Oslo Kommune taper titalls millioner per år på å utsette bygging av de
store badene. 5 års forsinkelse på Frognerbadet gir ca. 100 mill. kr. i tap.
Hittil på Frogner er det brukt 150 mill. kr. på stadion isflate og rehabilitering av skøyteklubbens lokaler. Det er satt
av 276 mill. kr. til ishall og håndballhall. Med rundt 425 mill investert i skøyter og håndball der anleggene vil
konstant være en utgiftspost, så burde det også være mulig å få investert 350 mill. kr. på et Frogner svømmeanlegg
som vil gi overskudd til kommunekassen, og som vil betjene mange flere brukere. Vi snakker ikke om et
prestisjebygg som koster milliarder, men om et bruksanlegg med 2000 besøkende per dag til en investeringskostnad
tilsvarende Carl Berner krysset eller hoppbakken på Midtstuen.
Tilskudd fra kommunen til idrettshaller er i størrelsesorden 1 mill.kr. per år per flerbrukshall, og 2 mill. kr. per
ishall. Bademeldingen estimerer at hver av de større badene vil gi rundt 20 mill. kr i årlige nettoinntekter per bad.
Forventet energiproduksjon i overskuddsvarmen fra kunstisanleggene på Frogner er i størrelsesorden 6 mill. kW per
år, med en årlig verdi av rundt 4-6 mill. kr. Dette bør kunne brukes i oppvarming av helårs Frognerbad, og dermed
gi bedre økonomi både til badet og kunstis-anleggene.
Midlertidige bad (mens man venter på bygging av de større badene) koster i tillegg i prisklassen 15 mill. kr over en
periode på 2,5 år (ikke iberegnet grunnarbeider og tomt), og da snakker vi om et mindre basseng i et telt, noe som er
lite egnet for publikum.
Frognerbadet har også den fordel at det ligger kort gangavstand fra Majorstuen skole, Uranienborg skole, og Skøyen
skole, som tilsammen har et par tusen elever, og man bør dermed gjennom statens «rentekompensjons-ordning for
skoler og svømmeanlegg» kunne finansiere anlegget gjennom rentefrie lån. (ref rentekompensasjonsordningen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-11-1583 )
Dette er svært interessant da byrådet er bekymret for en økt rentebelastning for kommunen.
Men selv uten rentefrihet er svømmeanleggprosjektene lukrative for kommunen. Lånerenten gjennom
kommunalbanken ligger p.t. på 1,55-1,65 %, mens driftsoverskudd for de større planlagte badene antas å ville ligge
på 6-9,%, i tillegg til store innsparinger på kommunens helse- og sosial-budsjetter. Det er dermed merkelig om
kommunen foreslår å skyve disse prosjektene ut i tid.
Vi vil foreslå at Oslo kommune så raskt som mulig bygger ut Frognerbadet (gratis tomt, og allerede regulert til
idrett), et bydels/områdebad på Stovner, et områdebad i Oslo Sørøst, og at man øremerker overskuddene fra disse
anleggene til betjening av gjeld og til finansiering av ytterligere svømmeanlegg i den grad man forventer at slike nye
anlegg vil kunne gå med overskudd. Gitt den avkastning som forespeiles i bademeldingen, burde anleggene da
allerede kunne gi et betraktelig økonomisk bidrag når et idrettsbad eventuelt vil kunne realiseres på Sogn/Nydalen i
2025-26, og sammen med Frognerbadet da gi kapasitet tilsvarende behovet i Oslo Vest.
Svømmeanlegg er et av de viktigste tilbud til mange befolknings- og pasientgrupper. Det settes nå i gang bygging av
to svømmeanlegg med kapasitet tilsvarende en befolkning på 20.000 personer (ref svømmeforbundets anbefalinger),
og man erstatter Tøyenbadet med et nytt anlegg, som kan gi en kapasitetsøkning i samme størrelsesorden. Dette er
ikke tilstrekkelig når man allerede har et stort etterslep, og man regner med en befolkningsøkning på et par hundre
tusen i løpet av perioden. Det er positivt at behovsplanen sier at «Det settes i gang en KVU for nytt bade- og
svømmeanlegg i Oslo vest og Oslo sør i løpet av planperioden. Utredningen for vest skal også omfatte rehabilitering
og utvikling av Frognerbadet.», men det er fullstendig uakseptabelt om dette betyr at man ikke behøver følge opp
bystyrets vedtak fra 2014 før i 2027 (noe som vil være en total underminering av bystyrets rolle).

(For mer info kontakt www.frognersvømmeklubb.no) (Tall og tekst er delvis er hentet fra
http://www.frognersvømmeklubb.no/Formelleinnspill/Utredning%20Frognerbadet%20i%20henhold%20til%20kommunens%20b
ademelding%20-%20utkast%20v3.pdf og justert i henhold tl dagens rentesatser)

