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Innledning 
 
Innspillet mitt om svømmehall på Mortensrud, ble først holdt på bydelsutvalget Søndre 
Nordstrand sitt møte 7. mai 2020, men da innspillet tar opp tema og spørsmål som er vel så 
aktuelt for utvalgene, bystyret og byrådet, sender jeg det nå til bystyret. Det vil også knyttes 
opp mot Anne Hval Ljønes sitt opprop om svømmehall på Mortensrud. (Fra versjonen jeg 
presenterte for BU er innspillet utvidet med linker, noen avsnitt og en del 2). 
 
 
DEL 1 - INNSPILL OM SVØMMEHALL PÅ MORTENSRUD      
 
På spørsmål om svømmehall på Mortensrud, svarte byrådet Venstre´s Marit Kristine Vea, 8. 
april 2020, at Oslo får en kapasitetsøkning når det bygges nytt bad på Manglerud og at 
Holmlia bad nylig er rehabilitert. Jeg fikk byrådet`s svar til Venstre referert til av Høyre´s 
bystyrerepresentant, Mehmet Kaan Inan, fra Søndre Nordstrand: 
 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp..." (fil 4 "Svar på spørsmål fra 
Marit Kristine Vea (V) - bad på Mortensrud"). 
 
Når man snakker om svømmehaller i Oslo, mener jeg at det ikke bare er mangelen på 
svømmehaller som er utfordringen. Søndre Nordstrand er en av de bydelene i Oslo som har 
både flest unge og flest fattige. Da er det slik at ikke alle vil ha råd til å bruke penger på å 
reise med familien til en svømmehall. Det vil derfor være en stor fordel for mange på 
Mortensrud å få en svømmehall de kan gå til. Med hensyn nye Manglerud bad, er det ellers 
en ganske upraktisk reisevei, hvis man reiser kollektivt fra Mortensrud. 
 
Når utvalgene, bystyret og byrådet ser på behovet for en svømmehall på Mortensrud, mener 
jeg at både det tar tid å reise til andre svømmehaller, at det koster penger å reise til andre 
svømmehallene, samt behovet for mer svømmeopplæring på Mortensrud må med i 
vurderingene. 
 
Ansatte ved skolene på Mortensrud har meddelt at det påkrevde minimum for 
svømmeopplæring tilbys elevene i 4. klasse. Og videre at det har blitt reist til Bøler bad i 10. 
klasse og tidvis i 8. klasse.  
 
Utover dette, har det ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, i privat regi, vært kurs i 
babysvømming og svømmekurs for barn inntil 10 år, med deres foreldre. Og det har vært 
tilbud til reumatikere. Disse kursene har imidlertid kostet en god del. Kursene for 
reumatikere er kun for dem med en bekreftet reumatisk lidelse, og har kostet 1000,- kr pr 
time, delt på antall påmeldte til den aktuelle timen. Kursene for barn med deres foreldre har 
kostet fra 1700,- til 2400,- kroner pr kurs. 
 
Noen lærer kanskje å svømme i 4. klasse, men for andre trengs det svømmetrening over 
lengre tid. Og for at en lærer i skolen skal reise med sine elever til en ekstern svømmehall, 
tas dette av skolebudsjettet. Dermed er det ikke bare enkelt å øke svømmetilbudet for 
skoleelevene på Mortensrud, selv om kapasiteten ved eksterne svømmehaller økes.  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/docdet.asp?jnr=2020060480&fbclid=IwAR1utXu0QEXhBMYW4bL-LiM8xBaHrOIapb5-q0XgYmIl_nqQ_wOQ3ueXAQ4
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Siden vi på Mortensrud relativt bor nær Hvervenbukta, med direktebuss dit om sommeren, 
mener jeg det burde være mye mer svømmeopplæring og svømmetrening for elevene på 
Mortensrud. Dette da det er viktig å kunne svømme når man skal være ved sjøen. 
Oppropet til Anne Hval Ljønes, om svømmehall på Mortensrud, er sendt til bystyret 4. mai 
2020. Det er over 700 personer som har signert på oppropet. Dette viser at det er svært 
mange ser behovet for en svømmehall på Mortensrud.  
 
Når detaljene i Mortensrudprosjektet etterhvert blir vedtatt i bystyret, er det omtrent ingen 
sentrale tomter igjen på Mortensrud. Dermed vil det bli vanskelig å få til en svømmehall på 
Mortensrud på et senere tidspunkt. Jeg mener derfor at en svømmehall snarest mulig bør 
inn igjen i planene for Mortensrudprosjektet. 
 
De fleste innbyggerne, lærerne og elvene, lokalpolitikerne og bydelsutvalget i Søndre 
Nordstrand, er for svømmehall på Mortensrud.  Jeg har også fått positive signal fra flere i 
bystyret, venter på at noen skal høre med sine bystyregrupper og jobber med å få tak i flere. 
Jeg håper imidlertid at dere i bystyret og byrådet kan få forståelse av hvor viktig en 
svømmehall vil være for folk på Mortensrud, og spesielt for skoleelevene i grunnskolen. 
 
Hvis man først skal bygge en svømmehall på Mortensrud, mener jeg det må være et 25-
meters basseng. Dette da alle svømmeknappene som tilbys at skoleelever å ta, er på hele 25 
meter (altså 25 m, 100 m, 200 m, 500 m og 1000 m, i tillegg til andre svømmemerker). Det 
blir komplisert å ta disse svømmemerkene i et kortere basseng. Det er videre ønskelig at 
svømmebassenget vil bli et kombinert folkebasseng og et basseng for skoleelevene. 
 
 
DEL 2 - OM SVØMMEHALL SOM EN DEL AV MORTENSRUDPROSJEKTET 
 
 
Informasjonstråd om svømmehall på Mortensrud 
 
Mortensrudbeboer Gaute Holmås, har laget denne oversikten om utviklingen angående 
svømmehall på Mortensrud det siste året på sin side http://mortensrud.info:  
 
http://mortensrud.info/2020/05/10/svommehall-pa-mortensrud/  
 

 
Hvem vil ha svømmehall på Mortensrud, og hvem vil ikke? 
 
Vil ha svømmehall: 
 

• Innbyggerne 

• De ansatte og elevene på skolene 

• De politiske lokallagene 

• Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand 

• Plan- og bygningsetaten (eller de har i alle fall gitt uttrykk for at de ønsker fremlagt et 
parallelt alternativ hvor svømmehall er med) 

 

http://mortensrud.info/2020/05/10/svommehall-pa-mortensrud/
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Vil ikke hva svømmehall: 
 

• Byrådet 
 
 
Ulike meninger, men trolig mange for svømmehall: 
 

• Bystyret 
 
 
Mortensrudprosjektet 
 
Ifølge Oslo kommune kjøres det to parallelle prosesser med hensyn til 
Mortensrudprosjektet. Den en prosessen er å detaljregulere feltene og den andre er å jobbe 
med prosjektene og de kommunale investeringene som skal gjennomføres til ulike 
kommunale formål. Ifølge prosjektutvikler i Oslo kommune, Aud Koth, er det ventet å 
komme høring av detaljreguleringen i perioden september-november 2020. Likevel jobbes 
det for fullt med detaljer i prosjektet, utfra slik Oslo kommune nå presenterer det på sin 
hjemmeside, altså uten svømmehall: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-
oslo/mortensrudprosjektet/?fbclid=IwAR069VfJ1TDpmyAg_yU0Iy_XKzHvjJe1ohbYsS1W7sqO
sitBafd4lEbOxbk. Er ikke det litt underlig? Jeg tenker at det snarest mulig må utarbeides et 
like grundig alternativ med svømmehall. Det da både innbyggerne, lokalpolitikerne, 
bydelsutvalget i Søndre Nordstrand og Plan- og bygningsetaten, har etterlyst det. Så mener 
jeg videre at begge alternativene burde presenteres før høringen til høsten. 
 
 
Behovsplan for idrett 2019 og 2021 + Mine spørsmål (vet ikke hvem som kan svare) 
 
Behovsplan for idrett og friluftsliv bestemmes, ifølge byråd Hansen, annet hvert år. 
Svømmehall på Mortensrud var ikke med i behovsplan for Oslo syd i 2019. 
            Spørsmål: 

1) Kan svømmehall på Mortensrud komme med i behovsplan og budsjett for 2021?  
2) Bør ikke tiden fremover mot høringen av detaljreguleringen i september-november 

2020 brukes på å utarbeide et grundig alternativ med svømmehall, for ellers kan det 
vel bli mye å gjøre om på hvis svømmehall senere skal inn i prosjektet? 

 
 
Spørsmål til byrådet, innbyggeropprop, og innspill m/spørsmål 
 

1. Spørsmål fra Venstre`s Marit Kristine Vea - besvart 8. april 2020 (se link side 1) 
2. Spørsmål fra KrF`s Espen Andreas Hasle, 30. april 2020 - ikke besvart  

(svar blir postet på Gaute Holmin`s informasjonstråd, se link side 2) 
3. Anne Hval Ljønes – «Opprop - Svømmehall på Mortensrud», 4. mai 2020  

- ikke besvart 
4. Åsmund Grindeland, «Innspill om svømmehall på Mortensrud med spørsmål»,  

12. mai 2020 - ikke besvart 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/mortensrudprosjektet/?fbclid=IwAR069VfJ1TDpmyAg_yU0Iy_XKzHvjJe1ohbYsS1W7sqOsitBafd4lEbOxbk
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/mortensrudprosjektet/?fbclid=IwAR069VfJ1TDpmyAg_yU0Iy_XKzHvjJe1ohbYsS1W7sqOsitBafd4lEbOxbk
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/mortensrudprosjektet/?fbclid=IwAR069VfJ1TDpmyAg_yU0Iy_XKzHvjJe1ohbYsS1W7sqOsitBafd4lEbOxbk

