
Årsmøte ISU Frogner - torsdag 20. september  – forslag fra Fro.s.k 

 
Til ISU Frogners arbeidsutvalg. 

 

Hei, 

 

Frogner er en bydel med stor aktivitet innen roing, seiling og båtliv, et svømmemiljø som sårt trenger helårstrening, 

og skoler som ikke greier gi tilfredsstillende svømmeundervisning. Det burde derfor være en naturlig at FISU 

Frogner gjør det som er mulig for å bedre svømmeanleggsituasjonen i bydelen. 
 

Frogner svømmeklubb ber om at det under ”punkt 4 - eventuelt” i ISU møte 20.september tas opp til diskusjon  

 

 Svømmeanleggdekningen i Oslo Vest, hvilke behov har Frogner/Mjorstuområdet? Er bildet som skisseres i 

vedlagte underlagsdokumenter korrekt? 

 Hvilke alternativer man har for lokalisering av svømmeanlegg? Er Filipstad fremdeles et reelt alternativ? 

Vil Majorstulokket være et alternativ, og når kommer utbyggingen av dette? 

 Kan man gjøre mindre kostnadskrevende tiltak som kan forlenge sesongen for Frognerbadet? 

 Er det andre behov for idrettsanlegg i bydelen som ikke dekkes av eksisterende planer? 

 Hvilke behov har skolene i området, og hvilken kapasitet kreves hvis det går mot en gymtime pr. dag. 

 
(Bydelsutvalget har følgende vedtak i sak 79/12 som det er ønskelig å få vite om FISU har fulgt opp: 

«Bydelsutvalget vil ha svømmehall av internasjonal standard på Filipstad; dette er et meget sterkt ønske i 

bydelens befolkning.»  Bem: Frogner svømmeklubb har i den anledning sendt inn forslag på hvordan et 

svømmeanlegg eventuelt kan innpasses på Filipstad.) 

 

Ut fra denne diskusjonen ber vi om at FISU-møtet tar opp til behandling følgende forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i den ekstremt store underdekningen av idrettsanlegg i bydel Frogner, så er FISU Frogner 

positive både til de eksisterende planene for ishall/flerbrukshall og til det såkalte alternativ 4 med ishall, 

flerbrukshall, 50 m svømmeanlegg med stup, turn basishall, lokaler for dans/kampsport, klatreanlegg og 

friidretsfasiliteter (bl.a. utendørs friplassen). Det viktige er at anlegget kan realiseres så fort som mulig, 
men FISU’et vil overlate til politikerne og bymiljøetaten å avgjøre om man skal bruke rundt 200 mill. kr. 

på ishall/flerbrukshall, eller 500-600 mill kr. på et større anlegg der ishall og flerbrukshall samlokaliseres 

med flere idretter og gir et fleridrettsanlegg med 10 ganger så stor kapasitet.  

 

(bem: gitt Oslopolitikeres handlekraft, helhetstenking og langsiktige perspektiver,BU’s og  OIK’s støtte til 

ishall og en sta prosjektleder i BYM, vil dette vedtaket neppe være trussel mot ishall-planene. Men valg av 

Alternativ 4behøver ikke gi forsinkelse i tid. Snøhetta og Asplan Viak estimerer at man trenger en måned 

for å oppgradere den utarbeidede planskissen til et planforslag på lik linje med det som er utarbeidet for 

ishall/flerbrukshall ) 

 

2. FISU Frogner ønsker OL kunstløp på Sonia Henies hjemmebane, og med Vigelandsparken som en verdig 

ramme.Dersom politiske myndigheter er villig til å sette av 500-600 mill. for et større anlegg ønsker FISU 
Frogner at man ser anleggskomplekset i sammenheng med behovet for anlegg til OL 2022, slik at den 

permanente isflaten får tilskuerkapasitet nok til å være OL trenings/oppvarmingsarena, og at 

svømmeanleggdelen med tribuner utformes så den enkelt kan bygges om til midlertidig OL 

konkurransearena kunstløp ( og senere ved behov arena for andre internasjonale kunstløpmesterskap).  

 

(bem: muligheten for at det blir et fleridrettsanlegg er tilstede selv om ikke sannsynligheten er stor, og det 

er da greit å sikre at man utnytter muligheter som da åpner seg.)   

 



3. FISU Frogner ber om at arbeidsutvalget i perioden frem til neste LAM-møte utarbeider alternative planer 

og kostnads/mulighetsanalyser som innenfor et tidsperspektiv på 10 år skisserer hvordan man skal få 

dekket følgende (og eventuelt andre) behov for idrettsanlegg i bydelen hvis alternativ 4 ikke blir valgt: 

 

a. Tribunene på Frogner har idag en kapasitet tilpasset skøyteidrettens behov. Fotballklubbene som 

trener på banen (Frigg med rundt 860 medlemmer og Lyn) bør ha ytterligere tribuner for å kunne 
avholde kamper på Addeco Cup – nivå.  

b. Fotballklubbene har behov for innetrening vinterstid. 

c. Monolitten trenger ytterligere hall-kapasitet. 

d. BUL’s friidrettsgrupper trener i dag på Majorstuen. Disse har behov for friidrettsanlegg, og 

ishallen bør derfor ikke bygges der friidrettsarealene er i dag, uten at det er klarlagt om friidretten 

kan få tilrettelagte erstatningsarealer i nærområdet. 

e. Tre store skoler i nærområdet har behov for friidrettsfasiliteter. 

f. Christiania Taekwando og Go Dai Judo Club ønsker sentralt plassert kampsportanlegg i indre Oslo 

Vest for sine rundt 600 medlemmer (som i dag trener i gymsaler, med tildels mye bortkastet tid til 

utlegging av mattearealer og annen logistikk for å tilrettelegge for trening).  

g. Uranienborg Turnforening med sine rundt 200 medlemmer har behov en turn basishall for å kunne 

gi bedre tilbud til sine medlemmer. Idag er de små, nedslitte gymsalene en sterkt medvirkende 
årsak til stort frafall når barna når ungdomsklassene, og det er en belastning på utstyr og trenere at 

turnapparatene ikke kan stå fast oppmontert. Kapasiteten i treningslokalene er også så liten at 

klubben må avvise mange barn som ønsker å trene turn.  

h. Frogner svømmeklubb ønsker helårs svømmeanlegg til sine rundt 100 medlemmer i nærområdet 

rundt Frognerbadet, som pt. ikke har treningstilbud vinterstid. 

i. Christiania Svømmeklubb ønsker helårs svømmeanlegg svømmeanlegg til sine ca. 234 

medlemmer og 87 svømmeskoledeltakere med hjemmeområde i Oslo Vest, som pt. bl.a trener på 

Sogn bad (skal legges ned), Holmlia bad og Linderud bad. 

j. Befolkningen i området rundt Frognerparken (rundt 50.000 personer) mangler tilbud om 

svømmeanlegg vinterstid. 

 
4. Skolene i Frognerområdet har vanskelig for å få gitt skolebarna lovpålagt svømmeopplæring. FISU Frogner 

ber om at arbeidsutvalget også fronter overfor bydel og idrettskrets at man i forbindelse med den prioriterte 

rehabiliteringen av Frognerbadet vurderer å tilrettelegge badet for drift utover de tre sommermånedene  

ved bl a nødvendig ombygging av garderober, et mindre innendørs opplæringsbasseng og bygging av sluse 

eller lignende for adkomst fra garderobene til utebassenget. Dette er tiltak som bør kunne iverksettes raskt 

og allerede på kort sikt bedre noe på svømmehallsituasjonen i Majorstuen/Frogner-området.. 

 
På møtet i fjor la vi frem diverse skriftlig materiale, men behandlingen ble da utsatt da man mente representantene 

fikk for lite tid til å sette seg inn i materialet. Vedlagt er nytt materiale som beskriver alternativ 4, helsemessige 
betraktninger og behovet for svømmeanlegg i Oslo. Vi ber om at dette sendes ut så raskt til alle idrettsklubbene i 

bydel Frogner at de rekker å sette seg inn i sakene før møtet. 

 

Vennligst bekreft at dette er i orden, og gi tilbakemelding på om det er noe ytterligere informasjon arbeidsutvalget 

trenger. 

 

 

På forhånd takk! 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Solheim 

Leder Frogner svømmeklubb 

Epost: abitas@online.no 

 


