
Vadarstrand anläggs och  
häckningsflottar sätts ut i sjön. 

Råstasjön 
Sjövägen inom  
reservatet  tas 
bort och ersätts 
med naturmark. 

Besöks- och 
utbildningscentrum 
skapas här 

Bäcken restaureras, 
kulverten tas bort, 
våtmark anläggs. 

Området  i hörnet  
Sjövägen - Råsta  
strandväg återställs 
till naturområde och 
ansluts till sump- 
skogen på Sundby- 
bergssidan. Bäcken  
restaureras och  
kulverten tas bort. 
 
 

Angränsande naturområden  
i Sundbyberg bör bevaras,  
restaureras och anslutas till  
reservatet. 

Hela östra delen repareras,  
återställs och utvecklas  
för naturupplevelser och 
 rekreation.  Inhemska träd  
   och buskar kombineras 
   med äng  och gräsmattor. 
     En visuell ridå med träd  
         skapas som gräns mot 
           Arenastaden. Smarta  
              lösningar införs för 
               att skydda området 
                 vid evenemang på  
                 Friends Arena. 

RÄDDA RÅSTASJÖN  
Gör sjön med omgivningar till  

ett unikt naturreservat 
Förslag från Nätverket Rädda Råstasjön 

Alla skador på naturen i norr och nordost repareras 
och inhemska träd planteras som ridå mot vägen. 

Reservatsgräns 
Väg 

N 
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Om området:   Råstasjön med omgivningar har ett svår-

överskattat rekreationsvärde för 10 000-tals boende i närheten, men 
lockar även besökare från hela Stockholmsområdet.  Råstasjön är också 
något så märkligt som ett stycke fungerande vild natur mitt i storstan. 
Speciellt om man går längs norra sidan förvinner staden för ett tag och 
man befinner sig i naturen. Besök gärna vår fina sjö! I ekologiska ord är 
Råstasjön med omgivande vassbälten, strand-vegetation och sumpskog 
en slättsjö i miniatyr med en betydande biologisk mångfald: 330 växter, 
181 fågelarter, varav mer än 50 häckar där. Hela området har också 
stor potential för skolunder-visning. Sedan 2011 bedriver Natur-
skyddsföreningen fågelskådning för skolbarn vid Råstasjön.  
     Trots dessa höga värden hotas området av olika byggplaner i Solna 
men även i Sundbyberg. Solna kommun har planerat att avverka skogen 
norr om sjön och göra om området till ett bostadsområde. Den 
ursprungliga planen innefattade 60 flerfamiljshus. All upplevelse av 
natur skulle då vara borta och skogen och artrikedomen skulle 
försvinna. Det senare skulle även drabba själva sjön, på grund av 
förstörd strandvegetation och andra störningar. Området har redan 
naggats i kanten, i strid mot lagen om strandskydd, i samband med 
byggandet av  Arenastaden. Nerskalade planer för bostadsbyggande 
diskuteras nu men även dessa skulle få drastiska konsekvenser för 
natur och rekreation.  
    För att rädda Råstasjön har ett nätverk skapats. I korthet kräver 
nätverket stopp för alla byggplaner, att områdets alla naturvärden 
bevaras intakta och att ett naturreservat inrättas för att långsiktigt 
skydda området. 
     För mer information se www.raddarastasjon.se. För att skriva under 
vårt upprop för att rädda Råstasjön gå till www.tinyurl.com/Rastasjon. 
Kontaktperson: Henrik Persson 073-667 64 39 
 

Rädda Råstasjön med omgivningar 
Vårt förslag:  Stoppa alla byggplaner och gör sjön med 

omgivningar till ett naturreservat, se kartskissen på andra sidan. 
Området kan utvecklas på många sätt och bli helt unikt i Sverige. Inte 
minst kan det (för)bli  en fantastisk del av Solna! Vi föreslår en rad 
åtgärder för att höja både natur- och rekreationsvärdena.   
     Vi föreslår ett besökscentrum med utställning, café och skol-
undervisning mm.  Idrottsanläggningarna inom reservatet behålls  och 
rustas upp: fotboll, tennis, minigolf mm. I öster och nordost  repareras 
alla skador på naturen och naturvärdena höjs. Visuella ridåer av träd 
skapas mot vägar och Arenastaden. Råstasjöns utlopp restaureras. 
Smarta lösningar införs för att skydda området  vid evenemang  på 
Friends Arena. I väster tas Sjövägen bort från sista villan i sydväst till 
Råsta strandväg.  Båda tillflödena till sjön restaureras och alla kulvertar 
tas bort. En våtmark anläggs i bäcken från Lötsjön. Området  i hörnet 
Sjövägen-Råsta strandväg återställs till naturområde med  träd och 
buskar och ansluts till sumpskogen på Sundbybergssidan så att de 
naturliga spridningsvägarna förstärks.  Området norr om Ör i 
Sundbyberg är artrikt och viktigt för Råstasjöns spridningsvägar men är 
idag svårtillgängligt och i behov av restaurering.  Det är också viktigt att 
inga byggplaner i Sundbyberg inkräktar på Råstasjöns naturvärden.  
      Många fler åtgärder är möjliga och en väl genomtänkt skötselplan 
måste upprättas. Vi föreslår också att Solna samarbetar med personer 
som har spetskompetens inom naturvård, för att skapa artrika och 
hållbara naturmiljöer med högt rekreationsvärde.  
    Idén  att kombinera naturreservat med byggande som föreslagits av 
flera politiker i Solna är helt orealistiskt. Ett begränsat byggande, dels i 
nordväst, dels i öster, skulle direkt förstöra den idag påtagliga känslan 
av vild natur runt sjön. Det skulle också ha drastiska konsekvenser för 
den biologiska mångfalden. Hus och boende har en påverkan på sin 
omgivning. Den idag opåverkade skogen i norr skulle minska till mindre 
än hälften och strandmiljöerna skulle påverkas negativt. Tag gärna reda 
på var dina politiker står och kontakta dem gärna! 


