Solna, 30/12 2017
Ang BND/2017:664
Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har tagit del av kungörelsen från Solna
som gäller PEAB Bostadsproduktion AB:s ansökan om tillfälligt bygglov för
ytterligare bodar på Evememangsgatan 18, intill Råstasjön.
Råstasjön och dess omgivningar utgör ett litet och sårbart urbant ekosystem med
mycket höga natur- och rekreationsvärden. Vid sjön finns flera rödlistade arter,
och några med sårbar ekologisk status. Naturskyddsföreningen välkomnar att
Solnas kommunfullmäktige den 18/12 beslutade om att inrätta ett naturreservat
vid Råstasjön, men föreningen menar att reservatet bör utökas så att den plats
där bodarna är tänkta att placeras ingår. Detta är nödvändigt för att skapa en liten
buffertzon intill den närliggande sumpskogen men också för att förbättra
Arenastadens resiliens inför kommande klimatförändringar.
Naturskyddsföreningen anser att bygglovet måste ses i kontexten av att stora ytor
i och runt Arenastaden har hårdgjorts under det senaste decenniet. Totalt sett
har stora arealer grönyta med förmågan att absorbera, infiltera och rena vatten
schaktats bort och ersatts med asfalt och betong. I anslutning till den nu
föreslagna platsen har bygglov för ett antal bodar redan beviljats, och nu vill man
ta ytterligare en bit mark precis invid naturreservatet i anspråk för kommersiella
ändamål. Naturskyddsföreningen kan också konstatera att trädplanteringar, ny
naturmark och särskilda åtgärder för vattenrening finns specificerade i Fördjupad
Översiktsplan för Solna stationsområdet (2007). I verklighetens Arenastad finns
varken dubbelsidiga trädplanteringar längs Råsta strandväg eller anläggningar för
att rena vattnet som rinner ner i Råstasjön och vidare ut i den förorenade
Brunnsviken.

Solna har nyligen framhållit kopplingen mellan hårdgörande av ytor och risken för
översvämningar i styrdokumentet ”Strategi för en hållbar dagvattenhantering i
Solna stad” (2017). Där fastslår man bland annat att:
”Staden ska vid planering och myndighetsutövning samt vid ny- och ombyggnation verka
för att dagvattnet omhändertas och fördröjs lokalt där dagvattnet uppkommer och med
hjälp av bästa möjliga teknik.
Staden ska också arbeta förebyggande för att minimera risken för skador orsakade av
intensiv nederbörd, som lokal fördröjning inte kan hantera. Översvämningar till följd av
extrema regn ska inte kunna leda till allvarliga skador på bebyggelse och infrastruktur.
Staden ska i sin planering bevaka att bebyggelse och samhällsviktig infrastruktur
utformas, bland annat genom lämplig höjdsättning, så att dagvatten alltid kan rinna av
på ytan utan att skada, oavsett regnets intensitet.” (sidan 14)

På och i direkt anslutning till den tilltänkta byggnationen, längs Råsta strandväg
och på den fd betongstationen, finns flera platser som nästan alltid står under
vatten. Den naturmark som finns kvar är konstant blöt/mättad, och vid nederbörd
blir pölarna större och djupare och breder ut sig över vägbanorna. En av de
platser där vatten redan idag ansamlas och som ofta översvämmas är just
”samhällsviktig infrastruktur”, nämligen den utrymningsväg längs Råsta strandväg
som är tänkt att tas i bruk vid allvarliga händelser i Arenastaden.
I takt med klimatförändringarna måste vi enligt SMHI förbereda oss för ökade
mängder regn och snö, vilket gör att det är väsentligt att förstärka kapaciteten att
ta upp dagvatten även i områden där vi idag inte har problem. Istället för att
uppföra byggbodar eller annan bebyggelse bör Solna på den här redan
översvämningsdrabbade platsen omgående skapa ny grönyta genom plantering
av träd, buskar, växtbäddar och annan absorberande vegetation.
Naturskyddsföreningen menar att det inte är i linje med varken den fördjupade
översiktsplanen eller dagvattenstrategin att bevilja det tidsbestämda bygglovet
för bodar på Evenemangsgatan 18. Om man ska arbeta förebyggande med
vattenrening och översvämningar som styrdokumenten föreskriver måste man
inse att vissa platser inte är lämpliga för vare sig tillfälliga eller permanenta
bygglov.
Sammanfattningsvis menar Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg att
bygglovet på Evenemangsgatan 18 bör avslås.

