
Videre utbygging av Frogner stadion – idrettsetatens vs interessegruppens forslag 

Vedtak om vern av området er formulert slik:  
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. 

Sammenligning alternativ 1 og alternativ 4. 
 

Alternativ 1 representerer Spors forslag med ishall og flerbrukshall som er like høye som 10-

metern på Frognerbadet. (Dette fleridrettsanlegget  plasseres langs sørvest siden av baneanlegget  med de 
større hallene lagt over bakken.) 

 

Alternativ 4 representerer ”Interessegruppen for svømme/fleridrettsanlegg på Frogner”s  forslag 

og innebærer synlige elementer med samme høyde og bredde som dagens gressvoll, og at man for et 

rikere tilbud til nærmiljøet med svømmeanlegg, ishall , flerbrukshall og lokaler for turn, dans, 

klatring og kampsport. I tillegg tilgodeses friidrett med næranlegg. (Dette fleridrettsanlegget  plasseres 
langs sørvest siden av baneanlegget  med de større hallene lagt ned under bakken, og de synlige deler lagt inn 
der gressvollen ligger i dag.) 
 

 

 
Alternativ 4, som er betraktelig lavere enn alternativ 1 

Alternativ 1 



(basert på ill. fra Spor Arkitekter as) 

 
Alternativ 1, med 10 meter høye haller.     (ill. fra Spor Arkitekter as) 

 
Alternativ 4, som er betraktelig lavere enn alternativ 1  (basert på ill. fra Spor Arkitekter as) 

Med halve høyden av de foreslåtte hallene og en omtrent halve bredden på synlige elementer, vil 
nødvendigvis alternativ 4 være mye mindre dominerende og ha en mye mindre negativ innvirkning på 
helhetsinntrykket av Frognerparken. 
 
Det er ønskelig om fronten og inngangspartiet kan utformes slik at det kan gi et løft for denne delen av 
parken, som hittil har vært lite egnet som vrimleområde for parkens brukere. Interessegruppen er derfor i 
dialog med  Snøhetta som ser dette som et interessant prosjekt, og som ønsker å gi det nedgravde anlegget en 
form og et uttrykk som passer inn i Frognerparken. 
 



Et annet hensyn man bør ta i kulturbildet er tilrettelegging for egenaktivitet.  Rådet for byarkitektur ønsket at 
publikum skal kunne bruke de sydvendte gressflatene på taket av hallene, og vi i interessegruppen ønsker at 
man skal kunne spasere over vollen/byggene for å komme til friidretts-banene. Friidrett på Frogner har vært 
et viktig tilbud til skolene og til egenorganisert trening i området. Av alternativene er det bare alternativ 4 som 
legger opp til fortsatt friidrett på Frogner. 

 

 
Alternativ 1, der det ikke er plass til friidrettsaktiviteter.   (ill. fra Spor Arkitekter as) 

Alternativ 4, som skaper en naturlig gressbakke inn mot tennisbanene og resten av parken og gir plass til friidrett.  

(basert på ill. fra Spor Arkitekter as) 



I et lengre perspektiv er det også ytterligere miljøhensyn som spiller inn.  
 
Interessegruppen håper at det å få helårs svømmeanlegg/badeland, turnhall, ishall, flerbrukshall, 
klatreanlegg, dansesaler og kampsportanlegg plasert sammen på den 8 mål store tomten skal redusere 
presset på ytterligere utbygging i Frognerparkens nærområde. Det er ikke å komme bort i fra at Frogner 
bydel har en sterk underdekning av idrettstilbud, og det er nevnt at det allerede er kommet inn i minst 
et av partiprogrammene å jobbe for en bedre anleggsdekning i Frognerparkens nærområde. 
 

 
Alternativ 1: En effektiv sperre, 10 meter høy mellom stadion og resten av parken.  

 
 
Alternativ 1: En effektiv sperre, 10 meter høy mellom stadion og resten av parken.  
(basert på ill. fra Spor Arkitekter as) 

 
Alternativ 1: Siktlinje viser at anlegget vil være dominerende og skjule store deler av omkransende 
bygninger selv når man står så langt unna som plassen innenfor hovedinngangen 
 (basert på ill. fra Spor Arkitekter as) 

 



 
 
Illustrasjon av en mulig utforming av overflateelementer for alternativ 4, der man bruker gressbakke mot 

tennisbanene og tribuner mot friidrettsbanene og stadion. 
 

  
Tredimensjonell modell av alternativ 4, tegnet uten gresstaket for å gi innsyn til svømmeanlegg og 

badeland, klatrevegger, turnanlegg, flerbrukshall, ishall, kampsportanlegg, og dansesaler. Friidrett har 

løpebaner på stadion (over garderobene til dans og kampsport), og flerbrukshallen tilrettelegges for 

friidrett innetrening. 
 
 



Svømming, gymnastikk/turn, styrketrening og dans er blant de mest populære aktivitetstilbudene. 

 
 
Det er også betraktelige økonomiske gevinster for samfunnet om man kan gjøre Oslo til en ”helsekommune”. 

 
 
Frogner mangler tomter egnet til idrettsformål, og vi har følgende kapasitet på de ulike alternativene på Frogner: 

 
For ytterligere informasjon, se www.FrognerSvømmeklubb.no  

Tall for 2011 / 2010

Befolkning 4 900 000                600 000                50 396                   

Andel med innvandrerbakgrunn 27,3 % 21,7 %

Statens helsebudsjett 102 500 000 000    12 551 020 408   1 054 202 041     

Kommunens helsebudsjett 2 389 129 000     200 670 908        

hvorav utgifter sykehjem 4 187 859 000     351 752 237        

og refusjon på kommunens sykehjemsbudsjett 3 474 659 000        -3 474 659 000   -291 848 192       

Antall sykehjemsplasser 4 644                     390                        

hvorav andel skjermede for demente 19,6 % 19,6 %

Statens ugifter sykepenger, attføring og uføretrygd 130 200 880 000    15 942 964 898   1 339 102 765     

Sum helse, attføring og uførestønader 236 175 539 000    -                              31 596 318 950   -                              2 653 880 150     -                              

Behandling av Kostnad Innsparing Kostnad Innsparing Kostnad Innsparing

livsstilssykdommer som f.eks. Diabetes 2. 9 000 000 000        4 500 000 000     1 102 040 816     551 020 408        92 564 082           46 282 041           

demente 18 000 000 000      4 500 000 000     2 204 081 633     551 020 408        185 128 163        46 282 041           

belastningslidelser 40 000 000 000      10 000 000 000   4 897 959 184     1 224 489 796     411 395 918        102 848 980        

sykehjemsplasser og hjemmehjelptjenester 6 338 154 437     316 907 722        806 545 356        40 327 268           

depresjoner 44 000 000 000      11 000 000 000   5 387 755 102     1 346 938 776     452 535 510        113 133 878        

Osteoporose: benskjørhet og lårbensbrudd 5 000 000 000        1 250 000 000     612 244 898        153 061 224        51 424 490           12 856 122           

Osteoporose: sykehjemsoppfølging 837 571 800        209 392 950        70 350 447           17 587 612           

Sum kostnader der fysisk aktivitet kan hjelpe 116 000 000 000    31 250 000 000   21 379 807 870   4 352 831 284     2 069 943 967     379 317 941        

20 % 18 %

Norge Oslo Bydel Frogner (andel)

Alternativ  

maximum

samtidig

trenende 

 maksimum 

kapasitet

pr. dag. 

forventet

utnyttelse

av kapasitet

som pr. dag 

utgjør av bef. 

i nærområdet

forventet

antall besøk

pr. år.

bygge- 

kostnad

(mill. kr.)

tomte- 

kostnad

(mill. kr.)

 finansieringsbehov

pr. besøk

pr. år.

(kr.) 

 total investering

pr. besøk

pr. år. 

årlig bidrag

fra kommunen

(mill. kr.)

årlig bidrag

pr. besøk

pr. år.

(kr.)

Finansierings-

behov (mill.kr.) 

ekslusiv tomt og 

tippemidler

Ishall og flerbrukshall 56            672             50 % 0,7 % 98 000         118 700 1 204                          8 347                    4,5 46                  107

Ishall 28            336             50 % 0,3 % 49 000         78 700 1 592                          15 878                  3,0 61                  72

Svømmeanlegg, 

flerbrukshall,

ishall, turn basishall, 

klatreanlegg, dans,

kampsportanlegg

1 140       13 683       50 % 13,7 % 1 995 459   540 700 271                             621                        3,0 2                    460

http://www.frognersvømmeklubb.no/


Press mot friområdene i og rundt Frognerparken. 
Idrettsetaten har i en utredning i 2010 blinket ut Huseby og Frognerbadet som aktuelle lokasjoner for et 

større svømmeanlegg på Oslo vest. Det er deretter i 2011 i byrådet gjort vedtak slik at man nå skal bygge 

25meter basseng på Røa (http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=943437&dayno=129&Year=2011-5-

10&db_source=2) med kapasitet nok til nærområdet. Dette gjør lokasjon av et større svømmeanlegg på 

Huseby (avstand 600m) uinteressant, slik at Frognerbadet/Frogner stadion (avstand 7,4 km) blir stående 

igjen som mest aktuelle alternativ for bygging av et større svømmeanlegg  på Oslo Vest. Dette er også 

billigste løsning for kommunen, ca. 400-500 mill. kr. rimeligere enn alternativer på Filipstad eller 

Majorstulokket,  og fleridrettsanlegg i tilknytning til Frognerparken har en svært gunstig beliggenhet 

med hensyn til de tettest bebodde områdene i bydel Frogner. 

  

http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=943437&dayno=129&Year=2011-5-10&db_source=2
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=943437&dayno=129&Year=2011-5-10&db_source=2


Svømmeanlegg på Økern var oppe til behandling i bystyret 13.4. og ble godkjent. 

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2011_02/948063_1_1.PDF 

http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=937332&dayno=83&Year=2

011-4-13&db_source=2  

Dermed er Oslo Øst dekket med større svømmeanlegg. Fokus nå vil da være utbygging av svømme-

anlegg på Oslo Vest og Oslo Nordvest, og i tillegg kommer presset på utbygging av andre idrettsanlegg. 

Nye svømmehaller i Oslo neste 20 år?

28

Større kombinertanlegg  (50 m)   

Mindre anlegg (25m)

Eksisterende anlegg

 

Alternative plasseringer på Frogner

 

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2011_02/948063_1_1.PDF
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=937332&dayno=83&Year=2011-4-13&db_source=2
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=937332&dayno=83&Year=2011-4-13&db_source=2


Frp 

Oslo Frp vedtok på årets årsmøte følgende resolusjon: 

”Årsmøtet har store ambisjoner på vegne av Oslo, og et nytt svømmeanlegg med internasjonale 

mål inngår i disse ambisjonene.  Årsmøtet ber bystyregruppen og partiets byråder om å 

prioritere arbeidet med å legge til rette for et nytt internasjonalt svømmeanlegg i Oslo. Dette 

inkluderer blant annet regulering av egnet tomt samt finne alternative finansieringsformer 

fordelt mellom private og offentlige instanser. Årsmøtet ber samtidig om at bystyregruppen 

innleder dialog med Norges Svømmeforbund og andre sentrale aktører slik at prosjektet 

innhenter den nødvendige faglige kompetansen.” 

(Bem: Anlegget på Økern ser ikke ut til primært å bli et konkurranseanlegg selv om det vil ha 

internasjonale mål, så dermed vil Frogner kunne seile opp som aktuell kandidat.) 

Høyre 

Er desverre litt vage i formuleringene i sine partiprogram, men meningen er klar (tror jeg) 

”Idretten preges av frivillighet, sosialt samhold og er en god arena for integrering, i tillegg til å 
være helsefremmende. Idretten skal ha tilbud for alle, uavhengig av sportslige ambisjoner og 
fysiske forutsetninger. Kommunen skal spille på lag med idretten, blant annet gjennom gode 
støtteordninger og langsiktige samarbeidsavtaler knyttet til anleggene.  
 
Idrettsanlegg er en nødvendig del av Oslos infrastruktur. Tilgangen til haller, spilleflater, gode 
løyper og kart er avgjørende for idretten. Kommunens primære oppgave innenfor idretten er å 
sikre bredde- og barneidretten gode og stabile rammevilkår. Oslo Høyre vil fortsatt ha en sterk 
vekst i byggingen av breddeidrettsanlegg. 
.... 
Oslo Høyre vil:  
Investere i breddeanlegg, og sikre drift og vedlikehold av disse.  
... 
At områder med størst behov skal prioriteres ved etablering av idrettsparker og haller.  
... 
Bidra til etablering av et større innendørs badeanlegg som skal bli et rekreasjonstilbud for Oslos 
befolkning i alle aldre. Anlegget bør ha svømmebasseng som tilfredsstiller internasjonale krav til 
konkurransebassenger. 

 
(Bem: vi jobber for et breddeanlegg i bydelen med størst behov der idretter med størst behov skal 

prioriteres, og der svømmeanlegg med internasjonale mål inngår.) 

Arbeiderpartiet 

I  ”Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015” er det lagt inn følgende formulering: 
”- få på plass flest mulig flerbrukshaller som kan brukes til et bredt utvalg fritidsaktiviteter, 
inklusive kulturell virksomhet.  



 - sørge for at det blir bygget flere lokale bad i forbindelse med at nye skoler reises i årene 
framover. Barn i Oslo har landets dårligste svømmedyktighet og trenger flere steder hvor de kan 
lære seg å svømme.  
- planlegge Frognerbadet som helårsanlegg for både konkurransesvømmere og det øvrige 
publikum. 
- bygge ut idrettsanlegg i samråd med idretten, for å være sikre på at investeringene skjer der 
hvor behovet er størst og tiltaket er høyest prioritert av idretten selv.” 
http://oslo.arbeiderparti.no/-/document/get/5034/Endelig%20program.doc 

(bem: bedre støtte kan vi vel ikke be om .. Frognerbadet er eksplisitt nevnt, og man skal investere der 

behovet er størst dvs. bydel Frogner – kampsport svømming, etc... 

SV  

SV vil øke tilskuddet til breddeidretten og til tilrettelegging for friluftsliv. Vi vil prioritere bygging 
av nye idrettsanlegg der breddeidretten har en sentral plass. 
SV vil prioritere: 
• at alle som bor i Oslo skal få lære å svømme 
• å gjenåpne strandsonen 
• å ruste opp breddeidretten  
SV vil bygge ut nye idrettsanlegg, og særlig prioritere flerbrukshaller, kunstgressbaner, isflater og 
nærmiljøanlegg. Utbygging av idrettsanlegg må gjøres i nært samarbeid med idretten selv.  
.... 
Oslo trenger en storsatsing på badeanlegg. Alle som bor i Oslo skal få lære å svømme. SV vil 
bygge nytt svømmeanlegg på Stovner og Røa, og Sagene bad skal gjenåpnes. Groruddalen bør få 
et skikkelig badeland. Byens svømmeanlegg skal ha romslige åpningstider og lave priser som gjør 
det mulig for flere å bruke badene. 
http://sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Program-2011-2015/Del-6-Idrett-og-friluftsliv  

(bem: vi jobber for et nærmiljøanlegg tilrettelagt for breddeidrett, der man kan svømme og som 

inkluderer flerbrukshall(er).) 

http://oslo.arbeiderparti.no/-/document/get/5034/Endelig%20program.doc
http://sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Program-2011-2015/Del-6-Idrett-og-friluftsliv

