Notat

Budgetspørgsmål 21 til budget 2019 - Surfing i rådhussøen

Spørgsmål:
Etablering af surfing faciliteter i rådhusdammen. I Munchen har man etableret
faciliteter som giver mulighed for at surfe på ”bølgen”. Dette vil være eneste
sted i København og omegn hvor man ville kunne surfe. Det vil uden tvivl give
Albertslund positiv omtale og tiltrække folk til byen og dermed skabe liv.
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Svar:
Rådhussøen er et regnvandsteknisk anlæg, som ejes af HOFOR. Hvis det skal
anvendes til andre formål end de nuværende, vil der skulle indgås en aftale
med HOFOR om ændret anvendelse, finansiering af ændringer mm. Det er
uvist om HOFOR er interesseret i at indgå en sådan aftale.
Etablering af surfing faciliteter på Rådhussøen vil kræve et betydeligt indgreb i
de eksisterende konstruktioner for at skabe et egnet bassin. Kanterne på
Rådhussøen skal forhøjes, så der ikke sker oversvømmelser, og bunden skal
sandsynligvis også sænkes for at skabe en tilstrækkelig vanddybde. Herudover
skal der etableres trykkamre med tilhørende pumper for at kunne skabe bølgen.
Forvaltningen har ikke haft mulighed for at udarbejde et egentligt projekt eller
tilhørende budget, men det vurderes, at der vil være tale om en investering i
størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Der er tale om et meget groft økonomisk
overslag, så der vil være behov for forundersøgelser, for dels at fastslå, om
Rådhussøen overhovedet er anvendelig, og for dels at få udarbejdet et mere
præcist budget.
Rådhussøen er et regnvandsteknisk anlæg. Vandet er overfladevand fra hele
kommunen, så der er ikke tale om badevandskvalitet, og vandet er derfor ikke
egnet til at bade eller opholde sig i bl.a. pga. risiko for bakterieinfektioner.
Desuden udgør betonkanterne en risiko for personskade, især når surferen
springer ud på bølgen fra bassinkanten. Derfor skal det overvejes, hvilke
løsninger, som vil kunne afværge denne sikkerhedsrisiko.
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