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Svar på spørsmål fra Marit Kristine Vea (V) - Bad på Mortensrud  

 

Jeg viser til spørsmål fra Marit Kristine Vea (V) vedrørende bad på Mortensrud: 

 

Viser til at byrådet i notat til utvalget skriver at bygging av badeanlegg på Mortensrud er vurdert, og at det er 

besluttet å ikke gå videre med bad. Ber om at disse vurderingene oversendes. 

 

Svar: 

 
Behovsplan for idrett og friluftsliv rulleres annethvert år, og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til 

budsjett og økonomiplan. Hensikten med behovsplanen er å synliggjøre 

investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 årene, og på bakgrunn av dette foreslå et 

handlingsprogram for gjennomføring av investeringsprosjekter den kommende økonomiplanperioden.  Byrådet 

ønsker at behovsplanen skal legges til grunn i bygging av idrettsanlegg, og prioritere de bydelene som har lavest 

anleggsdekning.  

 

Svømmeanlegg er svært kostnadskrevende, og i inneværende økonomiplanperioden skal det gjøres store 

investeringer i nye anlegg samt rehabiliteringer av eksisterende anlegg. Ferdigstillelse av planlagte prosjekter for 

nye badeanlegg og gjennomføring av nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider på de eksisterende 

anleggene vil øke kapasiteten på badetilbudet i Oslo. 

 

Følgende badeprosjekter er nå i prosess:  

 Manglerud bad: Forprosjekt gjennomført. Planlagt ferdigstillelse: 2022/2023  

 Tøyenbadet: Forprosjekt gjennomført. Planlagt ferdigstillelse: 2023  

 KVU Frognerbadet: Gjennomføringsfase. Planlagt ferdigstillelse: 2020 

 Midlertidig bad for Tøyenbadet plassert på Økern (inkl. utredning for videre plassering etter Økern): 

Gjennomføringsfase. Planlagt ferdigstillelse: 2020 

 Bøler bad (rehabilitering): Gjennomføringsfase. Planlagt ferdigstillelse: Vår 2021 

 Stovner bad: Forprosjekt gjennomført. Reguleringssak pågår. Planlagt ferdigstillelse: 2024 

 Bad i Sognsveien 80: Utredning. Planlagt ferdigstillelse: 2026/2027  

 

Oslo vest er det byområdet som har størst behov for kapasitetsøkning av svømmeanlegg. Det er planlagt at 

nåværende Sogn bad skal erstattes med et moderne svømmeanlegg med et utvidet tilbud, i forbindelse med 

utviklingen av Sognsveien 80. I tillegg skal muligheten for å gjenbruke det midlertidige anlegget for Tøyenbadet 

utredes, og mulige tomter i Oslo vest skal vurderes når det etter hvert skal flyttes fra Økern, samt at det 

gjennomføres en KVU for videreutvikling av Frognerbadet. Det gjennomføres en områderegulering for Skøyen og 

svømmeanlegg vil vurderes i dette området i forbindelse med en utredning av svømmeanlegg i Oslo vest.  

 

Oslo sør får en kapasitetsheving når Manglerud bad blir etablert. Videre er Holmlia bad nylig rehabilitert, og kan 

tilby et bedre og mer attraktivt tilbud til befolkningen i Søndre Nordstrand.  

Samferdsels- og miljøutvalget  
 

 
 

 

Notat til bystyrets organer 
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20/1012 - 4 275/20 08.04.2020 



2 

 

 

Byrådet mener at Behovsplanen skal legges til grunn i bygging av idrettsanlegg, og prioritere de bydelene som har 

lavest anleggsdekning. På bakgrunn av dette har byrådet besluttet å ikke prioritere å bygge bad på Mortensrud.  

 

Rina Mariann Hansen 

Byråd 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Marit Kristine Vea (V) 


