Surfa i Stockholms city
AV LARS LARSSON

Tänk dig att kunna surfa året om mitt i Stockholms
city. Det låter som en ouppnåelig dröm. Men nu kan
det bli verklighet.
Efter stor debatt beslutade Stockholms
stad i maj 2009 att förslaget från Foster +
Partners och Berg Arkitektkontor skulle
utgöra grunden för det fortsatta arbetet
med ombyggnationen av Slussen. I projektet efterfrågas en inbyggd naturlig aktivitet
med vatten i fokus.
”Vad vore mer passande än surfare som
visar vad de går för inför alla stockholmare och turister som dagligen passerar”,
säger Ants Neo från föreningen Stockholm Suburban Surfers som tagit initiativ
till vågförslaget.
Hela ombyggnationen av Slussen beräknas kosta över sex miljarder kronor och
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vara färdig 2018. Planförslaget är uppbyggt
kring tre bärande funktioner – trafik, vatten
och stadsliv. En våg i Slussen skulle knyta
ihop två av de tre funktionerna genom att
skapa en attraktiv och levande mötesplats
där människor kan vistas och få storslagna
upplevelser av vatten och surfing.
Surfarna är inte ensamma om att stå
bakom denna idé utan en bred allians
mellan olika intressegrupper har skapats
där surfförbundet Swedish Surfing Association och Svenska kanotförbundet
ingår. Den tilltänka vågen ska kunna användas av både brädsurfare, kajaksurfare
och forspaddlare.

I Stockholm finns det 26 kanotklubbar
med tusentals medlemmar och intresset
för paddling är enormt stort i huvudstaden. Det finns en fantastisk skärgård och
ett stort vattensystem för paddling i lugnt
vatten, men möjligheterna till forspaddling
är begränsade.
”En våg centralt inne i stadskärnan
skulle göra det möjligt att prova forspaddling på riktigt”, säger Kristofer Eklund från
kanotklubben Strömstararna som drivit
frågan om en våg i city under flera år.
Ombyggnationen i Slussen skapar nu
nya möjligheter för att skapa en våg i city
som skulle bidra till att stärka Stockholms
varumärke som vattenstad och göra platsen helt unik i ett internationellt perspektiv. För att ytterligare skapa intresse och
sätta Stockholm på kartan skulle internationella mästerskap i forspaddlingsgrenen
freestyle, och ”river surfing” med bräda,
kunna arrangeras.
”Det finns bra forsar och vågor uppe i
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norrlands inland, men vi vill göra dessa aktiviteter tillgängliga för
fler. Det måste gå att utöva forspaddling och surfing i städerna där
människor bor”, säger Kent-Åke Lundberg, ordförande i Svenska
kanotförbundet, ”Jag ser det här projektet som högintressant och
det ger stora möjligheter att utveckla kanotsporten i Stockholm”.
Vissa kanske tycker att projektet låter högtflygande, men Ants
Neo räds inte stora visioner och har tidigare fått igenom andra
stora projekt. Bland annat har han varit en av de drivande bakom
skateboard-parken Highvalley Skateworld som planeras bli klar
2012 eller 2013 till en kostnad av 30 miljoner kronor.
Rent tekniskt så finns det gott om expertis att tillgå för att
konstruera vågen. Internationellt och i OS-sammanhang
används ofta helt artificiella banor för kanotslalom där en hel
forssträcka återskapas med mängder av vågor och vatten som
drivs runt av stora pumpar. Att skapa en enda våg för freestyle
och surfing i ett naturligt vattenflöde är ett enklare och billigare
projekt där det oftast räcker att modifiera själva bottenprofilen.
Ants Neo och alliansen av surfare och forspaddlare är eniga.
”Det går att skapa världens bästa konstgjorda våg i Stockholm”.
Läs mer på slussensurfspot.blogspot.com och stöd 
projektet genom att gå med i Facebookgruppen ”Sthlm 
Slussen Wave 2018”.

