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Innspill til skolestruktur og skolebyggplan 

 

Ny svømmehall på Nesodden – nå eller aldri! 

Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb ønsker med dette å gi innspill til 
skolebyggplan framlagt ved Nesodden kommunes skolekonferanse.  

I innspillet vektlegger Sjøstjerna behovet for ny svømmehall på Nesodden, og 
hvor viktig det er at ny svømmehall inngår i startfasen av byggingen, fundert i 

behovet og mulige finansielle lettelser dette kan medføre.  

Sjøstjerna stiller seg dessuten gladelig til disposisjon med råd og innspill 
underveis i utformingsprosessen mot en funksjonell og brukervennlig 

svømmehall. 

 

Behov for ny svømmehall på Nesodden: 

Nesodden har en særlig lang kystlinje. Med båtliv og bading sommerstid, er det 
et naturlig behov for opplæring i både livredning og svømming. Sjøstjerna har 

vært en sterk lokal aktør gjennom 30 år, og mange er de som har lært å 
svømme og redde liv ved våre kurs.  

Vi benytter i dag Sunnaas-bassenget til folkebad og svømme- og livredningskurs 

for de som er trygge på dypt vann. Usikkerheten rundt framtidig tilgang til 
bassenget er krevende, og i dag er det stengt. Situasjonen er kritisk, da et 
fullverdig svømmetilbud til unge krever stabil tilgang på basseng. Også i et større 

folkehelseperspektiv er dette viktig for folkebadet, både generelt og for 
mennesker med spesielle behov.  

Sjøstjerna har holdt folkebad 4 timer i uka på Sunnaas de siste 20 årene. De 

siste 10 årene har Sjøstjerna på eget initiativ leid Sunnaas svømmehall for å 
opprettholde dette tilbudet til Nesoddens befolkning. Oppmøte til hver time ligger 

i snitt på 35-40 barn med voksne og flere ganger har vi måttet avvise grunnet 
fullt. Etter vanntilvenning tilegnet via folkebadet, er barna klare for svømmekurs. 
Disse holdes i skolebassengene ved Alværn og Myklerud. Lokalene for svømming 

på Alværn er i dag ikke gode nok for at alle skoler som sokner hit får 
svømmeopplæring i henhold til nye krav i lærerplanen. 

Sjøstjerna har fostret gode svømmere som hevder seg både nasjonalt og 

internasjonalt i livredning og svømmesporten, mest til tross for, og ikke på grunn 
av fasilitetene klubben har tilgjengelig. Det bør være ønskelig for kommunen å ta 
vare på og opprettholde miljøene som tar svømmeopplæring av nye 

generasjoner på alvor. 

 

Svømmehall bør inkluderes i første fase av byggingen: 

Sjøstjerna er klar over at kommunebudsjettet er stramt, og at det ofte handler 
om prioriteringer. Vi ber derfor om at administrasjonen legger til grunn at det er 
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ulike måter å oppfylle ønsket om en svømmehall på. I mange sammenhenger blir 

Bølgen i Drøbak brukt som eksempel for å vise hvor kostbart et nytt basseng er. 
Bølgen har hatt mange utfordringer med både bygging og drift, og det er gode 
grunner til at prisen ble 250-300 millioner kroner. Vi vil oppfordre kommunen til 

å se hen til andre prosjekter, der budsjettet har vært stramt og mulighetene få, 
men hvor man likevel har klart å realisere gode svømmehaller til en 

overkommelig pris. 

Eksempelvis har Flesberg kommune bygget en flerbrukshall og svømmeanlegg 
som har vunnet pris for årets idrettsanlegg – uten uoverkommelige kostnader. 

Totalkostnaden på svømmehallen ble 63,5 millioner kroner, men med 
støtteordninger kom sluttregningen på 10 millioner kroner. Her var 
suksessfaktorene tidlig brukerinvolvering, ferdigprodusert vedlikeholdsvennlig 

stålbasseng, gode støtteordninger og varige klimatiltak, som også gir langvarige 
gevinster på driftssiden.  

 

Sjøstjerna ønsker å inkluderes i prosessen: 

Sjøstjerna har mye bassengerfaring og gode kontakter. Vi kjenner behovene, og 

vi vet hvordan en funksjonell løsning bør se ut. Det som framstår som en rimelig 
løsning i oppstarten, viser seg gjerne å være den dyreste på sikt. Vi ser også at 

andre fasiliteter som badstue, oppbevaringsrom og arealer rundt bassenget er 
avgjørende for allsidig og praktisk bruk. Derfor er det viktig og ønskelig for 
Sjøstjerna å få anledning til å delta i og påvirke prosessen med utforming av et 

framtidig basseng på Nesodden. 

 

Oppsummering: 

Behovet for et nytt svømmebasseng på Nesodden er kritisk. Sjøstjerna mener et 
svømmebasseng må inkluderes som et funksjonsbygg i alle skissene fra starten 
av. Om man ikke har tilstrekkelig midler til finansiering av svømmehall i en tidlig 

fase, vil man garantert ikke ha økonomi til dette senere.  

Det er nå eller aldri. 

 

 

 

Vennlig hilsen styret i Sjøstjerna 

 


