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Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til saken Aktiv
vannflate
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med
høringsinnspill på mulighetsstudien Aktiv vannflate.

Fasiliteter langs havnepromenaden
SUR mener at det mangler noen fasiliteter mange steder langs
havnepromenaden: På de stedene man kan bade, er det ingen egnede
skiftesteder eller garderober, og det er et problem, fordi det kan oppleves som
ubehagelig å skifte foran mange andre. Løsningen kunne vært skifte-båser med
høye dører, så man ser om noen er der inne. En annen funksjon som mangler
langs havnepromenaden er toaletter. Flere steder er det eneste alternativet å gå
på en kafé eller serveringssted, og der hender det at det tas betalt for å låne
toalettet. SUR mener også at det bør være bedre tilgang på drikkevann langs
promenaden.
Vi i SUR har lagt vår elsk på møbleringen på Sørenga og Aker brygge, og kunne
ønsket oss liknende flere steder langs promenaden. Vi mener det er møblering
som inviterer til kreativ og variert bruk av områdene året rundt.

Fremkommelighet
Når det kommer til fremkommelighet, mener SUR at det trengs mer informasjon
om hvordan man kommer seg rundt langs havnepromenaden, og hva som er
nærmeste kollektivtransport. Vi kunne ønsket oss tydeligere skilting med info om
gangavstand og hvilke kollektivruter som ligger i nærheten.

Aktivitet i fjorden
SUR mener det er godt tilrettelagt for aktivitet i og ved fjorden nå, og har forslag til
utbedringer: Vi ønsker oss flere brygger, og mener at det hadde vært lurt med
flytebrygger for å gjøre større vannflate tilgjengelig. Vi savner stupetårn, og ønsker
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fler av dette, også ute på øyene!
Vi syntes de flytende badstuene så veldig kule ut, men vi visste ikke om dem!
Kanskje disse kan markedsføres mer mot unge, og tilpasses til at ungdom kan
bruke dem, også uten foreldre, f.eks. ved å ha badevakter til spesielle
“ungdomsvennlige” tider.
Vi er veldig positive til og interessert i aktiviteter på vannet, slik som SUP og kajakk.
Vi mener det burde etableres flere tilbud spesielt for ungdom, med lave priser og
god oppfølging. Dette henger også tett sammen med det vi sier i siste del av dette
høringssvaret, at vi er opptatt av at fjorden skal være en del av det å gjøre ungdom
i Oslo trygge i vannet.

Sjøbadet
SUR er veldig positive til etableringen av et sjøbad i Oslo, og mener at det ville
være en fordel å utforme arealet rundt litt slik som på Sørenga, der de små
utstikkerne og variasjonene i sitteplasser gjør det lett for mange mennesker å
oppholde seg på et relativt lite området.

Svømmeundervisning i Oslofjorden
SUR mener det burde tilrettelegges for at svømmeundervisningen kan legges til
fjorden. Osloskolen sliter med å gi tilstrekkelig med svømmeundervisning til
elevene, delvis på grunn av manglende av manglende plass (og vann!) i
bassengene. Når fjorden er tilrettelagt så pass godt for svømming, er det ikke mye
som skal til for at det skal kunne passe å legge svømmeundervisningen hit. SUR
mener at sjøskolen er et supert tilbud, og at denne burde styrkes og gis mer plass i
osloskolen. Det er viktig at elevene blir trygge i naturlige vannområder ved å øve
på å svømme utendørs og være i båt. På denne måten kan
svømmeundervisningen også bidra til å spre informasjon om alle de fine stedene
vi har å bade og svømme på i Oslo, og vil gi ungdom en eierskapsfølelse til byen og
naturen vi har. SUR mener at sjøskolen bør være minst to dager i skoleåret for hver
klasse!

Oppsummering
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:
● Det trengs flere fasiliteter langs havnepromenaden: Toaletter, garderober
og kraner med drikkevann
● Det bør satses mer på fremkommelighet og informasjon langs
promenaden, slik at man kan orientere seg i gangavstand og kollektivtilbud
i nærheten
● Vi ønsker flere flytebrygger, både langs havnepromenadene og på øyene.
● Vi ønsker mer informasjon om badstuene, og egne tidspunkt som passer for
ungdom å bruke dem.
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Det bør være egne, ungdomsvennlige tilbud når det kommer til aktiviteter
på vannet. Disse bør ha lavere pris og tilbud om ekstra oppfølging.
Sjøbadet bør utformes på en måte som gjør at man kan bruke det på flere
måter, og at man kan sitte litt for seg selv, selv om det er mange mennesker
på samme sted.
Det burde tilrettelegges for svømmeundervisning i fjorden.
Sjøskolen bør styrkes og bli en større del av undervisningen.

Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
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