oppgraderes og byttes ut.
Det er behov for følgende tiltak ved en videreføring av dagens drift:
Oppgradere badeanlegget med tanke på sikkerhet
- Fjerne oppkanter ved bassengene
- Sklisikringer
- Rekkverk og gjerder
- Sikkring etter stengetid (nattegjester)
Rehabilitere bassengene
- Rivning av eksisterende flisbasseng
- Innstallering av stålbassenger i 50-meterbassenget, stupebassenget, barnebassenget og
plaskebassenget.
- Nye startpaller i 50-meterbassenget
- Installere pace-klokker i hver ende av 50-meterbassenget
- Det må installeres HC-heis i 50-meterbassenget
Rehabilitere området rundt bassengene
- Nytt påstøp med membran på dekket rundt bassengene mtp isolasjon, varme, drenering og
sikring mot telehiv.
- Totalrehabilitering av gangarealer og oppholdssteder rundt bassengene for å beskytte
anlegget mot ytre påvirkninger i løpet av året. Som varme, kulde, fukt, vann eller
forurensning.
- Rehabilitere bygningsdeler som har en antikvarisk verdi.
Rehabilitering av tribunen
- Dagens tribune må bygges opp på nytt.
Rehabilitering av kiosk, inngangsparti og vaktmesterbygg
- Kiosk-bygget oppgraderes (rives og bygges opp på nytt eller rehabiliteres)
- Vaktmesterbygget oppgraderes
Rehabilitere teknisk rom
- Betongrehabilitering samt realkalisering
- Oppgradere trappeløpet fra teknisk kontor til teknisk rom under bassenget
- Ny adkomst nedkjøring i vest med stor åpning til teknisk rom
- Isolere og påføre membraner, industrigulv mv
- Tette igjen deler av de tekniske rommene og skape en egen klimasone
- Totalutskifting av rørføringene til hele anlegget
Oppgradere det elektriske anlegget
- Det elektriske anlegget må byttes ut og oppgraderes i sin helhet til å tilfredsstille dagens krav
til standard.
- Nytt og oppgradert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning
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Diverse
- Bassengene utstyres med duker til å dekke over bassengene (forhindre fordampning om
natten og beskytte bassengene.
- Tilby nett til badegjestene

4.6

Alternativ 2 – Utvidet driftsperiode

Alternativ 2 går ut på å utvide sesongåpningen i Frognerbadet med tre-fire måneder.
Det legges til grunn at det kun er øvre parti, altså 50-meter bassenget og stupebassenget som holdes
åpent i den utvidede sesongen, og at det gjøres en vurdering på muligheten for hev- og senkebunn
slik at dette bassenget blir mer fleksibelt og kan brukes for barn og småbarn ved behov.
Illustrasjonen under viser aktuelt område for utvidet sesong.

Alternativ to forutsetter at tiltakene i alternativ 1 implementeres, og har i tillegg følgende
nødvendige tiltak som må gjennomføres:
Hev- og senkebunn 50-meterbassenget
- Det bør gjøres en vurdering på om det bør installeres hev- og senkebunn i hele eller deler av
50-meterbassenget for at bassenget skal ha et mer fleksibelt tilbud.
Tørre steder for oppbevaring
- Frognerbadet må utstyres med oppbevaringsbokser eller lignende for å kunne tilby gjestene
trygg og tørr oppbevaring av klær og verdisaker nær bassenget.
Varme i dekket i gangarealene rund bassengene
- Som følge av utvidet sesongåpning bør det legges varme i dekke rund gangarealet ved 50meterbassenget og stupebassenget. Se figur under.

4.7

Alternativ 3 – Helårsdrift

Alternativ 3 går ut på å se på hvilke tiltak som er nødvendige for at Frognerbadet skal kunne fungere
som et helårsanlegg.
Frognerbadet er planlagt som et utendørs bad, og det er ikke tilrettelagt for at bassengene skal
kunne brukes om vinteren. I dette alternativet gjøres derfor følgende forutsetninger:
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-

Tiltak i alternativ 1 og 2 forutsettes lagt til grunn i alternativ 3.
50-meterbassenget blir det eneste bassenget som driftes om vinteren.
Kiosken er åpent hele året med fleksible åpningstider etter behov.

Illustrasjonen under viser området som skal holdes åpent ved helårsdrift, markert med rødt:

Figur 11 – Illustrasjon av aktuelt område for helårsdrift

Det vil være nødvendig med følgende tiltak for at Frognerbadet skal kunne tilby bade- og
svømmemuligheter hele året:
Garderobeanlegg under eksisterende tribuner
- Det bygges inn garderobeanlegg under eksisterende tribuner. Garderobene skal bestå av
herre- og damegarderober med tilhørende WC, og HC-toalett og dusj. Garderoben skal ha en
samtidig kapasitet på 120 personer med HC toalett/dusj.
Badstuer i garderobeanlegg under tribunen
- I tilknytning til garderobeanlegget under tribunen skal det legges en felles sauna. Badstuen
skal ha en samtidig kapasitet på ti personer.
Vaktmesterbolig blir innendørskafé
-

Det vil være nødvendig med et innendørs tilbud i tilknytning til badeanlegget hvor bade- og
svømmegjester kan varme seg i den kaldere delen av året.

Varmt oppholdssted
-

Dersom Frognerbadet skal holde åpent året rundt må det tilbys et oppholdssted som er
varmt i nærheten av bassengene. Det kan være en innplassert paviljong eller lignende.

Ytterligere sikkerhetstiltak
- Det vil være nødvendig å kunne stenge av øvrig område i Frognerbadet
Utvide hele øvre bassengområde med varmekabler
- Av hensyn til komfort, samt sikkerhet for at det ikke skal legge seg is på dekket rundt
bassengene anbefales det at hele bassengområdet installeres med varmekabler. Se
illustrasjon under der området skravert i rødt forestiller varmekabler.
Mulighetsstudie Frognerbadet 22.6.18

Frognerbadet–nye garderoberundertribunene
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4.8

Sammenligning av alternativene

Kostnadsmessig
Tabellen under viser den totale investeringskostnaden samt årlige driftskostnader knyttet til hvert
alternativ.
Alt.

Scenario

Kostnad

1
2
3

Drift som i dag
Utvidet driftsperiode
Helårsdrift

140 mill.
160 mill.
200 mill.

Årlig
driftskostnader
1,1 mill.
1,7 mill.
3,2 mill.

Tabell 5 – Oversikt over tiltak og kostnader knyttet til de ulike alternativene

Se vedlegg 5 for detaljert oversikt over kostnadene knyttet til de tre alternativene.
Besøksmessig
Alternativ 1 vil gi et forventet besøkstall tilnærmet likt besøkstallet i dag, med en positiv vekst som
følge av oppgradering av anlegget.
Med en utvidet driftsperiode i alternativ 2 er det forventet et høyere besøkstall i kjerneperioden som
i alternativ 1, i tillegg til at det i den utvidede perioden vil være et jevnt besøk av mosjonister,
svømmeidrett og stup, og familier og ungdom avhengig av været.
Helårsdrift som beskrevet i alternativ 3 vil ha et besøkstall likt som i alternativ 2 i tillegg til at det vil
være en forventet lav og jevn pågang av organiserte og uorganiserte mosjonister det resterende året.
Driftsmessig
Alternativ 1 vil sørge for en mer forutsigbar drift sammenlignet med dagens situasjon. En
oppgradering av det tekniske anlegget vil for det første bidra til at den daglige driften forenkles,
hvilket krever færre ressurser. For det andre vil det være behov for mindre arbeid i forbindelse med
igangkjøring av anlegget og diverse forberedende og stengningsrelaterte arbeider. Driftskostnadene
vil reduseres med minimum 80% fra dagens situasjon.
Alternativ 2 vil ha de samme fordelene som i alternativ 1. I tillegg er det fordelaktig for
bygningsmassen at anlegget er i drift så lenge som mulig.
Alternativ 3 vil ha de samme fordelene som i alternativ 1 og 2, samtidig vil det oppstå flere
utfordringer knyttet til alternativet. Det vil være krevende å drifte badet i de kalde vintermånedene
på grunn av snømengder, frost og lave temperaturer.
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5. Tilrådning
Oppsummering
Denne mulighetsstudien redegjør for tre ulike drift scenarier i Frognerbadet:
1. Drift som i dag
2. Utvidet driftsperiode
3. Helårsdrift
Gjennom møter med interessenter og brukere av badet er det avdekket flere behov knyttet til
dagens situasjon i Frognerbadet. Behovene går på det tekniske anlegget, basseng og garderober,
samt servicetilbud. Behovene er beskrevet med tiltak som er knyttet til hvert driftsalternativ.
Fremtidens anlegg må være fleksibelt og robust. Det viser knallstarten av sesongen i 2018 hvor
overgangen mellom en hard vinter og sommer var kort og behovet for et utendørsanlegg er stor. I
mai 2018 var besøkstallet allerede på 25 000 stk.
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1

GRUNNLAG

Frognerbadet åpnet i 1956 og er tegnet av arkitektene Frode Rinnan og Olav Tvedt. I ettertid
er det gjort en rekke endringer i anlegget. Disse endringene er i stor grad udokumenterte og
det finnes svært lite tegningsmateriale som er relevant for dagens situasjon.
Tilstandskontrollen er derfor i stor grad basert på visuelle observasjon, slik en niva 1
undersøkelse i utgangspunktet er forutsatt.
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2

BYGG OG KONSTRUKSJONER

I tillegg til en visuell tilstandskontroll, er det gjennomført betongteknologisk prøvetaking både
i teknisk rom og på utvendige bassengkonstruksjoner. Resultater av betongteknologisk
prøvetaking og bildedokumentasjon av øvrige bygningsmessige registreringer er rapportert
separat i vedlegg til denne rapporten, se vedlegg 1 og 2.

2.1

Dagens tilstand

2.1.1

Utvendige konstruksjoner

Utvendig fremstår anlegget i all hovedsak som godt vedlikeholdt, alderen på anlegget tatt i
betraktning.
Stedvis er det en del lekkasjer fra bassengvegger, spesielt rundt vinduene.
Tribuneanlegget har en del skader som antagelig har sin årsak i setninger i underliggende
betongbjelker, og tribuneelementene har omfattende overflateskader som følge av frost. Det
er ingen tegn til armeringskorrosjon. Utførte reparasjoner fremstår som skjemmende estetisk.
I de bassengene som har overflatebelegg, dvs. stupebasseng og begge plaske/barnebassengene er malingsavflassing svært skjemmende. Avflassingene har antagelig sin
årsak i både et høyt fuktnivå i betongen generelt, i kombinasjon med kapillært sug fra
grunnen.
På promenadedekkene rundt bassengene er det i stor grad påstøp som er
overflatebehandlet med sklisikret epoxy. Her er det både avskalling og oppsprekking av
belegget. Fugene er i stor grad feildimensjonert og stedvis også for brede i forhold til de
fugematerialer som er benyttet.

2.1.2

Teknisk rom

I teknisk rom er det stedvis lekkasjer fra både promenadedekkene og fra bassenger. Det er
også avskallinger og korrosjon som følge av manglede armeringsoverdekning, samt generell
høy fuktbelastning i teknisk rom.
I tillegg til fukt som følge av lekkasjer, så er det også åpnet inn mot områder uten støpt gulv i
teknisk rom, og her bidrar fukt fra grunnen til forsterke fuktproblemene.

a

Videre er det omfattende korrosjon på rør, og andre stålkomponenter.

2.2

Anbefalte tiltak

a

Det vil være relativt omfattende og komplisert utbedre lekkasjer i bassengvegger med
tradisjonelle løsninger som epoxyinjeksjon eller med innvendige membraner i bassengene.
Alternativet til dette kan være, under forutsetning av at dette aksepteres av antikvariske
myndigheter, vurdere løsninger med stålbasseng plassert inni eksisterende betongtrau. For
50 meters idrettsbassenget må det da antagelig gjøres tiltak for opprettholde internasjonale
mål på bassenget.

a

For lekkasjer gjennom promenadedekkene bør det vurderes ny påstøp i kombinasjon med
membran, og evt. velge en pigmentert påstøp fremfor overflatebehandling av påstøpen

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

6

Fuger i promenadedekket må utføre slik at fugebredden tilpasses fugematerialene som
benyttes, og at fugene dimensjoneres korrekt. Normalt skal fugetykkelsen være halvparten
av fugebredden, og fugebredden bør helst ikke overstige 30mm. Bunnfyllingslist for korrekt
fugetykkelse bør benyttes. Ved større fugebredder, så bør normalt mekaniske fugetettinger
vurderes.
Tribuneanlegget kan, etter vår vurdering re-etableres med gjenbruk av de eksisterende
tribuneelementene. Det er ikke observert skader som følge av armeringskorrosjon, og
eksisterende elementer vil ha lang restlevetid i forhold til fryse-/tineskader. Det er dog utført
en rekke reparasjoner eller utbedringer av setningsskader som er svært skjemmende. Disse
reparasjonene må fjernes. Nye oppleggsbjelker må fundamenteres slik at setninger unngås
og tribunelementene reetableres på nye fundamentbjelker. Utbedringsløsninger bær avklares
med antikvariske myndigheter.
I teknisk rom anbefales en total opprydding samt at man skiller den delen av teknisk rom
som har gulv fra «krypromsdelen» uten gulv. I begge disse må det inn separate
ventilasjonsløsninger i de to klimasonene.
Materialkrav og korrosjon
Korrosjon på metaller i svømme- og badeanlegg er et problem med både estetiske og
sikkerhetsmessige aspekter og som kan ha svært alvorlige konsekvenser. Kravene i
forskrifter og standarder er ikke nødvendigvis fullt ut dekkende for problemstillingen, og det
er nødvendig med skjerpede krav.
I NS-EN ISO 12944-2 er de atmosfæriske miljøene delt inn i 6 atmosfæriske
korrosjonskategorier:
Korrosjonskategori
c1
Meget lav
C2
Lav
C3
Middels

C4
Høy
C5
Meget Høy

Utendørs

Atmosfære med liten
grad av forurensing
Moderat forurensning i
by- og industristrøk og
kyststrøk med lavt
saltinnhold
Industri- og kyststrøk
med moderat saltinnhold
Industristrøk med høy
RF og kyst-/havstrøk
med høyt saltinnhold

Innendørs
Oppvarmede bygg med ren atmosfære, for
eksempel kontorbygg, forretninger, skoler
Uoppvarmede bygninger som lagerbygninger og
sportshaller
Produksjonslokaler med høy RF og noe
luftforurensing som vaskerier, meierier,
bryggerier
Kjemiske bedrifter, innendørs svømmehaller
Bygninger og arealer med nesten konstant
kondensasjon. Deler av svømmehaller og
badeland kommer ofte i denne kategorien selv
om de ikke er nevnt i standarden

Korrosjonskategorier
Følgende korrosjonskategorier anvendes
BESKRIVELSE
Innendørs
AIie kraftoverførende/lastbærende komponenter
og deler som ikke avspyles med ferskvann
Våtrom uten klor-/saltholdig atmosfære (eget
ventilasjonsanlegg)
Torre rom uten vesentlig fuktproduksjon
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RUSTFRI
KVALITETER

C5

W.nr 1,4539 (SS
2562/AISI 904L); W.nr
1,4547 (SS2378)
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KORROSJONSKATEGORI
C3
C5

BESKRIVELSE
Tekniske rom generelt
Teknisk rom for vannrensing og klorbehandling

RUSTFRI
KVALITETER
W.nr 1,4539 (SS
2562/AISI 904L); W.nr
1,4547 (SS2378)

Rustfritt stål
Såkalt rustfritt stål brukes mye i svømmeanlegg, men dette er ingen entydig betegnelse.
Stålkvaliteten for de rustfrie legeringer må spesifiseres korrekt av de prosjekterende ..
Generelt gjelder det at økt korrosjonsmotstand på rustfritt/syrefast stål medfører økte
kostnader.
Krom, molybden og nitrogen er de legeringselementene som påvirker punkt- og
spaltekorrosjon mest. Den såkalte Pitting Resistance Equivalent (PREN) er et uttrykk for
stålets motstand mot pitting og spaltekorrosjon:
PREN = Cr + 3,3 Mo + 16 N
PREN-verdier og relativ pris for de vanligste rustfrivarianter er gjengitt fra SINTEF Byggforsk
Håndbok nr. 52 i tabellene nedenfor:
utell 13.11.3
hypekkjemisksamenensennJ og PREN-order
tarde varligstesustenettuskse
nusttnestaltypane
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I korrosjonskategori C5 bør kravet være en PREN-verdi på 35, og rustfri kvaliteter må ha et
molybdeninnhold høyere enn 4 %. Det vil si at det kan benyttes rustfri kvaliteter W.nr 1,4539
(SS 2562/AISI 904L) ellerW.nr 1,4547 (SS 2378).
I korrosjonskategori C4 må molybdeninnholdet være høyere enn 2,5 %. Det vil si at det kan
benyttes rustfri kvaliteterW.nr 1,4529 (SS 2375/AISI 316L), W.nr 1,4436 (SS2343) ellerW.nr
1,4435 (SS 2335).
Overflaten på rustfri-kvaliteter skal være ren, fettfri og glatt og bør være høyglanspolert og
uten trange spalter. Børstet stål er uegnet i kloridholdig miljø. Sveiser må finslipes og
anløping fjernes ved beising eller polering
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Overflatebehandlet stål
Varmeforsinket stål med beskyttende malingssystemer er ofte et svært godt alternativ til
kostbare rustfridetaljer. Det må da spesifiseres krav iht. NS-EN ISO 12944-5
«Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer - Del 5:
Beskyttende malingssystemer.»
Malingssystemene bør ha bindemiddel av epoxy (grunning) og polyuretan (dekkstrøk) og en
total tørrfilmtykkelse på opptil 320 my, avhengig av korrosjonskategori, jfr. NS-EN ISO
12944-5 Tabell A.1-A.9. Bolter, muttere og skiver skal også være varmeforsinket og males
med samme malingssystem. AIie stålkonstruksjoner bør leveres ferdig fra verksted slik at
flikking og maling på byggeplass i størst mulig grad unngås.
Lim og fugemasse
Etter hva som er opplyst er det brukt epoxy fugemasse i bassenget i decklevel-renne, samt 1
meter ned i bassenget og rundt avløp. Dette er et normalt omfang av områder hvor
epoxybasert fugemasse alltid anbefales. Vurderinger ut over dette må gjøres på grunnlag av
vannkvaliteten, bedømt på grunnlag av LSI-indeksen:

Epoksymasse

Lim
Epoksylim

Epoksymembran

Flisfuger

Membraner

Moderat
aggressivt

-1.00 <LSI<0.15

Epoksy/ spesial
sementbasert. fugemasse

Spesial sementbasert
lim

Spesial sementbasert
membran

I likevekt
Lite utfelling
Moderat
utfellin

LSI= 0
1.00<LSI<0.15
0,15<LSI <1,00

Spesial sementbasert
fugemasse

Spesial sementbasert
lim

Spesial sementbasert
membran
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3

VENTILASJON, VARME, SANITÆR

WS anleggene er befart og inspisert visuelt, se også vedlegg 3.
Bunnledninger og utvendige VA ledninger er ikke med i denne tilstandsrapporten. Det bør
gjennomføres en TV-inspeksjon av disse anleggene slik at tilstand kontrolleres og evt.
nødvendig tiltak iverksettes ved behov.

3.1

Beskrivelse av dagens tilstand

WS installasjonene er preget av tidens tann og er for lengst moden for utskifting. Stort sett
alt av metall er korrodert og gir et svært dårlig visuelt inntrykk.
Bygningen og bassengene lekker og det er store utslag av korrosjon, sprekkdannelser og
oppsmuldring av betongen. Mineralavsetninger i lekkasjer gir et svært dårlig visuelt inntrykk.
Avløpsnett i grunnen er som nevnt ikke inspisert. Dette må gjøres med inspeksjonskamera.
Rør og kanaler inne i tekniske rom er korrodert. Isolasjon er delvis ødelagt og funger ikke
etter hensikten. Avløpsrør er til dels erstattet av nye rør, men gamle gjennomføringer lekker
fortsatt.
Ventilasjonsanlegget har for liten kapasitet i forhold til arealet som skal ventileres og har
dessuten gjennom de siste 17 årene blitt hardt belastet. Ventilasjonsanlegget er gammelt og
utslitt. normal levetid for slike anlegg er 15 til 20 år.
Mange rom mangler mekanisk ventilasjon.
Det meste av sanitæranlegget er også i meget dårlig forfatning og burde ha vært utskiftet for
lenge siden.

3.1.1

Funksjonalitet

a

Anlegget tilfredsstiller ikke dagens standard og er vanskelig drifte. Det må oppgraderes slik
at det innfrir kravene til et sikkerhetsmessig, driftsvennlig og økonomisk forsvarlig anlegg.
SANITÆRANLEGG
Sanitærinstallasjoner for publikum er hovedsakelig i garderobeavdelingen i tilknytning til
isbanen. Disse er ikke befart og går ikke inn i evalueringen.
De gamle installasjonene som var ment for publikum, er i dag et tillegg til de nye i
garderobeavdelingen. De gamle toalett fasilitetene er rehabilitert og gir en brukbart inntrykk.
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Bilde 3.01 WC

Bilde 3.02 Inngang til WC Herrer

Bildet til venstre viser sanitærporselen i publikumsarealene. Sanitærporselenet er relativt nytt
og ser bra ut. Dør er også av nyere dato. Rommet installasjonene er plassert i (se bilde til
høyre), er slitt og har en del skavanker. Ventilasjon av de gamle toalettrommene for publikum
fungerer dårlig.

Installasjoner for driftspersonalet

Bilde 3.03
Bildet viser øyedusj i kjemikalierom.
Dusjen er rustfri, men angrepet av rust på grunn av
klorholdig luft.
Dette kan ha flere årsaker som for eksempel en
kombinasjon av manglende renhold, materialkvalitet
og dårlig ventilasjon.
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Bilde 3.04
Bildet viser en svært korrodert utslagsvask med
tilhørende varmtvannsbereder
Sekkene nederst på bildet viser at dette er inne i et av
rommene hvor kjemikalier behandles.

Bilde 3.05
Dette bildet er fra
oppholdsrommet til
driftspersonalet.
Dette minikjøkkenet gir et lite
delikat inntrykk og er i stor
kontrast til hva publikum ser.

Arbeidstilsynet har klare retningslinjer om hvordan forholdene på arbeidsplassen skal være.
De sanitære forhold for driftspersonalet er i dag i en meget dårlig forfatning og lite
innbydende for brukerne.
Det er skitt og smuss over alt og utstyret er som bildene viser for lengst moden for utskifting.

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

12

Varmtvannsforsyning

Bilde 3.06
«Nye varmtvannsberedere» fra år 2000. Berederne er plassert i kjeller under øvre basseng.
Rørisolasjon er i cellegummi og ødelegges av klorinnholdet i luften i rommet. Tar en på
isolasjonen sverter den av på fingrene. Ved berøring løsner partikler fra isolasjonen, noe
som indikerer at denne er i begynnerstadiet pa a smuldre bort.

Bilde 3.07
Publikumsdusj. Det er flere slike. Under befaring fikk vi opplyst at denne hadde vært ute av
drift i lengre tid.
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Bilde 3.08
Stakeluke i gulvet. Som alt annet
er den korrodert og betongen
rundt har skader.

Bilde 3.09
Kombinert øye og nøddusj i klorrommet.
Dusjen fungerer sikkert etter hensikten, men
forskriftene har krav til god tilkomst ved en eventuell
ulykke. Personer som er utsatt for sprut av
kjemikalier, kan bli syns- og bevegelses hemmet på
grunn av etsing og dusjen skal da være plassert slik
at tilkomst er enkel. Slike dusjer skal ha temperert
vann slik at den skadete personen kan benytte dusjen
uten at en får problemer med for kaldt eller varmt
vann. Her er det kun tilførsel av kaldt vann.
Vedvarende dusjing av for eksempel øynene vil føre
til smerter hvis vannet er for kald eller varmt. Dette vil
kunne føre til at den skadete personen ikke skyller
øynene lenge nok.

Rommet for øvrig er som bildet antyder, i særdeles
dårlig forfatning.
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Bilde 3.10 Avløpsrør
Det ser ut til at mye av avløpsrørene er byttet ut. Rør på bildet er et moderne MA rør.
Gjennomføringen i betongen ser ut til å være utett.
Det er lagt en provisorisk beskyttelse på røret for bassengvann for å beskytte dette mot
drypp. Slike provisoriske tiltak er det mange av.

VARMEANLEGG
Varme leveres fra fjernvarmenettet via varmesentral for stadion og distribueres i rør til
teknisk rom under øvre basseng.
Bygningen har vannbåret varmesystem med radiatorer og aerotempere.

Bilde 3.11
Radiator i rom for flokkingsmiddel.
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Bilde 3.12
Aerotemper for oppvarming. Oppvarming kan også skje med overtemperatur på
ventilasjonsanlegget.
Under befaringen var det ingen klager på temperaturen i rommene.
I badesesongen er bassengene fylt med varmt vann og da er det vel heller problemer med at
det blir varmt i de tekniske rommene under bassengene
Utenfor sesongen er maskineriet avslått for vedlikehold og da er det kun krav om at
rommene holdes frostfrie med en akseptabel temperatur.

I

Bilde 3.13 Varmeveksler for oppvarming av bassengvannet.
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Driftspersonale opplyser at det tar meget lang tid
svømmebassenget.

a varme opp vannet i 50 meters

Det kan være flere årsaker til dette. Bassenget er av betong og er flislagt. Dette medfører at
en ikke kan varme opp bassenget hurtig.
Oppvarmingen skjer ved at en delstrøm ledes gjennom varmeveksleren. Varmeveksleren
kan være dimensjonert for normal drift og ha liten reservekapasitet for ekstrabelastninger,
rørnett og pumpekapasitet kan være underdimensjonert. Varmetilførsel fra varmesentral kan
være for liten etc.
I teknisk rom for isbanen er det installert en varmepumpe ment for
med varme.

,

a forsyne

Frognerbadet

-

ks

id.

"

Bilde 3.14 Varmepumpe fra Drammen Stål
Det er også en kondemnert varmepumpe levert av Drammen Stål i teknisk rom under
bassengene. Denne varmepumpen tok varme fra vannet i dammen nedenfor bassengene og
varmet opp vannet i svømmebassengene.
Denne er som sagt kondemnert og Drammen Stål som har levert maskinen er for lengst
historie. Varmepumpen er derfor ikke med i denne tilstandsvurderingen. Ideen bak
varmepumpen er god og bør tas med i videre vurdering.

VENTILASJON
Frognerbadet har kun utebassenger. Det er derfor ikke behov for noe omfattende
ventilasjonsanlegg for avfukting og ventilering. Ventilasjonsanlegget betjener kun tekniske
rom og arealer under bassengene.
Ventilasjonsaggregatet er plassert i teknisk rom. Kanalsystemet er meget enkelt. Luft blåses
ut i lokalet gjennom kanaler og trekkes av sentralt i selve aggregatet.
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Bilde 3.15 ventilasjonsaggregat i teknisk rom under øvre basseng.
Ventilasjonsaggregatet er gammelt og modent for utskifting. Anlegget er underdimensjonert i
forhold til de areal/volum som har behov for ventilering.
Normal levetid for slike aggregat er 15 til 20 år. Under de forholdene som dette aggregatet
har, vil levetiden bli kortere på grunn av den aggressive atmosfæren i rommene.
Overalt i tekniske rom og rom under bassengene er det fuktighet, det siver ut av sprekker og
lekkasjer i gjennomføringer i betongen. Det er mange lekkasjer, store åpne vannflater med
klorholdig vann som forårsaker mye avdamping.
Det er åpent inn til vannspeilet pa utjevningsbassengene til både øvre og nedre basseng.
Avdamping derfra kommer også inn i teknisk rom.
Alt dette fører til et korrosivt miljø som igjen akselererer korrodering av metall og nedbryting
av betongen

Bilde 3.16 Fuktdraper pa vegger
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Bilde 3.17 Fukt gjennomtrenging og rustutslag i tak og vegger.

Bilde 3.18

Bildet viser rørføringer til og fra
sandfiltrene. Rør ligger i et nedsenket
parti.
Det er en pumpesump med pumpe for
pumpe bort lekkasjer. Men store deler
av nedsenkningen er konstant fuktig.

a

Det er ført en ventilasjonskanal fra
ventilasjonsaggregatet som ender ved
veggen innerst på bildet. Returlufta vil
strømme tilbake i retning fra hvor bildet
er tatt.

De rustfrie rørene på bildet er korrodert. Nye plastrør som er installert, er ellers i god
forfatning.
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Bilde 3.19 Hulrom under basseng.
Bildet viser også at det er en del nye plastrør fra tidligere oppgradering av rørnettet. Røret
den ene pilen viser peker på et gammelt rustfritt rør som er ganske korrodert.
Den andre pilen peker på «gulvet» under bassenget som er fuktig og skaper avdamping.
Den fuktige luften herfra kommer inn i teknisk rom. Ventileringen er svært utilstrekkelig i
disse rommene. I et nytt anlegg ville en ikke bygge slike rom.

Bilde 3.20
Eksempel på eksisterende
ventilasjonskanal.
Kanalen er sannsynligvis fra
syrerommet.

Denne burde ha vært erstattet for
lenge siden.
Som en ser på bildet er betongen
også angrepet.
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Bilde 3.21 Ventilasjonsanlegg i klorrom.
Anlegget er et enkelt avtrekksystem.
Installasjonen er av nyere dato.

3.22 Elektrisk varmeovn
i klorrom

Bilde 3.23 luftinntak til klorrom.
Luftinntaket er som bildet viser, et hull i veggen og
ingen ting mer.
Vinters tid vil kald luft trenge inn og skape frost og eller
et meget stort oppvarmingsbehov. Oppvarming er ved
en elektrisk panelovn se bilde 3.22
Hvor vidt klortankene og rørene tømmes eller at disse
tåler frost vites ikke.
Nøddusjen på bilde 3.09 er i samme rom.
Som det går frem av det som nevnes ovenfor så er
ventilasjonen her ganske enkel og energikrevende.

Under de øvre bassengene er det mange kvadratmeter med hulrom som må betegnes som
«krypkjeller». Disse er ikke ventilert tilstrekkelig og det lekker klor og kjemikalieholdig vann
over alt i disse arealene.
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Arealene har heller ikke støpt gulv slik at det er jord og løsmasser som gulv. Fuktige gulv
avgir fuktighet på grunn av tilsig av grunnvann og tilsig fra lekkasjer i bygningskroppen.
Den fuktige luften trekkes av ved ventilasjonsaggregatet i teknisk rom hvor pumper og all
automatikk er plassert.
I tekniske rom hvor slikt utstyr er plassert er det lite ønskelig med tilførsel av klor- og
kjemikalie-holdig «bassengluft». Luften er agressiv og fører til korrosjon og forvitring.
I hulrommene er det rørføringer med gjennomføringer i betongen. Tilsyn med lekkasje fra
disse betinger kryping og åling i smuss og skitt. Noe som er lite tiltalende for
vedlikeholdspersonale.
Store områder har heller ikke lys. En er derfor avhengig av medbrakt lys for
drive vedlikehold.

a inspisere og

Alt dette betyr at vedlikehold mer eller mindre umuliggjøres innenfor et normalt budsjett.

3.1.2

Driftskostnader

Behovet for drift og vedlikehold av VS systemene slik de er i dag er høyere enn det som
bevilges. Anleggene er som illustrasjonene viser gamle og nedslitte.
I rapporten er det en del eksempler som er vist med bilder. Hele anlegget er i samme
forfatning med en del unntak hvor det er montert nye komponenter.
Men noen nye komponenter bidrar ikke til avhjelpe det grunnleggende problemet, at hele
badeanlegget er gammeldags, nedslitt og for lengst utgått på dato.

3.1.3

Sikkerhet

Slik anlegget er i dag fyller det ikke krav til dagens HMS og SHA krav. Manglende
funksjonalitet av ventilasjonsanlegget fører også til at bygningsmassen og tekniske anlegg
bare forfaller mer og mer.
Logistikk for vedlikehold av de tekniske anleggene er vanskelig og svært tungvint.
For driftspersonalet representerer håndteringen av etsende og giftige kjemikalier et potensielt
problem. Håndtering av tunge gjenstander kan føre til belastningsskader, fall og klemskader.
De hygieniske forholdene for driftspersonale er svært dårlige. Det vises til bilder av vasker
og dusjer som et eksempel.

3.2

Tiltak for rehabilitering

Tiltak for utbedring av VVS anleggene må ses i sammenheng med bygningsmassen
inklusive bassengene. Det er lite forsvarlig oppgradere VVS anleggene uten at de
underliggende problemene forårsaket av bygningsmasse og bassenger også oppgraderes
og fornyes.

a
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3.2.1

SANITÆR

Sanitæranleggene for publikum er i garderobeavdelingen for isbanen. Disse inngår ikke i
denne tilstandsrapporten og er derfor ikke befart.
De sanitære forhold for driftspersonale i de tekniske delene av anlegget er i en meget dårlig
forfatning. En rehabilitering er en absolutt nødvendighet.

3.2.2

VARME

a

Varmeanlegget er etter hva vi erfarer dimensjonert for holde akseptabel temperatur i
frostutsatte områder når anlegget ikke er i drift. Installasjonene er gamle og modne for
utskifting.
Varme til oppvarming av bassengvannet er med fjernvarme. Anlegget har ingen gjenvinning
av varme.
Driftspersonale rapporterer at oppvarming av 50 meters bassenget tar svært lang tid.
Årsakene kan være flere, som bl.a. ikke tilstrekkelig kapasitet, dette er ikke vurdert i
tilstandsrapporten.
Tidligere var det en varmepumpe som tok varme fra vannet i dammen nedenfor
Frognerbadet. Varmepumpen er kondemnert for mange år siden, firmaet som leverte den har
vært historie i mange år. Ideen bak varmepumpen er god og bør vurderes nærmere i en
rehabilitering eller et nytt anlegg.
Utnyttelse av fornybar varme vil være uavhengig av om det er en rehabilitering eller nybygg
siden det i begge tilfeller blir nye installasjoner.

a

Ved en rehabilitering må en som for et nytt anlegg se på muligheter for minske
energiforbruket. Kostnader for integrere dette ved en rehabilitering vil sannsynligvis være
høyere enn for et nytt anlegg. I et nytt badeanlegg vil dette være lettere og integrere og få
bedre funksjonalitet.

a

Rehabilitering av oppvarmingen i de tekniske rommene vil koste mer enn et anlegg i et nytt
badeanlegg. Det vil også måtte overdimensjoneres i forhold til et nytt anlegg. Volumet som i
dag oppvarmes, er uforholdsmessig stort i forhold til hva et nytt badeanlegg ville kreve.
Kostnader for både installasjon og drift vil derfor være høyere ved rehabilitering enn for et
nytt anlegg.

3.2.3

VENTILASJON

Ventilasjonsanlegget er underdimensjonert i forhold til behovet og er dessuten utdatert. Det
fungerer ikke etter hensikten. Dårlig luft sammen med lekkasjer og store vannspeil fra
«åpne» tanker fører til stor avdamping. Siden all luft kommer inn i teknisk rom, vil dette igjen
føre til fukt og korrosjonsskader. I et rehabiliteringsprosjekt må slik luft ikke ledes inn i
teknisk rom.
Slik det er i dag er det en masse hulrom og store eksponerte vannspeil som øker
ventilasjonsbehovet vesentlig. Stenges alle hulrommene vil det bli stillestående luft i disse
rommene. Eventuelle lekkasjer og tilsig av fuktighet vil kunne føre til større problemer enn
la rommene være ventilerte.

a

a

For hindre at denne luften kommer inn i teknisk rom, må det være et eget
ventilasjonssystem ventilerer disse områdene.
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Rehabilitering av ventilasjonsanlegget på Frognerbadet vil koste mer enn ventilasjon i ett nytt
badeanlegg. Driftskostnader blir også vesentlig større fordi anlegget må overdimensjoneres
og splittes i flere systemer enn hva som ville være naturlig i et nytt badeanlegg. Jo flere
enheter som må vedlikeholdes jo dyrere blir vedlikeholdet.

3.2.4

Bruk av rehabilitert anlegg i forhold til nytt

Rehabiliterte WS anlegg i det eksisterende Frognerbadet vil vanskelig/aldri bli like rasjonelle
og funksjonelle som for et nytt badeanlegg.
Drifts og vedlikeholdskostnader vil også bli høyere enn for et nytt badeanlegg.

3.2.5

Investering- og driftskostnader

Ut fra hva som nevnes ovenfor vil investeringskostnader og driftskostnader med all
sannsynlighet bli større ved rehabilitering enn for et nytt badeanlegg.

3.3

Oppsummering fagkapittel

Rehabilitering av VVS anleggene må ses i sammenheng med rehabilitering av hele
Frognerbadet. Det vil ikke være hensiktsmessig og foreta en omfattende rehabilitering av
VVS anleggene uten at de underliggende problemer forårsaket av fuktighet, lekkasjer etc.
elimineres.
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4

VANNBEHANDLING

Vannbehandlingsanlegget for Frognerbadet er delt i to systemer.
Ett system for de to øvre bassengene, 50 meters svømmebasseng og stupebassenget.
Det andre systemet betjener de to nedre bassengene, 50 meter plaskebasseng og 14 meters
leke-/plaske-basseng.
Vannbehandling er i all enkelhet:
•
•
•
•
•

Tilførsel av spevann
Filtrering ved hjelp av sandfilter
Klorering
Flokking
Kontroll av PH verdi.

Overskudd av spevann går til utjevningsbassengene. Spylevann for sandfiltrene tas fra
utjevningsbassengene og går også rett i avløp. Det er ingen form for gjenvinning hverken av
vann eller energi.

4.1

Beskrivelse av dagens tilstand

Vannbehandlingsanleggene er stort sett slik de var da badet ble bygget. En del
modernisering er gjort med hensyn på styring og overvåking, utskifting av rør og
komponenter, men prinsippene er slik de var da anlegget ble bygget. Badeanleggene bruker
unødvendig mye energi og vann siden, det ikke er noen som helst gjenvinning hverken av
energi eller vann.
Oppvarming av bassengvannet skjer ved fjernvarme. Tidligere var det en varmepumpe som
tok varme fra dammen nedenfor badeanlegget og leverte varmen til bassengene. Denne
varmepumpen er nå kondemnert og har ikke vært i drift på mange år.

VANNINNTAK

Badeanlegget får vann fra kommunalt nett. Vannintaket kommer inn i teknisk rom under øvre
basseng. Det er montert nytt rør i korrosjonssikker plast med vannmåler og automatikk.
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Bilde 4.01 Vanninntak

Bilde 4.02 Vannmåler

Det gamle vanninntaket er erstattet med nytt inntak i plast. Det gamle røret vises øverst på
bildet.
Bildet viser også skadet betong og korrosjon.
Bilde 4.02 Det nye vanninntaket har moderne måleutstyr.

OVERLØPSRENNER ETC.

Bilde 4.03 viser 50 meters svømmebasseng med adskilte overløpsrenner og
overvannsrenner
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Oppkanten på kortsiden erstatter overløpsrenne, men kan være et hinder hvis en skal foreta
livredning og må trekke personen som skal reddes, opp over kanten. Bassenget har stort sett
samme dybde i hele lengderetningen.

Bilde 4.04 viser stupebassenget
Stupebassenget har overløp på
kortsidene.
Forholdet med oppkant er her
enda verre i og med at trappen
som forbinder nedre og øvre
basseng, går langs
bassengkanten.
Utførelsen er uheldig sett fra et
sikkerhetsmessig synspunkt.
I ett moderne anlegg ville en ha tenkt mer helhetlig og fokusert mer på sikkerhet.
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Bilde 4.05 overløpsrenne
på 50 meters bassenget.

Bilde 4.06 viser
overvannsrenne ved 50
meters bassenget.

For 50 meters svømmebasseng er avrenning fra basseng og området rundt bassenget
adskilt slik bilde 4.03, 4.05 og 4.06 viser.
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Bilde 4.07 overløpsrenne i
14 leke-/plaske-basseng

Bilde 4.08 viser overløp i
samme basseng uten
ris ter.

Bildene 4.07 og 4.08 viser kombinert overløpsrenne for plaske-/leke-basseng og overvann
fra området rundt bassenget. Utførelsen er uheldig sett fra et hygienisk synspunkt. Her er det
muligheter for at forurenset overvann kan komme inn i bassenget. Avløpene er for nærme og
kun skilt med en metallplate som må være tett mot bunnen i hele rennens lengde og i
hjørneskjøtene.
Slik klimaet er i Norge med sommer som er varme og vinter med frost og is, vil dette være en
dårlig løsning. Det burde være to fysisk helt adskilte systemer som vist for 50 meters
svømmebassenget.

UTJEVNINGSBASSENG
Renset/ filtrert vann pumpes inn i bunnen av bassengene og renner ut i overløpsrennene og
ledes derfra til utjevningsbassengene. Det er et system for de to øvre bassengene; 50
meters svømmebasseng og stupebassenget og et system for de nedre bassengene; 50
meters plaskebasseng og 14 meters lekebasseng.
De to systemene er helt adskilt med egne utjevningsbasseng, filtre, dosering av kjemikalier
og pumper.
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Bilde 4.09 viser en del av utjevningsbasseng med vann.

Bilde 7.10 viser utjevningsbasseng for øvre basseng uten vann.
Tilkomst for service og inspeksjon er lite forsvarlig.
i
I

i»
'

!

Bilde 4.11 Utjevningsbasseng for
nedre bassenger.
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Tilkomst til begge utjevningsbasseng er via trange utsparinger/ luker i veggen. Videre
atkomst er som bildene viser vanskelig og utilfredsstillende.
Utjevningsbassengene er foret med duk slik at vannet i dem ikke er i direkte kontakt med
betongen. Dette er sannsynligvis noe som er gjort under siste rehabilitering.
Lukene er åpne slik at avdamping fra bassengene kommer inn i teknisk rom. Dette sammen
med alle lekkasjene gjør at ventilasjonsanlegget ikke har kapasitet til holde klor og
kjemikalie innholdet i lufta på et akseptabelt nivå. Utjevningsbasseng i nye anlegg bygges
som lukkete tanker.

a

FILTRER OG PUMPER
I utjevningsbassengene vil alt smuss og forurensninger som flyter inn i overløpsrennene
samles. Før vannet ledes til sandfiltrene, er det montert siler/ grovfilter foran pumpene.

Bilde 4.12
Grovfilter i system
for nedre
bassenger

Bilde 4.13
Grovfilter i system
for øvre
bassenger

For at grovfiltrene skal kunne rengjøres må lokket på toppen skrus av og filtret som er fullt av
smuss løftes ut. Filtret i seg selv er ganske tungt, Fullt av smuss veier det enda mer. Det er
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ingen løfteordning for a fa filtret ut av filterhuset. Kompleksiteten og vekt gjør at filtret ikke bli
rengjort før det er absolutt påkrevet og da med fare for løfteskader for driftspersonalet.

Bilde 4.14 Pumper for sirkulasjon i
nedre bassengsystem

Bilde 4.15 Pumper for sirkulasjon i
øvre bassengsystem

Pumper og motorer er av eldre dato uten frekvensregulering. Normal levetid for slike pumper
er Ca. 20 år. Noen kan selvfølgelig fungere lengre, men gjennomsnittlig levetid er ca. 20 år.
Moderne pumper i denne størrelsen skal ha frekvensomformere. Nye pumper vil også ha
bedre virkningsgrad og derved minske energiforbruket.
For roterende maskineri med kulelagre vil det ofte være levetiden på kulelagrene som setter
begrensning. For litt større kulelager med en viss belastning er 30 000 timer en
gjennomsnittlig levealder.
Hvis maskineriet har lengre perioder hvor det står stille, vil levetiden på lagrene reduseres.
Pumpene pumper vann inn på oversiden av sandfiltrene, vannet filtreres gjennom sanden i
filtrene og ledes inn i bassengene. For a ha kontroll med bakterier og PH verdi tilsettes
kjemikalier. Det tilsettes også flokkingsmiddel som gjør at partikler lettere kan filtreres ut.

Bilde 4.16 Sandfiltre
Sandfiltrene er bak den grønne veggen
på bildet. Disse er i plass støpte rom.
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Forskriftene for badeanlegg krever at det tilsettes en viss mengde rent vann til bassengene,
hvor mye vann som tilsettes avhenger av antall badende. Forskriftene tilsier i dag 30 liter per
badende ved de temperaturer en opererer med i Frognerbadet. Noe vann damper av og
forsvinner, resterende overskudd blir brukt til tilbakespyling av sandfiltrene.
Etter en viss tid vil sandfiltrene tettes av forurensninger som er filtrert ut og disse må fjernes
for at filteret igjen skal fungere optimalt. Dette gjøres ved at vannstrømmen snus. Vannet
ledes da inn i bunnen av filteret og forurensningene løftes opp og spyles ut. Spylevannet
med forurensninger ledes normalt til en gråvannstank. Noe av gråvannet kan hvis ønskelig,
gjenvinnes med ultrafiltrering.
Frognerbadet har ingen slik tank og filtrering. Vannet ledes rett i avløp og dette medfører
høyt vannforbruk og energiforbruk.
Alt vannet som ledes til avløp, må erstattes med kaldt friskt vann som igjen må varmes opp.
Normalt ville det vært installert en varmeveksler som tok varme fra avløpsvannet og varmet
opp det nye vannet som tilføres.
For å minske vannforbruket ved tilbakespyling, kan en også bruke trykkluft sammen med
vannet. Trykkluften reduserer den nødvendige vannmengden ved tilbakespyling.

Bilde 4.17 Luftkompressor
Det er installert en slik kompressor, men
denne har ikke vært i bruk på mange år.
Hvorfor den ikke brukes ,vites ikke.
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VANNBEHANDLING

Bilde 4.18 Utstyr for kontroll av vannkvaliteten.
Automatikkutstyret for kjemikaliedosering er nytt og moderne. Det er 4 kontrollenheter en for
hvert basseng.
Utstyret på bildet over måler og overvåker vannkvaliteten kontinuerlig. Utstyret vil også
kunne holde kontroll med mengden av friskvann som må spes inn i bassengene. Dette vil
bidra til at det ikke tilføres unødvendig mye vann når behovet er lite (færre badende gjester).
Utstyret kontrollerer også hvor mye som må tilsettes av kjemikalier.
Med slik kontinuerlig kontroll, vil en ha en stabil vannkvalitet.
Driftspersonalet opplyser at alle analyser som blir tatt av vannet, tilsier at vannkvaliteten er
meget god, noe som er betryggende for de badende. Siden bassengene er ute i det fri med
stadig sollys, vil vannet også bli bestrålt med desinfiserende ultrafiolett lys så lenge solen er
oppe.
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4.19 Flokkingsmiddel

4.20 Kjemikalier for produksjon av
syre

7.21 Kjemikalietanker
Tanker og pumper for dosering av
flokkingsmiddel og syre. De to til
venstre er flokkingsmiddel. De to
andre er dosering av syre for kontroll
av PH verdi i vannet.

Tilkomst for inntransport av kjemikalier er vanskelig og tungvint.

4.22 Utside av vegg i kjemikalierom
Teglsteinen er forvitret. Da vi var på
befaring var det ikke noe spill av
kjemikalier i rommet innenfor. Vegg
bak tankene var behandlet og det var
oppsamlingskar under tankene.
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4.23 doseringspumper
for klor

4.24 Lagringstanker for
klor

RØRNETT
Rørnettet for bassengvannet er i til dels i svært dårlig forfatning. Rørene er av rustfritt stål og
har tydelige skader av korrosjon.

4.25 Korrodert rør for bassengvann.

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

35

4.26 Rør for bassengvann hvor det er lekkasje på grunn av korrosjon.
Lekkasjen er lappet med en kompresjons-skjøtmuffe. Dette er ikke noe enestående
eksempel, det er mange slike muffer som skjuler lekkasjer.
Mye av rørnettet er malt. Der det er malt vises ikke korrosjonen, men det betyr ikke at det
ikke er korrodert. Korrosjon kan være både på innsiden og utsiden.

4.27 Malt rør med lekkasje og muffe for å tette lekkasje.
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4.28 Rørføringer i plast under dekke.
Rørene har belegg som skyldes lekkasjer i dekket over teknisk rom. Plasten er ikke
angrepet, men mineralavleiringene gir et dårlig inntrykk. Oppheng for rørnettet er normalt i
metall og metallet vil over tid korrodere.
Kabelføringer over rørene er like utsatt for belegg.

4.29 Elektriske installasjoner i forbindelse med
badeanleggene.
Bildet er et lite eksempel på hvor ille det er enkelte steder.
Slike skader på det elektriske anlegget er farlige for
driftspersonalet. Jordfeil og overslag som kan føre til
strømstøt er absolutt til stede. Feil vil også føre til driftsstans.
Sakkyndig for elektro vil utdype dette nærmere.
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4.1.1

Funksjonalitet

Vannbehandlingssystemet for Frognerbadet fungerer slik det er i dag. Beviset på dette er at
alle vannprøver som tas viser at vannet er av god kvalitet.
Vannforbruk og energiforbruk er unødvendig stort og det er et stort potensiale for
forbedringer.
Tekniske rom er modne for en radikal forbedring. Røropplegg og maskineri er for lengst
modent for utskifting.
Styring, regulering og overvåkning fungerer, men er en blanding av moderne utstyr og
gammel releteknikk.
Alt utstyr av en viss alder er korrodert på grunn av aggressiv atmosfære og mye fuktighet.

4.1.2

Driftskostnader

Driftskostnadene er høye. Grunnen til dette er mange som blant annet:
•
•
•
•

4.2

Høyt vannforbruk
Stort energiforbruk
Stadig vedlikehold av gammelt og utslitt utstyr
Hele badeanlegget er gammeldags og umoderne

Tiltak for rehabilitering

Rehabilitering av vannbehandlingsanlegget vil ikke være lønnsomt uten en radikal forbedring
av basseng og bygninger. Det må store bygningsmessige endringer til for at et nytt
vannbehandlingsanlegg skal kunne fungere optimalt. Rehabilitering vil måtte tilpasses
eksisterende bygg og basseng og vil med stor sannsynlighet koste mer enn bygge et nytt
anlegg.

a

Et rehabilitert anlegg vil på lik linje med ett nytt anlegg måtte ta hensyn til dagens krav til
slike anlegg. Det aller meste av installasjonene i det gamle anlegget vil ikke uten videre
kunne benyttes i et nytt rehabilitert anlegg.
Det som er nytt i det eksisterende anlegget er enkeltkomponenter innen styring og
overvåking og betyr lite i et rehabiliteringsprosjekt.
Et rehabilitert anlegg vil på lik linje med et nytt anlegg måtte ha krav til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavt vannforbruk
Lavt energiforbruk
Lave vedlikeholdskostnader
God logistikk for drift og vedlikehold
Funksjonelt og sikkert overvåkingssystem
Bruk av fornybar varme
Hensyntaking til forlenget åpningstid
HMS og SHA
Hensyntaking til Frognerbadets identitet og ønsker fra byantikvaren

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

38

4.3

Oppsummering fagkapittel

Rehabilitering av vannbehandlingsanlegget må ses i sammenheng med rehabilitering av hele
Frognerbadet. Det vil ikke være hensiktsmessig og heller ikke forsvarlig og foreta en
omfattende rehabilitering av vannbehandlingsanlegget uten at hele Frognerbadet
rehabiliteres.
Kostnader for rehabilitering vil være høyere enn et nytt anlegg i et nytt bygg. Det rehabiliterte
anlegget vil også arve grunnleggende problemer, som er forårsaket av Frognerbadets
konstruksjon og design.
Et rehabilitert anlegg vil sannsynligvis kunne ivareta alle krav nevnt i denne rapporten, men
det vil aldri bli like rasjonelt og funksjonelt som et nytt anlegg.

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

39

5

ELEKTRO - RIE

5.1

Beskrivelse av dagens tilstand

Mye av elektro installasjonene er moden for utskifting, se vedlegg 4. Det meste av metall er
korrodert og gir et svært dårlig visuelt inntrykk.
Tilførselskabler som ligger i rør i bakken, frem til teknisk kulvert, er ikke mulig å inspisere.
Kabelbroer og til dels fordelinger i teknisk rom er korrodert.
Sterkstrømfordelinger har store rustdannelser. Fordelingene er også gått ut på dato, selv om
noen oppdatering har vært gjort i tidenes løp.
Nødlysanlegget samt brannalarmanlegget er mangelfullt eller fraværende i teknisk rom
Enkelte steder er det skader/provisoriske tilkoblinger som er uheldige. Slike forhold må
omgående rette opp da disse kan utgjøre en fare for teknisk personell.
Kabler på kabelbroer er dekket av belegg som skyldes lekkasjer i dekket over teknisk rom.
Det er mye frakoblet kabelanlegg som ikke er fjernet. Dette gjør det vanskelig
oversikt over drift av anlegget og i tillegg ser meget rotede ut.

5.1.1

a ha en god

Funksjonalitet

Installasjonene fungerer slik at anlegget kan benyttes, men trenger noen helt nødvendige
oppgraderinger, slik som brannvarslingsanlegget og nødlysanlegget iht. forskriftskrav. I
enkelte arealer manglet det også lys for kunne drifte anlegget på en god måte.

a

Belysningen ved bassenger er også dårlig. Dette begrenser bruken i mørkere tider på døgnet
og året.

5.1.2

Driftskostnader

Driftskostnadene er høyere enn ved et nytt anlegg. Grunnen til dette er bl.a.
•
•

5.2

Stadig vedlikehold av gammelt utstyr
Hele badeanlegget er gammeldags og umoderne. (det kreves mer energi for drifte et
gammelt anlegg)

Oppsummering fagkapittel

Rehabilitering av det elektriske anlegget må sees i sammenheng med rehabilitering av
bygningsmessige, vannbehandling og VVS anleggene. Det vil ikke være hensiktsmessig å
total rehabilitere el-anlegget uten å rehabilitere de øvrige anleggene samtidig.
Anlegget har lidd under dårlig og lite vedlikehold og at man bare har tatt det nødvendige for å
holde badeanlegget i drift.
Kostandene ved å totale rehabilitere el-anlegget vil nok være høyere enn å bygge nytt da
rehabilitering vil ha en del bindinger knyttet til eksisterende anlegg. Det er meget viktig at
anlegget har en etablert og god vedlikeholdsplan som følges.
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Det ble ikke fremvist noen form for dokumentasjon på det elektriske anlegget heller ingen
vedlikeholdsplaner og serviceavtaler.
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6

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

Det er svært viktig i forbindelse med en rehabilitering og oppgradering at dette sees i en
tverrfaglig sammenheng.
I den utvendige publikumsdelen av anlegget er det stort sett lekkasjer som er
hovedproblemet. Den enkleste og sikreste løsning her, vil være etablering av stålbassenger
plassert innvendig i eksisterende bassenger. I 50 meters bassenget vil dette antagelig kreve
spesielle tiltak knyttet til internasjonale mål, mens dette vil være mindre vesentlig i de andre
bassengene.
På omliggende promenadedekket må det legges ny påstøp og evt. membran i tillegg til at
fugene må dimensjoneres og utbedres korrekt, muligens også med mekaniske fugetettinger
der hvor det er store fuger.
Tribuneanlegg må trolig refundamenteres, men det vil være mulig med gjenbruk av den
overveiende delen av tribuneelementene. Gamle reparasjoner må da fjernes. Evt
utbedringsløsninger bør avklares i samarbeid med antikvariske myndigheter.
I teknisk rom er det foreslått en soneinndeling hvor teknisk rom deles slik at krypkjellerdelen
skilles ut som en separat sone som gjøre det mulig handtere fukt- og
ventilasjonsproblematikken separat i de to sonene. Det bør foretas en generell opprydding
ved at alt utstyr som ikke er i bruk demonteres og fjernes, og det må settes krav til
korrosjonsegenskapene for alt utstyr og komponenter som skal inn.

a

a

Nytt/nye ventilasjonsrom etableres for handtere de 2 sonene, og vannbehandlingsanlegget
må oppgraderes slik at det blir et lukket anlegget uten åpne vannflater i filtrene osv.
Videre må el-anlegget totalrehabiliteres.
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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Kultur og Idrettsbygg Oslo KF for
tilstandsvurdering av Frognerbadet.

a utfore

Denne rapporten er utført som en del av tilstandskontrollen og omfatter
betongkonstruksjonene. Befaringen av konstruksjonene ble utført i to omganger der Ståle
Ottesen var med på den visuelle befaringen av anlegget som kjentmann i juli mens Oliver
Kofler var med i oktober.
Hamid Rad har vært oppdragsleder for Asplan Viak.
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1

BETONGTEKNOLOGISK UNDERSØKELSE

1.1

Befaring og prøvetaking

Befaring med betongteknologiske undersøkelser og prøvetaking av Frognerbadet er utført i
to omganger. Visuell befaring av anlegget med prøvetaking av konstruksjoner i kjeller/teknisk
rom ble utført 4.juli 2017, befaring og prøvetaking av bruksarealer i badedelen inkludert
bassenger ble utført 26.oktober 2017. Befaringen var en visuell befaring, med prøvetaking
for armeringens betongoverdekning og plassering samt uttak av prøver til kloridanalyse,
måling av karbonatiseringsdybde og frilegging av armering for vurdere
korrosjonstilstanden.

a

1.2

Generelt

Armeringens betongoverdekning måles ikke-destruktivt ved hjelp av et Covermeter. Dette
er et instrument som ved generering av et magnetisk felt i en sensor kan benyttes både til a
lokalisere armering og til a male dennes avstand fra betongoverflaten. Målingene angis som
minimum og gjennomsnittlig overdekning over et område på 1 m2.
Karbonatiseringsdybden måles enten ved opphugging, boring eller kjerneboring i
betongen, hvoretter det umiddelbart sprøytes på en indikatorvæske, fenoftalein, som gir
fargeomslag fra rødUfiolett til fargeløst ved pH lavere enn ca. 9. Deretter måles avstanden fra
betongoverflaten og inn til karbonatiseringsfronten. På samme sted bør man også kjenne
avstanden inn til det underliggende armeringsjern.
Kloridinnhold måles ved a samle opp utboret støv fra betongen. Det kan benyttes flere
metoder for analyse av borstøvet. Vanligvis brukes RCT-metoden (Rapid Chloride Test),
som er en svært enkel metode, men med sine helt klare begrensninger når det gjelder
nøyaktighet og reproduserbarhet av måleresultatene. Metoden kan også brukes for analyser
i felt, og er mest benyttet for a fa en første indikasjon på hvorvidt man har klorider eller ikke. I
en del tilfeller utføres kloridprøvene som kloridprofiler. Dette vil si at man tar ut prøver for
analyse i flere intervaller innover i konstruksjonen, og dette benyttes når man vurderer
klorider som har sin årsak i utvendige kloridbelastninger på konstruksjonen. Kloridinnholdet
omregnes slik at det angir % klorider av sementvekt. Dette forutsetter at sementinnholdet er
kjent. I motsatt fall må dette anslåes ut fra betongkvaliteten.
Opphugging av betong for a avdekke armering og korrosjonstillstanden. Armeringens
plassering blir markert med en overdekningsmåler og betongoverdekningen blir meislet vekk.
Etter a ha frilagt deler av armeringen kan korrosjonstilstanden vurderes. Opphugginger bør
foretas både der det er synlige symptomer på betongoverflaten og der det ikke er tegn på
underliggende korrosjon.

1.3

Visuelle observasjoner

Observas'oner a beton konstruks'oner:
Det er observert enkelte avskalinger grunnet armeringskorrosjon. Dette er på områder der
det er liten/ingen overdekning. Utvendig begrenser disse områdene seg til ytterveggen på
stupebasseng ved trapp. Innvendig er dette hovedsakelig i dekket over utjevningsbasseng
og i vegger under 50m basseng. Utover disse stedene er det kun enkelte felter med
avskaling innvendig. Se bilde 8, 29, 35, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 63 og 64.
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Det er observert liten overdekning på enkelte flater på søyler. Dette er grunnet
skeivplassering av armering. Overdekningen er tilsvarende stor på motsatt side. Denne
skeivplasseringen er allikevel ikke så stor at det er observert korrosjon grunnet
karbonatisering.
Tribunen har tydelig forringet utseende grunnet reparasjoner. Originalt er tribunen etablert
med bjelker opplagt på trappevanger. Disse bjelkene har en mørk betong med frilagt tilslag i
overflaten. Ved reparasjonsarbeid er det benyttet mørtel som er lysere enn originalbetongen.
Videre er det gjort utskiftinger av enkelte bjelker. Disse «nye» bjelkene har også en annen
farge og overflate enn de eksisterende bjelkene. Skadene som har blitt reparert på tribunen
har sine årsaker i fryse/tine problematikk og mulige setninger i grunnen. Fruse/tine skadene
fremstår som avskallinger i ytterste overflatesjikt mens setningsskadene har resultert i en
knusning i hjørner der overliggende bjelker er opplagt på topphjørnet av underliggende
bjelke. Se bilde 2.
Det er observert utluting rundt skarpe hjørner tilhørende deck-level renna på 50m bassenget.
Dette har sin årsak i at vann renner over kanten og tar med seg kalk fra sementpastaen.
Skadene kan forveksles med syreangrep da sementpastaen forsvinner og overflaten
fremstår med frilagt tilslag. Omfanget er begrenset til enkelte hjørner. Se bilde 5.
Det er lekkasje/fuktgjennomgang rundt vinduer inn mot 50m basseng og stupebasseng.
Dette resulterer i kalkutfelling på flatene rundt vindu og et økt kloridinnhold i betongen. Det er
ikke tatt kloridprøver her da dette kunne medføre ett større vedlikeholdsproblem og redusert
konstruksjonens integritet inn mot glass. Se bilde 20 og 21.
Vegger inn mot sandfilter er opprisset og har større felter med kalkutfelling grunnet utettheter
og fuktgjennomgang. Kloridinnholdet i betongen lokalt ved fuktgjennomgang er høyere enn
øvrige deler av veggen, se prøve sandfilter 1 og 2. Se bilde 39-43 og 50-51.

0vri e observas oner:
I samtlige bassenger behandlet med bassengmaling er det malingsavskalling. Dette har
sannsynligvis sin årsak i at malingen blir påført på våren før betongen/underlaget er
tilstrekkelig tørt i kombinasjon med kapillærsug fra grunnen. Se bilde 9, 23 og 24.
Enkelte fuger sprekker opp. Dette er fordi det er for stor fugebredde og selve fugen blir da for
tynn. Det er også observert setningsforskjeller mellom plater på mark oppe ved tribunen. Se
bilde 4.
Bilder fra befarin en er vist under:
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Bilde 1: Oversiktsbilde tatt fra stupetårn.

Bilde 2: Reparasjoner er utført uten hensyn til eksisterende utseende.

Bilde 3: Belegg skaller av på flere steder.
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Bilde 4: Elastisk fuge er utført med for stor bredde, oppsprekking.

Bilde 5: Utluting av betong i skarpe hjørner der vann renner over i deck-level renne.

Bilde 6: Terrassokant rundt stupebasseng erknekt av i hjomner.
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Bilde 7: Terrassokant rundt stupebasseng er knekt av i hjørner.

Bilde 8: Riss grunnet arrneringskorrosjon i ropp dekke over slukrenne på stupebasseng.

I

\

\

Bilde 9: Bassengmaling flasser av i stupebasseng
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Bilde 10: Opprissing av sitteblokk ved stupetårn

Bilde 11: Stupetam

Bilde 12: lnnvesting av rekkverk i tam. Korrosjon på jem ved innfesting.
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Bilde 13: Trapprtinn er kraget ut fra tarnkonstruksjon.

Bilde 14: Fuktskader på plattformdekker.

Bilde 15: Opprissing ved rekkverksinnfesting grunnet korrosjon.
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Bilde 16: Avskalling av belegg.

Bilde 17: Oppsprekking av belegg.

Bilde 18: Slitasje/avflassing av gulvmaling i vaktbod.
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Bilde 19: Utkraging av dekke ved

somopplagt på søyler.

Bilde 20: Vindu mot 50m.

Bilde 21: Fukt og lekkasje rundt vinduer.

KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Asplan Viak AS

13

Bilde 22: Malingsavflassing rondt ventilasjon.
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Bilde 23: Avflassing av bassengmaling, lekebasseng.

Bilde 24: Avflassing av bassengmaling, plaskebasseng.
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Bilde 25: Deck-level lekebasseng er todelt.

Bilde 26: Riss i dekke ved innstøpt rør/kum.

Bilde 27: Fuktskader/råte på innkassing ved trapp mellom stupebasseng og som.
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Bilde 28: Gjengroing av fotbad.

Bilde 29: Riss grunnet armeringskorrosjon, liten overdekning.

Bilde 30: Rekkverk er fjernet mot trapp.
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Bilde 31: Avskallinger i murpuss over trapp.

Bilde 32: Avskallinger av puss pa tresonitt pa kjemikalierom i 1.etg.

Bilde 33: Kjemikalierom i 1.etg.
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Bilde 34: Ikke-bærende vegger i anlegget er utført i tegl

Bilde 35: Lav overdekning og avskallinger ved ventilasjonsgjennomføring.

Bilde 36: Fuktskader/skjolder på isolasjon.
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Bilde 37: Kjemikalierom i kjeller har ny overflatebehandlingpå vegger og gulv.

Bilde 38: Normal slitasje på gulver i kjeller.

A
Bilde 39: Riss, lekkasjerlfuktgjennomgang med kalkutfelling
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Bilde 40: Riss, lekkasjer/fuktgjennomgang med kalkutfelling pa vegger mot sandfilter

Bilde 41: Riss, lekkasjer/fuktgjennomgang med kalkutfelling ved rørgjennomføringer mot sandfilter

Bilde 42: Riss, lekkasjer/fuktgjennomgang med kalkutfelling pa vegger mot sandfilter
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Bilde 43: Riss, lekkasjer/fuktgjennomgang med kalkutfelling pa vegger mot sandfilter

Bilde 44: Korrosjon på stålrør over utjevningsbasseng.

Bilde 45: Utjevningsbasseng.
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Bilde 46: Lav overdekning og armeringskorrosjon, UK dekke over utjevningsbasseng

Bilde 47: «krypkjeller» under 50m basseng.

Bilde 48: Vegger under 50m basseng har felter med liten overdekning og avskalling grunnet korrosjon.
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Bilde 49: Vegger under 50m basseng har felter med liten overdekning og avskalling grunnet korrosjon.

Bilde 50: Riss med ka/kutfelling/fukt på vegger mot sandfilter

Bilde 51: Riss med kalkutfelling/fukt på vegger mot sandfilter
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Bilde 52: Lekkasje fra 50m basseng. Manglende overdekning på enkelte jern i knekk ved tverrsnittsendring mot
vegg.

Bilde 53: Korrosjon pa stalkomponenter under 50m basseng.

Bilde 54: Manglende overdekning. UK dekke over vaktrom nedre plan.
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Bilde 55: Manglende overdekning

Bilde 56: Korrosjon på innstpt stopejemsrr.

Bilde 57: Steinreir pa innervegg mot stupebasseng
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Bilde 58: Støpeskjøter i stupebasseng. korrosjon fra tidligere fuktgjennomgang

Bilde 59: Frilegging av bøylearmering på søyle, ingen korrosjon.

Bilde 60: Frilegging av armering inn mot utjevningsbasseng, fukt i betongen. Ingen korrosjon.
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Bilde 61: Frilegging av armeringsbayle pa søyle. Ingen korrosjon.

Bilde 62: Fjerning av flis ved prøvested i 50m basseng viser sort smøremembran

Bilde 63: Fjerning av løs betong. Liten overdekning og armeringskorrosjon
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Bilde 64: Arrneringskorrosjon ved prøvested 4. Fukt og høyt kloridinnhold. Forsøkt reparert med forenklet
mekanisk reparasjon.

1.4

Resultater prøvetaking

Omfang av prøvetaking, se kapittel 3.1. Prøveplassering er vist på tegning i Vedlegg 1 og
overdekningsmålinger utført med linjemåling er vist i Vedlegg 2.

1.4.1

Armeringens betongoverdekning og karbonatisering.

Armeringens overdekning (OD) og senteravstand er målt med en Covermeter.
Overdekningen målt ved prøvesteder er utført på et areal av minimum 1m?
Overdekningsmålinger utvendig i bassengene er utført som linjemålinger. I Vedlegg 2 er det
satt inn en minimumsoverdekning (rød linje) som tilsvarer dagens krav til minimumsarmering
på tilsvarende konstruksjoner.
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Name

0ate & Tire

Mode

136

10/26/2017 10.27AM

Slngb-1.Jne

Lines
fl

Snapshots

l).istanro

Uni

Armering (vises rødt når overdekning er
lavere enn minimumsoverdekningen)
1

%

\

I

'
/

I

I

C
C
C

'I

C

I

\

\j

C
C

(

Minimumsoverdekning
iht dagens standard
?C •"fl," -l----+------1-------,,___,__---+--+---+---+--f----+-----+-----+--+---+--+---'
) )} n

rJ - fli

ir

[ Distance(m) Cover(mm) ]

1

(mm}
I Median
Mean (mm)

(0.044 19.0]
(023'1 14.'i]

Skala for malt

Standard Deviation (mm)

16.11
15.4]

overdekning

StatlstiG.of CovrJ [No,m.at]
No. al Readings
8

Lowest (mm)
Highest (mm)

363y

50.l]

15.8
211

13.6
8
50

Statistis of Rebar Spacing
No. of Readings
"
Median (mm)
168
Mean (mm}
147
Starndard Deviation (mm) 45
Lowest (mm}
88
Highest(mm)
214

Settings

[0.860 9.2]
[1.075 8,1]

Measuring Range
Rebar· Diameter Ø1 S-c.m-X(mm)
F!eb;,r Correchorl

Minimum Cover
Min.imumCaver V.alue (mm)
Mæo,mumCas'er

Comment
Horisontalarmeri ng utvendig stupebasseng

Standard (None)
12

0
51
25

!21

Figur 1: Forklaring til overdekningsmålinger i Vedlegg 2

Det er utført overdekningsmålinger på alle prøvesteder og resultater er vist i tabellen under.
Prøvenr.

Søyle3
Søyle?
Søyle10
SandfanQ 1
Sandfang 2

UK

Minste målte
overdekning
[mm]
25-35
25-35
19-35
14-20

Kommentar

Skeivplassert i søyle, forskjell på motsatt side
Skeivplassert i søyle, forskjell på motsatt side
Skeivplassert i søyle, forskjell på motsatt side
1.ved siden av lekkasje
2. i riss/fukt
Horisontalarmering c150-c200
Vertikalarmering c150

>67

Overdekning for stor for måling, gjort noen funn på 67mm

basseng 1

UK

>67

Overdekning for stor for måling, gjort noen funn på 67mm

bassenQ 2
Delevegg 1

16-19

Delevegg 2

14-20

Horisontalarmering c200
StenderarmerinQ c250
Rotete horisontalarmering c150-c250
StenderarmerinQ c150
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1.4.2

Kloridanalyse

Kloridprøver som ble tatt ut under befaringen ble analysert med RCT-metoden. Resultatet fra
prøvene vises som kloridinnhold i% av sementvekten og ut i fra dette kan korrosjonsrisikoen
vurderes. Tabellen under viser generelle grenseverdier som kan benyttes ved vurdering av
korrosjonsrisikoen for «normalbetong», men både karbonatisering, fuktinnhold og
betongtype vil kunne påvirke disse verdiene. En karbonatisert betong vil ha lavere
«toleranse» for klorider.
Kloridinnhold i % av
sementvekt

Korrosjonsrisiko

< 0,4
0,4-1,0
1,0-2,0
> 2,0

Neglisjerbar
Mulig
Sannsynlig

Tabellen under viser målt kloridinnhold og hva minste betongoverdekning er. Kloridinnhold i
sjiktet med armering er uthevet med fet skrift. Et utvalg av prøvene tatt er analysert. Verdiene
er beregnet med et sementinnhold pa 300 kg/m?. Tabellen er ogsa fargekodet iht.
overstående tabell.
Prøvenr.

Kloridinnhold i % av sementvekt

Overdekn.

Prøvested.

0-20mm

20-40mm

40-60mm

I%CI

I%CI

r%CI

Søyle3

0,07

0,01

0,01

Sayle7
Søyle10
Sandfilter
1
Sandfilter
2

0,03
0,02

0,01
0,01

0,01
0,01

0,12

0,39

-

tørr

0,90

0,69

-

I riss m/fukt

1

0,045

0,028

2

0,168

3
4

0,349
0,995
0,202
0,024
0,304

0,030
0,069
0,186
1,896
0,087
0,009
0,031

[mm]

Utvendig

5
6

7

0,048
0,095
1,601
0,073
0,009
0,011

35
45

gulv barnebasseng

-

-

50m kortside tørr
stupebasseng utside v/trapp
Stupebasseng innvendig våt
Stupebasseng utside tørr

36

Stupetårn 0,8m opp

10-15
75

50m langside våt

Kloridinnhold i en vanlig armert betong bør være under 0,4 % av sementvekten,
kloridinnholdet vil variere ved sementvalg, tilslag og tilsetninger.
Det er generelt lavt innhold av klorider ved alle prøvesteder med unntak av prøven tatt på
vegger mot sandfilter ved lekkasje og utside stupebasseng i bunn av trapp. Begge disse
stedene hadde høy grad av fuktighet i betongen og dette er lokale
lekkasjer/fuktgjennomtrengninger.
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1.4.3

Karbonatisering

Resultatet fra karbonatiseringsprøvene er listet i tabellen under. Der hvor
karbonatiseringsfronten er nådd inn til eller forbi armeringen er overdekningen markert med
rød tekst. Det er også en kolonne som viser den målte karbonatiseringsdybden + 4mm, dette
fordi armeringskorrosjon regnes stare allerede 4mm foran selve «fronten».

a

Prøvenr.
Målt karbonatiseringsfront

Karbonatiseringsfront
+4mm

Minste overdekning

[mm]

[mm]

[mm]

15
11
12

19
15
16

25

Sayle7
Søyle10

Sandfilter
1

10

14

14

4

ubetydeliq

Søyle3

25
19

8-20

Karbonatiseringsfronten har i kjelleren nådd inn til 14-19mm. Sammenlignet med
overdekningsmålingene og observasjoner har det påbegynt korrosjon grunnet
karbonatisering i vegger til utjevningsbasseng og i delevegger under 50m basseng i enkelte
felter med lav overdekning.
Armering frilagt på søyle viser små ubetydelige korrosjonsflekker. På søylene er armeringen
skeivplassert med overdekning 20-25mm på en side og 30-35mm på motsatt side. Der
overdekningen er 20mm er korrosjon i startfase.
Overdekningen på bassengkonstruksjonene er større enn oppnådd karbonatisering, med
unntak av inntrukket vegg i prøvepunkt 4.
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2

OPPSUMMERING/ VURDERING

Betongen i Frognerbadet fremstår som god. Med unntak av områder der det har vært
lekkasjer/fuktgjennomgang er det ikke funnet klorider av betydning. Karbonatiseringsfronten i
kjelleren er på 15-20mm, men betongoverdekningen ligger generelt på 25mm+ slik at det
ikke utgjør noen fare for armeringskorrosjon på søyler, dekker eller bassengkonstruksjon.
Der det er avskalling og armeringskorrosjon på vegger i kjeller og over utjevningsbasseng er
betongoverdekningen mindre enn 20mm.
Bassengene har tilfredsstillende overdekning og de skadene som er observert er på
overflatebehandling. Innvendig i bassengene er betongoverdekningen god og ligger mellom
50 og 80mm. I lekebassenget er det observert overdekning ned mot 30mm, dette er ett lokalt
felt og kan skyldes skeivplassering av armering og litt lite overstøp.
Tribunen fremstår i dårlig forfatning, men dette er for det meste estetisk grunnet feil fargevalg
og utførelse ved reparasjon. Det er ikke observert armeringskorrosjon på tribunen. Ved en
rehabilitering bør alle reparasjoner og nyere tribunebjelker skiftes og det bør stilles strenge
krav til utseende. Dette for bevare den mørke frilagte overflaten til tribunen.

a
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VEDLEGG 2:
GENERELL FORKLARING OG
TILSTANDSSKJEMA

BYGG

Konsekvensgrad:

lngenawik

Mlnd'reefler
moderate avvik

Vesentlig avvik

Stort eller alvorlig awlk

TGO

TG 1

TG2

TG3

1111<.o
und'l>/$111ikt

referansenivået

Tllttlnd I forhold tll

Betag·net e på
tilstandsgrad, TG

TGIU

•
•
•
•

•
•
•
•

KG 0
KG 1
KG 2
KG3

F
V
A

s

I

Betydning/beskriverse"

ne,

naert

even,ltie!le
awlk.

- delen er ikke tlgjengelig tor inspeksjon, ogdet
mangklrdokumo_ntasjon
for rlktlg ulk!relse
samtidig som mulig avvk kan lnnetiære
vesentligekonsekvenser
og risiko.et er behov
lor mer cmfa!tande undffr.u>k:e\ser
loe.:,al/dekke

- behov for straksti/tak.Farefer ltv og helse.

forestdende funksjonssvkt;eler

- byggverket eller delen har totalt eller

er

fllnksjon I l'o,:holdttl refetansenlvåi!it.,i>un'ittwø
sterk slitasje og benavtor lokale titak; eller
-mangel l)l vesenUlgdl>kumIIISJ\ln; ener
- ,det Ill kongje·nværendllbruk$U!f;ell••
- det er mangeltulltelier fell ulfort;eller
- det mangelfullteller feil vedkeho ldt.

en vesentligskadeellervesentlig redussrt

- b)\gg,verlcet
el.lerclele_n
er sterkt
nedslitteller

- byggverl<.el
eller delen ner norm.ill'sllt&sjeog e:r
vedlkeholdt; elier
- avvikeller mange! padokumentasjoner kke
vesenUtg
I tooli:! Wrelera11seniVåeL

- ti/standen ti/svarervalgt referanseniva
elier
bedre. Ingen symptomerpå awik.

Ingen konsekvenser
Små konsekvenser
Middels store konsekvenser
Store konsekvenser

Sikkerhet
Funksjon
Vedlikehold
Annet

Tilstandskontroll- skjema iht. NS3424:2012

Tabell 2 - Til tlmd:sgn.der

• Ikke unømmeæ. Se {81og·[40}for eksemplef.

Konsekvenstyper:

Tilstandsgrader:

Frognerbadet

Definisjoner

251 Frittbærende dekker

Øvrige innervegger 1.etg
Plasstøpt betong. Isolert med tresonitt i
kjemikalierom.

242 Ikke-bærende innerveaaer
Vegger utjevningssbasseng
Plasstøpt betong 10cm. Åpning i topp
murt igjen med tegl.
Vegger sandfilter
Plasstøpt betong. Overflatebehandlet
inn mot teknisk rom.
Øvrige innervegger i teknisk rom
Plasstøpt betong og teglsteinsvegger.

241 Baerende innerveaaer
Bærende vegger under basseng
Plasstøpte vegger /stripefundamentering
av 50m basseng.

231 Bærende vtterveaaer
Vegger mot terreng
Yttervegger mot terreng. Plasstøpt
betong. Overflatebehandlet mot terreng
lekebasseng, ellers ubehandlet.

222 Sayler
Søyler
Rektangulære betongsøyler,
overflatebehandlet

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Avskaling og riss grunnet armeringskorrosjon
ved inngangsdør bakside og vegger inn mot
kontrollrom. Malingsavflassing ig skader på
tresonitt/puss i kjemikalierom.

OK tilstand. Vegger i kjemikalierom er
oppgradert.

Riss m/kalkutfelling og fuktgjennomgang.

Innvendig kledd med bassengfolie,
utilgiengelig.

Varierende, stedvis manglende, overdekning.
Avskallinig og korrodert armering i områder
med lav overdekning . Riss m/kalkutfelling.
Enkelte steinreir.

Enkelte riss m/kalkutfelling. Bobler i
overflatebehandling grunnet
saltutslag/fuktpakjenning i teknisk rom mot
plaskebasseng.

Ingen synlige skader. Lav
armerinasoverdeknina.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

2

1

2

TGIU

2

1

1

2

0

V

2

1

-

2
2

1

0

V

F

-

V

F

V

-

KG

(NS3424)

-type

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Asplan Viak AS

Kommentar

Side 1

722 Trapper og ramper i terreng
Tribune

Trapper teknisk (mellom stup-og 50m
basseng)
Ståltraoo

281 Innvendige trapper
Trapper søndre ende
Plasstøpt betong

252 Gulv på grunn
Teknisk rom
Plasstøpt betonggulv i teknisk rom,
overflatebehandlet med epoxymaling.
Ingen gulv under 50m basseng, kun
rensket fjell og pukk med trelemmer i
mest brukte gangsoner.
Øvrig
Plasstøpt betonggulv,
overflatebehandlet med epoxymaling

UK dekke over tekniske rom
Plasstøpt betong. Isolert med opphengte
plater i gang mot kjemikalierom.

UK dekke over utjevningsbasseng
Plasstøpt betong.

UK dekke 50m basseng
Plasstøpt betong. Spennarmert og
slakka rmert.

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Slitasje på overflatebehandling. Enkelte
avknekkinger i trappenese. Rekkverk i 1.etg er
fiernet.
Bratt, ellers normal slitasje.

Ny epoxybehandling på gulv i nedre
kjemikalierom. Normal slitasje på
overflatebehandling.

Normal slitasje.

Avskaling/armeringskorrosjon ved utsparing til
trapp syd og gjennomføring ventilasjonskanal.
Skjolder fra fuktskader pa isolasjonsplater.

Stedvis manglende overdekning,
armerinaskorrosion/avskallinq.

Stor overdekning. En observert lekkasje i
overgang vegg/T-bjelke og dekke senter
basseng.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

2

1

2

1

1

1

2

1

F

s

V

s

V

V

V

V

1

2

3
1

1

1

1

2

2

KG

(NS3424)

-type
V

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Asplan Viak AS
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Side2

Vegger stupebasseng
Plasstøpt betong. Varierende tykkelse.
Vegg mot lekebasseng har vinduer og er
utvendig isolert med 200mm leca.
Krumm veaa mot trapp er ikke isolert.

724 Svømmebassenger m.m.
Vegger50mbasseng
300mm plasstøpt betong. Ytterside
isolert med 200mm leca. Innside
påsmurt membran og 7mm veggfliser.
Vinduer mot lekebasseng.
Bunn 50m basseng
Plasstøpt betong, både slakkarmert og
spennarmert. Opplagt på veggstriper i
bassengets lengderetning. Tykkelse
ukjent.
Deck-level 50m basseng
Overløpsrenne erstattet med deck-level
renne i 2009.
Sparkekant 50m basseng
Plasstøpt betong. Endevegger er ført
opp i sparkekanter. Tykkelse 300mm.

Trapper fra barnebasseng opp til stup
Plasstopt betona
Trapper nordre ende
Plasstopt betong

Betongelementer/bjelker opplagt på
trappevanger. Ukjent om disse vangene
ligger direkte på mark

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Bassengmaling flasser av. Lekkasje rundt
vinduer.

Normal slitasje

Kjemisk nedbrytning av sementpasta i skarp
kant øverst der vann renner over fra basseng.

Emalje på fliser er sprekt av på enkelte fliser.

Lekkasje rundt vinduer.

Normal slitasje

Normal slitasie

Skader grunnet fryse/tine problematikk.
Setninger i underliggende vange har ført til
knusing i hjørner der bjelker ligger innpå
hverandre.
Reparasjoner er ikke fagmessig utført og
enkelte bjelker er skiftet og fremstår derfor
annerledes enn de eksisterende bjelkene.
Dette har forringet utseende til tribunen.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

2

1

V

V

2

1

Asplan Viak AS

Ny bassengmaling påføres årlig.

Opplyst at fliser på kant over vannspeil
sprekker og må stedvis skiftes hvert år.

Opplyst at det er gått bort fra
epoxyfuger i øvre del av bassenget.

1
V

Opplyst at det er gått bort fra
epoxyfuger rundt sluk.

1
V

1

1

Opplyst at det er gått bort fra
epoxyfuger i øvre del av bassenget.

2
2

1

F
V

V

1

Kommentar

2

1

V

1

KG
3

(NS3424)

-type
V

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Side 3

Deck-level plaskebasseng
Renne til plaskebasseng er delt på
midten med en aluminiumslist. Utside tar
opp vann fra gangareal og innside tar
opp vann fra basseng.
Gulv på grunn mellom 50m og tribune

Bassenget er innvendig behandlet med
bassengmaling.
Bunn stupebasseng
Plasstøpt betong med varierende
dybder over hele gulvets flate.
Overflatebehandlet med bassenamalina.
Overlopsrenne stupebasseng
Overløpsrennen er innvendig på vegger
mot tribune og lekebasseng.
Sparkekant stupebasseng
Sparkekant stupebasseng, mot 50m og
stupetårn er på toppen belagt med
terrasso.
Lekebasseng
Plasstøpt betong, plate på mark. skrå
flate er dekket med gummibelegg og
polyuretan. Øvrige flater er behandlet
med bassenamalina.
Deck-level lekebasseng
Renne til lekebasseng er delt på midten
med en aluminiumslist. Utside tar opp
vann fra gangareal og innside tar opp
vann fra basseng.
Plaskebasseng
Plasstøpt betong på mark dekket med
qummibeleaa oa polyuretan
Sklie plaskebasseng
Plasstøpt betong dekket med
gummibelegg og polyuretan

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Normal slitasje.

Belegg i sklie der det renner vann har mistet
sin glatte finish og virker nå mer som ett
sklisikkert beleaa.

Belegg flasser av.

Normal slitasje.

Bassengmaling generelt og belegg i skråflate
flasser av.

Riss og knekte kanter/hjørner på terrasso.

Armeringskorrosjon og riss i topp overgang
bassengrenne og overforliggende dekke.

Bassengmaling flasser av.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

3

1

2

1

1

2

3

2

2

3

0

-

F

1

3

2

0

V

F

V

-

V

2

3
2

F
V

2

1

2

V

F

V

KG

(NS3424)

-type

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Asplan Viak AS

Ny bassengmaling påføres årlig.

Ny bassengmaling påføres årlig.

Kommentar

Side4

Betongplater på mark. Elastisk fuge
mellom elementer. Overside er belagt
med sklisikker/avstradd epoxy.
Gulv øvre plan
Betongdekke. Tykkelse ukjent. Utkraget
over lekebasseng. Overside behandlet
med sklisikker/avstrodd epoxy.
Dekke/utkraging mot lekebasseng
Utkraget dekke er opplagt på søyler.
Underside utkraging er
overflatebehandlet. Overside behandlet
med sklisikkerlavstrodd epoxy.
Søyler under dekke/utkraging
Rektangulære betongsøyler,
overflatebehandlet.
Gulv nedre plan
Plasstøpt betonggulv på grunn.
Overflatebehandlet med
sklisikker/avstrødd epoxy. Elastisk
fugemasse i alle fuger.
Vegger mot 50m basseng
Plasstøpt betong isolert med 200mm
lega. overflatebehandlet
Vegger mot stupebasseng
Plasstøpt betong isolert med 200mm
lega. Overflatebehandlet. Krum vegg
mot trapp er ikke isolert med leca.
Dusjnisjer ved innganger
Nedsenket fotbasseng i plasstøpt
betong med dusjnisjer i betong.
Nedsenket fotbasseng er
overflatebehandlet med bassengmaling.
Vaktbod
Vaktbod med gulv i plasstøpt betong og
pussede lecaveaaer. Ved kortenden av

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Normal slitasje. Overflatebehandling på gulv er
flasser av.

Manglende rengjøring. Kraftig algevekst i
fotbad.

Lekkasje rundt vinduer. Manglende
overdekning i vegg mot trapp.
Armerinaskorrosion oa avskallinaer.

Lekkasje rundt vinduer.

Belegg sprekker opp og flasser av.

Overflatebehandlet. Ingen synlige skader.

Belegg sprekker opp og flasser av.

Belegg sprekker opp og flasser av.

Store fuger. Forskjellig setninger mellom
dekker resulterer i sprang ved fuger. Belegg
sprekker opp og flasser av.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

F

2

V

F
V

3

1

F
V

2

-

1

F
V

0

F
V

2

2

2
2

F
V

2

1

2

3
3

2
2

2
2

2
2

3

KG

(NS3424)

-type
V

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Asplan Viak AS

Kommentar

Side 5

50m basseng. Vegger er
overflatebehandlet.
Stupetårn
Tårnkonstruksjon er utført i plasstøpt
betong med bjelker for opplegg av
treplattformer. Ukjent armering.
Trappetrinn i slanke betongspiler ensidig
innfestet i tarnkonstruksion.
Plattformer stupetårn
Plattformer i trevirke belagt med
sklisikkert gummibelegg.

(NS3451)

Bygningsdel

Frognerbadet

Normal slitasje, noe oppsprukket og
begynnende nedbrytning grunnet fukt.

Enkelte riss i trappetrinn grunnet korrosjon på
innfestet rekkverk.

Tilstandsregistrering

RIB Tilstandskontroll

2

1

F
V

s

F
V

s

2
1
1

2
1
1

KG

(NS3424)

-type

(NS3424)

TG

Konsekvensgrad

Tilstandsgrad

Asplan Viak AS

Kommentar

Side 6

VEDLEGG 3:
TILSTANDSSKJEMA WS OG VANNBEHANDLING

3

Det som er synlig for publikum er oppgradert,
men utstyr inne i tekniske rom er svært dårlig.

315
Utstyr for sanitærinstallasjoner

drift i lengre tid.

En av utedusjene for besøkende har vært ute av

3

Under de oppgraderinger som er gjort er ødelagt
armatur byttet, med det er fremdeles en del
gammel armatur.

314
Armatur for sanitærinstallasjoner

2

Bunnledninger kan ikke inspiseres uten at en
benytter kameras for rørinspeksjon. Dette er ikke
inkludert i denne rapporten.
Ledningsnettet er en blanding av gammelt og
nytt. Nye plastrør er ikke angrepet av korrosjon

311
Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

312
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner.

Frognerbadet ble åpnet i 1956 og har
gjennomgått diverse oppgraderinger i de
etterfølgende år. Siste store rehabilitering var i
2000 før 50 års jubileet i 2006.
Anleggene bærer tydelig preg av slitasje og
alder

300
WS Generelt

Tilstandsgrad
TG
3

Tilstandsregistrering

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

S,F,V

S,F,V

S,F,V

3

3

2

Konsekvensgrad
-type
KG
S,F,V,A
3

Asplan Viak AS

Lekke ventiler vil derfor i en
nødssituasjon være et problem som
kan medfore folgeskader.
Det vises til tilstandsrapporten hvor
dette er dokumentert.

Når deler av anlegget skal stenges ut,
representerer lekke ventiler et problem.

Hvis dette medfører brudd på
varmtvannsledninger kan det føre til
skolding.
Gammel armatur, ventiler etc.
Representerer problemer hvis de ikke
fungerer etter hensikten.

Oppheng og fester som korroderer
fører til at rør kan falle ned og medføre
følgeskader.

Gamle rør er korrodert og
representerer et sikkerhetsproblem.

Generelt vises det til tilstandsrapporten
for nærmere dokumentasjon.

Mye av problemene er forårsaket av
bygget for øvrig. Som lekkasjer, fukt og
gammeldags design.

Anleggene bærer tydelig preg av
slitasje, korrosjon og alder.

Side 1

324

Utstyr for varmeinstallasjoner

325

Armatur for varmeinstallasjoner

a

Utstyr som er blitt byttet under siste
rehabilitering i 2000 vil nå være 17 år gamle.

Det er en blanding av noe gammelt og noe nytt.
Gammel armatur her et funksjonsproblem. Noe
som igjen vil være et sikkerhetsproblem

Rørene vil være varme og tørre. Faren for
korrosjon er mindre enn for rør til
sanitærinstallasjoner.

Varmerør som er isolerte og vanskelig
vurdere.

322

Ledningsnett for varmeinstallasjon

Inngår ikke i denne rapporten

321
Bunnledninger for Varmeanleaa

319
Andre deler av sanitæranlegg

Gammel isolasjon er meget dårlig.

316
Isolasjon av sanitærinstallasiner
Nyere isolasjon med cellegummi er angrepet av
klorholdig luft og er i begynnerstadiet til å
smuldre opp.
FDV og oppdaterte tegninger er ikke tilgjengelig
eller finnes ikke.

Tilstandsregistrering

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

3

3

1

3

3

Tilstandsgrad
TG

S,F,V

S,F,V

V

S,F,V

F,V

2

2

1

3

3

Konsekvensgrad
-type
KG

Asplan Viak AS

Noe som iaien kan fore til flgeskader.
Gamle radiatorer er sannsynlig vis fulle
av smuss.

Når deler av anlegget skal stenges ut,
vil ventiler som lekker være et problem.

Korroderte oppheng kan forårsake at
rørnettet faller ned og forårsaker
rørbrudd og utstrømming av varmt
vann. Med dertil medfølgende
folgeskader.
Gammel armatur, ventiler etc.
representerer problemer hvis de ikke
fungerer etter hensikten.

a

Ved fjerning av isolasjon kan problemet
vise seg vaere mye mer alvorlig enn
hva som er angitt. Med dette må kun bli
antagelser.

Manglende isolasjon på varme rør kan i
verste fall føre til forbrenningsskader.
Forsvarlig drift og vedlikehold er
avhengig av oppdaterte tegninger og
dokumenter.

Korrosjon kan også medføre at utstyret
ikke fungerer.
Dårlig isolasjon fører til varmetap og
økte driftskostnader.

Korrodert og skittent sanitærutstyr fører
til bakterievekst. Ved bruk kan bakterier
og annen smitte overføres til personell.

Side 2

Andre deler av varmeanlegg

362
Kanalnett for luftbehandling

360
Luftbehandling generelt

329

Nyere isolasjon av cellegummi ser ved første
øyekast bra ut. Men nærmere inspeksjon
avdekker at den er i ferd med smuldre opp på
qrunn av den aggressive atmosferen i byaaet.
FDV og oppdaterte tegninger er ikke tilgjengelig
eller finnes ikke.

Hvor det drypper bassengvann på kanalene er
disse korroderte.

Kanalnettet er utilstrekkelig for det aktuelle
ventilasjonsbehovet som er i bygningen.

Kapasiteten er for liten i forhold til behovet.

Det vises til tilstandsrapporten. Denne
konkluderer med at ventilasjonsanlegget er
gammelt og utdatert.

a

Gammel isolasjon er delvis ødelagt og er i dårlig
forfatning.

3

3

3

3

S,F,V

S,F,V

S,F,V

F,V

3

3

3

2

Asplan Viak AS

Korroderte oppheng kan føre til at
kanaler kan falle ned.

Utilstrekkelig ventilasjon fører dessuten
til store følgeskader på bygning og
annet teknisk utstyr.
Kanalene er ikke ført frem til alle deler
av bygget som har behov for
ventilering.

Ventilasjonsanlegget blander luft med
klorholdig damp inn i tekniske rom.

Forsvarlig drift og vedlikehold er
avhengig av oppdaterte tegninger og
dokumenter.

Hvis noe utstyr er av nyere dato vil
dette fungere lenare.
Oppsmuldring av isolasjon/dårlig
isolasjon har som verste konsekvens at
varmetapet fra ledningene øker. Noe
som fører til større energikostnader.

Nye varmtvannsberedere er fra 2000
disse vil normalt kunne fungere en del
år til.

Nye pumper vil være 17 år og nærmer
seg gjennomsnittlig levealder.

Utstyr er modent for utskifting.

Konsekvensgrad
-type
KG
Aerotempere vil være fulle av smuss og
samtidig ha gamle viftemotorer.

Tilstandsgrad
TG

Side 3

Gjennomsnittlig levetid for roterende utstyr er 20
år. Dette avhenger også litt av brukstid.

Tilstandsregistrering

326
Isolasjon av varmeinstallasjoner

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

381
Røropplegg for vannbehandling

vriag utstyr er av eldre dato.
Nye rør av plast er ikke korrodert.
Det lekker i gamle rørgjennomføringer i
bassenger og bygning.

Det er installert moderne styring og overvåkning
av vannkvaliteten.

Rørnett er en blanding av gammelt og nytt. Det
som er gammelt er i dårlig forfatning.

3

3

Vannbehandlingsanlegget i Frognerbadet
fungerer, men er gammeldags og umoderne.

380
Vannrenseanlegg generelt
Det er unødvendig stort energi- og vannforbruk.

3

FDV og oppdaterte tegninger er ikke tilgjengelig
eller finnes ikke.

3

3

Tilstandsgrad
TG

366
Isolasjon av installasjon for
luftbehandlina.
369
Andre deler av ventilasjonsanlegg

Under befaring kunne vi ikke se slik isolasjon av
kanalnett og deler.

Klorrom har en ny avtrekksvifte, tilluft er inn
gjennom en åpning i veggen ut til det fri.

Det er minimalt med utstyr for luftfordeling i
kanalnettet. Det som er, er i samme tilstand som
kanalnettet.
De tekniske rom og rom under bassengene
ventileres av et aggregat plassert i teknisk rom.

364
Utstyr for luftfordeling

365
Utstyr for luftbehandling

Tilstandsregistrering

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

S,F,V

S,F,V

S,F,V

S,F,V

F,V

3

3

3

3

3

Konsekvensgrad
-type
KG

Asplan Viak AS

Sirkulasjonsledningene under er gamle
og modne for utskifting. Korroderte
oppheng kan føre til at rør faller ned.

Det vises generelt til tilstandsrapport.

Forsvarlig drift og vedlikehold er
avhengig av oppdaterte tegninger og
dokumenter.

ar.

Normal levetid for slike anlegg er 15 til
I den aggressive lufta som dette
20
anlegget er montert i og behandler blir
levetiden forkortet vesentliq.

Anlegget er gammelt og modent for
utskifting. Kapasiteten er utilstrekkelig
for det aktuelle behovet.

Utilstrekkelig kanalsystem fører til
følgeskader på bygg og tekniske
installasioner.

Side4

Andre deler av vannbehandling

389

Utstyr for vannbehandling Maskineri etc.

385

Utstyr for vannbehandling. SRO

385

Armatur for vannbehandling

384

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

Forholdene rundt behandling og oppbevaring av
kjemikalier kunne vært bedre.

Utjevningsbassengene er åpne og avdamping
kommer inn i teknisk rom. Tilkomst er vanskelig
oq til dels uforsvarlig.
Overløpsrenner kan noen steder føre til
sammenblanding av overvann og bassengvann.

Grovfiltrene plassert foran sirkulasjonspumpene
er gammeldags, vanskelig og meget tungvint å
rengjøre.

Gråvannsfiltrene funger helt greit, men er gamle
og plassbygde. Meget vanskelig å reparere hvis
noe blir galt.

Normal levetid for pumper er 20 år. Pumpene er
ikke frekvensregulerte.

Ventiler og armatur er i stor grad byttet med
moderne motorventiler. Det av armatur som er
gammelt er modent for utskifting
Styring regulering og overvåking er stort sett av
nyere dato oa fungerer godt
Pumper, filtre og utjevningsbassenger er gamle
og umoderne.

Gamle rør er svært korroderte og lappet med
skjøtemansjetter for å stoppe lekkasje

Tilstandsregistrering

2

3

1

2

Tilstandsgrad
TG

S,F,V

S,F,V

S,F,V

S,F,V

2

3

1

2

Konsekvensgrad
-type
KG

Asplan Viak AS

Dette forandrer ikke på at lokaliteter
ikke er tilpasset moderne drift av slike
anleaa.

Det er gjort forbedringer innenfor de
lokaliteter og de bevilgninger som er til
rådighet.

Så nær som for SRO er anlegget
foreldet og nedslitt.

Noe gammel releteknikk er modent for
moderniserinq
Konsekvenser av at systemet er
foreldet er utilfredsstillende mulighet for
service og vedlikehold. Slik systemene
er konstruert uten gjenvinning av vann
og energi vi det føre dette til store
driftskostnader.

Nedaravde ledninqer er ikke inspisert.

Selvfallsledninger (trykkløse) er stort
sett byttet ut med nye plastrør. Plast
korroderer ikke, men oppheng av
metall vil korrodere og skape
problemer.

Side 5

FDV og oppdaterte tegninger er ikke tilgjengelig
eller finnes ikke.

389

Andre deler av vannbehandling

Tilstandsregistrering

Bygningsdel

Frognerbadet - WSNannbehandling

3

TG

Tilstandsgrad

Konsekvensgrad
-type
KG
S,F,V
3

Asplan Viak AS

Forsvarlig drift og vedlikehold er
avhengig av oppdaterte tegninger og
dokumenter.

Side 6

VEDLEGG 4:
TILSTANDSSKJEMA ELEKTRO

Frognerbadet

NS
3451

TilstandskontrollRIE

Tekst NS 3451

Lokalisering

Tilstandsbeskrivelse

400

Generelt
vedrørende
Elanleggene

Generelt

410

Dokumentasjon
beregninger

Teknisk personell

Anlegget er fra 1956 med div
oppgraderinger/rehabiliteringer etter dette
bl. 1996 og noe 2005 samt større eller
mindre justeringer innemellom. Anlegget
har generelt har gått ut på dato eller har
passert sin tekniske levertid
Det ble ikke fremlagt noen form for FDVFDV.
Dette har ogsåblitt omtalt i tidligere rapporter
bl.a fra Multiconsult senest2016.Det var
heller ikke fremlagt noen form for
vedlikholdsplanerheller ikke seviceavtaler.

411

Systemer for
kabelføring

412

Kabelbroerer var Føringsveieri tekniskkulvert var noen steder
montert åpent i tak relativt fulle og meget rustne. Dette beroende
i tekniske areal og på miljøet i badeanlegg
Enkelte områder
var det
veggkanaler
Systemer for jording
Det var ikke noe underlagpå hvordandette var
utført eller når det ble kontrollert sist

422

Nettstasjon

432

Hovedfordeling

432

Stigekabler

433/
434

Elkraftfordeling for
tekniske
insatllasjoner

433/
434

Kursopplegg

TG

KO

KG Mulige Tiltak

3

S

2

3

S

1

3

S

2

3

S

3

Kommentar
Det elektriskeanleggetvar generelti god stand.Registerteingen
punkter med fare for liv og helse.

Ny FDVbør etablere i h.h.til RIF`sstandard.

Normal teknisklevetid for føringsveierer 40 år for badeanlegg30 år

Foretamålingerav berøringsspenning

Ingenunderlagpå trafo

Det ble ikke registert at det var noe problemermed jordingsanlegg,
men det fantes ingendokumentasjon.
Har ikke informasjonat det er kapasitetsproblemer.Normal levetid 4060 år
Normal teknisklevetid 20 år

Plassert i annet
bygg som ikke var
er omfattet av
denne rapporten
I rør i grunnenog på
kabelbrufrem til
underfordelngi
tekniskrom
Tekniske rom i U
etg. samt i samt en
liten fordeling i
kontor i 1 etg.

Ny hovedtaveli 2005

2

S

1

Ny kabler 5x3x240ALfra hovedtavleog frem til
tekniskrom 3x3x240ALvar ført frem til
underfordeling,I god stand.

2

S

2

Tavleni tekniskrom har vært oppgradertmed
automatsikringerDet var sikringsskillebryter
som ikke var blitt skiftet og er modenfor
utskifing. Det var tydige spor etter
rustdannelse.Den lille tavlen i kontor i 1 etg.
var i god stand med automatiskringer

3

S

3

Tavleni tekniskerom var moden for utskifting selv Normal teknisk 40 år. For badeanleggca. 20-30år.
om det var gjort noen oppgraderinger.

Generelt

Kabelanleggerhar blitt jevnligoppgradertnår
annet utstyr har blitt skiftet /oppdatert.
Kabelanleggetvar i relativt god stand.Det var
mye demonterte kabersom ikke var fjernet. En
oppryddingfjenrningav gamlekabler,Det var
vankeligen del steder å se om de fremdelesvar
i drift eller ikke

3

S

2

Anserkabelanleggettil å værei god stand,men det Narmalteknisklevetid på et kabelanlegger 40 år. For badeanleggca
30-40år
er videre behovfor en videre
utskifting/oppgraderingav el.enlegget.Fjerningav
eksiterendefrakoblet anlegg

Normal utskifting om ca 7 år

Normal teknisklevetid for stigekablerer 40 år.

Frognerbadet

TilstandskontrollRIE

442

Belysningsutstyr
UTE

Ved basseng

Det var en lysmastsom dekket beggebasseng
og som virket i h.h. til tekniskpersonell.
Belysingeni bassengvar demontert. Det var
generelt dårlig med belysningrundt basseng

3

S

2

442

Belysningsutstyr
INNE

Det var god belysningi tekniskrom med riktige
IP grad.

2

S

2

443

Nødlysutstyr

Belysningi kontor og
tekniskrom under
basseng
Tekniskerom under
basseng

3

S

3

452

Varmeovner

Nødlysanleggetvar nylig blitt oppdatert men
det mangletmarkeringslyssamt noe ekstra
nødlysfor å dekkeforskriftskrav.
Ovnenevirket men var var gått over sin
tekniskelevetid

3

S

2

Varmeovn/ervar
montert i vaktrom
for badevaktersamt
på kontor

Oppgraderebelysningeni basseng.Montere 3 stk
lysmaster

Normal teknisklevetid er 20 år for belysningsanlegg,
Noe kortere for
bassengbelysning.

Normal teknisklevetid er 20 år for belysningsanlegg,
Korter tid for
armaturer i forbindelsemed badeanlegg.
Det bør taes en gjennomgangav nødlysanlegget

Normal teknisklevetid er 15 år og forutsetter jevnligvedlikehold.

Teknisklevetid ca 30 år

