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Svar på spørsmål til byrådet fra Espen Andreas Hasle (KrF) - 

Detaljregulering Klemetsrudveien 41 m.fl.  

 

Jeg viser til spørsmål fra Espean Andreas Hasle (KrF) av 30.04.2020: 

 

Badeanlegg: 

 

Spørsmål: 

 

Jeg viser til byrådens svar om badeanlegg på Mortensrud datert 14.04.2020. Jeg kan imidlertid 

ikke se hvordan dette svaret kvitterer ut innspillene fra Plan- og bygningsetaten i brev 19.12 

(https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019135895&fileid=87115

39), der det ryddig og tydelig redegjøres for hvorfor et badeanlegg som et minimum bør utredes 

som en del av planen. Mener byråden at det er godt nok utredet? Hvilke kostnadsberegninger er i 

så fall lagt til grunn? Hvilke vurderinger av mulig arealbruk til et badeanlegg er gjort? Hvordan 

ser byråden for seg at høstens høringsrunde kan gi rom for reell medvirkning hvis en av de 

tydeligste bestillingene fra lokalmiljøet ikke er realitetsutredet? 

 

Svar:  

 

I byrådssak 25/18 fremgår det at mulighet for badeanlegg skulle vurderes i tilknytning til 

regulering av felt 10 og ll. Byrådet har foretatt en vurdering av behov for bad og muligheten for 

innpassing i samsvar med kommunenes økonomireglement pkt 8., som stiller krav til at 

investeringsprosjekter er tilstrekkelig utredet og kvalitetssikret. Utredning av konsept og 

omfang er sentralt før detaljregulering igangsettes. Muligheten for badeanlegg har derfor blir 

utredet i de innledende fasene av detaljreguleringsarbeidet. 

 

Samferdsels- og miljøutvalget  
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Svømmeanlegg er svært kostnadskrevende og i denne økonomiplanperioden skal det gjøres 

store investeringer i nye svømmeanlegg, samt rehabiliteringer av eksisterende anlegg. Når det 

gjelder bad er det Oslo vest som har størst behov i henhold til Behovsplan for idrett og friluftsliv.  

 

Jeg anbefaler at kommunen fortsetter å legge Behovsplan for idrett- og friluftsliv til grunn for 

hvor bad skal bygges og at det bygges der det er størst behov.  Planen utarbeides for å dekke 

behovene i en tiårsperiode og legges ut på offentlig høring i forbindelse med rullering av planen 

annet hvert år, for å sikre bred medvirkning fra alle interessenter. Planen sikrer dermed 

forutsigbarhet knyttet til fremtidige idrettsinvesteringer. 

 

I Mortensrud-prosjektet planlegges for flere anlegg for idrettslig aktivitet. Oslo sør får også en 

kapasitetsheving på badeanlegg når alle prosjektene listet opp i notatet nevnt over blir 

ferdigstilt.  

 

Fotballbaner: 

 

Spørsmål: 

 

Viser til notat fra byrådet datert 26.08.2019. 

(https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019114743&fileid=86365

26) Er det gjort noen valg av løsning basert på dette notatet? Deler byråden idrettslagets 

bekymring for redusert banekapasitet for fotball både i byggefase og i permanent drift? Er det 

gjort noen konkrete vurderinger av shuttlebuss til Klemetsrudbanen hvis det velges som løsning? 

 

Svar: 

 

Når det gjelder bygging av kunstgressbaner er det også Behovsplan for idrett og friluftsliv som 

legges til grunn. Kapasitet, behov og tiltak vil bli vurdert i den kommende rullerende av 

Behovsplanen som etter planen skal avgis sammen med budsjettet for 2021.  

 

Flerbrukshall: 

 

Spørsmål: 

 

I planene slik de foreligger nå er det tegnet inn en ordinær flerbrukshall. I Klemetsrud idrettslag 

er det en stor bordtennisgruppe. Har byråden vurdert om det kan bygges en «etasje» til enten 

under planlagt volum eller ved å legge på i høyden, slik at det kunne blitt egnede lokaler også for 

bordtennis uten at de trenger å konkurrere med mer tradisjonelle hall-aktiviteter? 

 

Svar:  

 

I flerbrukshallen planlegges det å bygge kampsportanlegg, mindre publikumstribuner og 

klubblokaler i tillegg til aktivitetsflaten. Det er mange idretter som gjerne skulle hatt egne 

lokaler, og det er ikke satt av eget lokale for bordtennis i dette prosjektet.  



3 

 

 

 

 

 

 

Rina Mariann Hansen 

Byråd 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Espen Andreas Hasle (KRF) 
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