Angående naturreservat vid Råstasjön, Solna stad.
Detta dokument är framtaget på uppdrag av Nätverket Rädda
Råstasjön. Avsikten är att ge inspiration och idéer till ett framtida
naturreservat vid Råstasjön. Förslaget stöds också av följande
organisationer: Världsnaturfonden (WWF), Svenska Turistföreningen Stockholm, Naturskyddsföreningen Stockholms län
och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.
För kontakt:
Florian Reitmann, ordförande naturskyddsföreningen SolnaSundbyberg, 073-5941 390 f.reitmann@gmail.com
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Syftet med detta dokument är att ge inspiration till inrättandet av ett framtida
reservat vid Råstasjön.
Största delen området lämnas oförändrat. Den vilda karaktären och naturen ska
bevaras. Det får inte bli en park (sådana finns i närområdet som tex Lötsjön och
Hagaparken). De områden som idag är skadade eller saknar natur åtgärdas.
Reservatet ska bli ett område där natur och människor kan mötas. Vi förslår också
att ett naturrum inrättas för information och skolverksamhet.
Innehåll:
1.
2.
3.
4.
5.

Målsättningar
Övergripande förslag
Området i nordost och gränsen mellan reservatet och Arenastaten
Området i nordväst
Utsikt från väster
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1 Målsättningar
Naturreservat och strandskydd är två olika former av skydd. Vid Råstasjön ser vi fram emot det
kommande naturreservatet medan strandskyddet redan finns där.
När ett naturreservat planeras och beslutas görs det med en speciell inriktning. Det kan finnas
värdefull natur som man vill lyfta fram och ett område kan vara extra lämpligt för friluftsliv. Ett
strandskyddsområde behöver man inte besluta om, eftersom strandskyddet redan gäller vid
havet och vid insjöar och vattendrag och det har ett uttalat syfte att både trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränderna och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Strandskydd är alltså ett generellt områdesskydd medan naturreservat är ett
skydd som en kommun aktivt går in och beslutar om. Att området vid Råstasjön är ett
utmärkt friluftsområde vet vi av erfarenhet med tanke på alla människor som vistas där.
Dessutom finns det mitt i staden, lätt att nå. Att området också har höga naturvärden kanske
inte är lika känt för alla. Den strandskog som finns vid Råstasjön ger upphov till både mat och
skydd för många olika arter av fladdermöss, fåglar, grodor och insekter. Eftersom både
människor, djur och växter ska samsas vid Råstasjöns grönområde, anser vi att naturreservatet
ska omfatta även marken utanför strandskyddets generella skydd om 100 meter.

Viktiga målsättningar
1. Skapa ett unikt naturreservat mitt i storstaden och ett varumärke för Solna
2. Skapa ett område med stor betydelse för människors rekreation, hälsa och
naturupplevelser.
3. Uppfylla strandskyddslagens och art- och habitatdirektivets krav och intentioner.
4. Återställa och förbättra de områden som antingen skadats i samband bygget av
Arenastaden eller av andra orsaker behöver åtgärdas.
Ett delmål kan vara att få tillbaka de arter som försvann ifrån NO i samband med byggandet av
Arenastaden som näktergal, rödhake, gärdsmyg, törnsångare, ärtsångare, trädgårdssångare,
svarthätta, lövsångare och bofink.

5. Bevara och förstärka områdets höga naturvärden
Skydda den natur som finns och kommer att finnas.
Specifika återgärder för att öka naturvärdena
Effektiv skötselplan
Säkerställa kontakt- och spridningskorridorer med Järvafältet

6. Skapa en snygg och inbjudande övergång mellan reservatet och Arenastaden, och göra
området tillgängligt från Arenastaden både för besök, event på Friends Arena och passering
genom reservatet.
7. Skapa ytterligare förutsättningar för att området kan användas för skolundervisning och
information till alla. Detta kan ske genom att anlägga ett naturrum och bedriva
naturskoleverksamhet
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2 Övergripande förslag
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
både för att tillgängliggöra och 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.

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

N
Området i hörnet
Sjövägen - Råsta
strandväg återställs
till naturområde och
ansluts till sumpskogen på Sundbybergssidan. Bäcken
restaureras och
kulverten tas bort.
Sjövägen inom
reservatet tas
bort och ersätts
med naturmark.

Bäcken restaureras,
kulverten tas bort,
våtmark anläggs.

Besöks- och
utbildningscentrum
skapas här

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

Råstasjön
Vadarstrand anläggs och
häckningsflottar sätts ut i sjön.
Reservatsgräns
Väg

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.
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3. Området i nordost
Nedan och på följande sidor finns ett förslag på hur reservatet skulle kunna se ut i
nordost inklusive övergången mellan Arenastaden och reservatet. Bilderna från
området är tagna av Maria Thiessen och sedan manipulerade för att visa hur det
skulle kunna se ut.

Sittplatser

Ängsmark eller gräsmatta
Skogsridå
Skog- och buskmark återskapas/nyskapas
Damm
Kulle (ljuddämpning)
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Evenemangsgatan
idag

Evenemangsgatan förslag

Evenemangsgatan förslag
med mur

Så här skulle en
ingång till reservatet
kunna se ut.

Innanför rondellen där Evenemangsgatan och Råsta
strandväg möts.
Här skapas öppna ytor med sittplatser där människor
kan mötas t.ex. vid evenemang på Friends Arena. Vi har
”tagit” bort skogsridån längs vägen så det går att se
hur skulle kunna se ut innanför.
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Råsta strandväg
idag

Råsta strandväg
förslag

4 Området i nordväst
Alla schaktmassor i området kring den gamla bensinstation en(folketshus-området) tas bort
och att området återskapas / nyskapas med en blandning av skog-, busk- och ängsmark
enligt följande. Utegymmet behålls/förbättras. Området ansluts till grönområdena på
Sundbybergssidan

Skogsridå
Skog- busk- och ängsmark återskapas/nyskapas
Stig
Sjövägen och gräns mot Sundbyberg
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5 Utsikt från väster

Idag

Skogridå ger avgränsning
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