
Frogner svømmeklubb 
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, og per 31.12.20 var det 251 registrerte medlemmer. 

Frognerbadets svømmeklubb har som formål

 Man skal jobbe for å finne ordninger der man så raskt som mulig kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet
 Kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget ved Frognerbadet med 50-meterbasseng, 25-meterbasseng med stupetårn, opplæringsbasseng og 

vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.
 I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også å vurdere og jobbe frem andre alternative plasseringer for helårs svømmeanlegg med stup 

og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man prioritere løsninger som kan samspille mot de eksisterende 
utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et stort anlegg med både ute- og innebad vil kunne gi.

 Klubben skal kjempe for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt arkitektonisk utformet, gir en 
estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om utendørssvømming på linje med store utendørsbad i andre av verdens 
storbyer.

 Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad kan brukes hele året av 
mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av garderobene reduserer avstand fra utgangen til bassengene og 
eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i bassengene. Det bør også vurderes om det er plass til badstuer og et mindre 
varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede vinterisolerte utendørs-bassenget som kan varmes av spillvarme fra isanlegget på stadion vil da kunne 
være et fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager. 

Vi kjemper for forlenget utesesong og for nye innendørs bassenger på Frognerbadet

Frognerparken har sterkt vern bortsett fra «idrettsområdet» som har et svakere vern. Dette betyr at det er mulig er å legge et svømmeanlegg 
ved inngangspartiet der det allerede i dag er bygninger og asfaltert område, da dette er del av . Det er ikke åpnet for å redusere friområdene.  

Klubben har kunnet påvirke fordi vi har vært talsmenn for et bredt lag av befolkningen. Vi fikk juni 2014 i gjennom et bystyrevedtak om at 
Frognerbadet skulle utredes som helårsbad, men det er først nå at konseptvalgutredningen (KVU’en) er ferdig, og vi og bystyret er utålmodige, 
noe som gjør at vi desember 2020 fikk et vedtak om at det påfølgende forprosjektet skal prioriteres ferdigstilt innen første halvår 2022.

KVU’en anbefaler nytt stålbasseng som kan gi lenger utesesong, tilkobling mot stadion for bruk av spillvarme fra isanleggene, og bygging av 
svømmehall der kafeteriaen ligger i dag. Byantikvaren og svømmeklubben mener flytting av kafeteriaen er en dårlig løsning, og svømmeklubben 
jobber nå for å få lagt et større svømmeanlegg under kafeteriaen, og bevare og videreutvikle den åpne kafeteriaen på bakkeplan.



Vi fikk forlenget badesesong i Frognerbadet i 2014, men greide dessverre ikke det samme påfølgende år, selv om vi har fått forlenget sesongen 
noe. Bymiljøetaten ga dengang følgende redegjørelse: 

«Vi gjennomførte høsten 2014 en prøveordning hvor vi holdt den øvre sonen av Frognerbadet åpent for morgensvømming og idrett frem
til 3.oktober. Dette medførte større skader på bygningsmassen og de tekniske installasjonene, da Frognerbadet ikke er prosjektert for 
drift utenfor sommersesongen. Frognerbadet er kun prosjektert for drift i sommermånedene og er avhengig av å bli tappet for vann i 
løpet av august, for å unngå større skader på betongen.» 

Vintersvømming har lange tradisjoner i en rekke nordlige land, og for mange av disse landene er utebassengene der man svømmer under 
stjernene i bitende vinterkulde, en del av turist-imaget.  Når mange eldre blir mindre villige til å delta i aktiviteter som ski og skøyter, men gjerne
fortsetter å svømme, så kan vintersvømming være den nye breddeidretten for en aldrende befolkning.

Energimessig er overflaten av et 50-meterbasseng (med plass til opptil 100 mennesker) bare 25% av overflaten på en oppvarmet fotballbane, så 
selv om temperaturen er høyere behøver ikke energitapet være større pr. treningstime, og vil kunne reduseres ved overdekning av bassenget 
når det ikke er i bruk. I tillegg produserer isanleggene på Frogner stadion store mengder energi som kan gjenbrukes til badet.

Vi trenger mange medlemmer for å stå sterkere i dialogene med Oslo kommune, og for at Frognerbadet skal bli sett når idrettsanlegg og 
budsjettmidler skal prioriteres av idrettskretsen og de faglige etatene i kommunen.  

Vi håper du, din familie og dine venner ønsker et bedre svømmetilbud, 
og vil være medlemmer i Frogner Svømmeklubb som sloss for dette.

Kontingenten er kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, kr. 200 for familie (ingen begrensning på alder eller antall barn/foreldre) og 
kr. 50 for barn, ungdom og studenter, og går primært til å betale klubbens kontingenter til krets og forbund.

For mer informasjon se www.FrognerSvømmeklubb.no .
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