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Kompletterande yttrande över detaljplan 

för trafikplats Bråvalla, korsningen E4 - Fiskebyvägen 
 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping lämnar härmed en komplettering till de synpunkter på 

detaljplanen för trafikplats Bråvalla som föreningen framförde i en skrivelse daterad 20 december 

2010. 

Kompletteringen avser tre rödlistade arter och en fridlyst, som observerats i det berörda området. 

 

I Callunas inventeringsrapport omnämns buskvickern, men utbredningen föreföll ganska oprecis 

och uppgifterna är inaktuella. Medlemmar i Naturskyddsföreningen har därför besökt området i juli i 

år, gjort en mängduppskattning och dokumenterat växtplatsens gränser. Inventeringen ingår i 

länsstyrelsens floraövervakning och visar att buskvickern numera finns på ett betydligt större område 

än vad som tidigare var känt. Se bifogade fynduppgifter! 

Mycket talar för att detta är det största beståndet med buskvicker i Sverige! På artportalen finns 

ingen lokal i Sverige som tillnärmelsevis kommer upp i det antal plantor som observerats strax öster 

om Fiskeby. 

I Miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 22) finns texten: ”Fyndplatsen för buskvicker ligger utanför 

område som berörs av åtgärder.” Det är en förhastad slutsats! Årets inventering visar att 

avfartsrampen på E4:ans östra sida kommer att inkräkta på området med buskvicker om man 

genomför åtgärder enligt Planbeskrivningen. 

Buskvickern är från och med 2010 förd till rödlistekategori VU (sårbar). 

 

Mindre blåvinge har av ArtDatabanken utsetts till faunaväktarart. Rödlistekategorin är NT (nära 

hotad). Dess larv lever på getväppling och både fjäril och getväppling är funna söder om Fiskeby 

station. Den fjärde juni sågs några exemplar av den mindre blåvingen under ett kort besök vid 

Fiskeby station. Observationen är inrapporterad till www.artportalen.se 

 

Mindre hackspett observerades den 1 juni i år i lövskogen 80 meter NNV om Fiskeby station. Det 

var en födosökande hona. Rödlistekategorin är NT (nära hotad). Även denna observation är 

inrapporterad till www.artportalen.se 
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Vid inventeringen av buskvicker, den 4 juli i år, observerades fem huggormar inom området där 

buskvickern växer. Huggormen är inte rödlistad, men den är fridlyst. 

 

I föreningens skrivelse, den 20 december 2010, fanns en sammanfattning på föreningens yrkanden. 

Med tanke på vad som nu kommit fram om rödlistade arter vill vi addera en punkt. Listan får då 

detta innehåll: 

Naturskyddsföreningen Norrköping yrkar på att: 

 Samrådstiden för detaljplanen förlängs så att den fördjupade översiktsplanen för 

Bråvallaområdet hinner ställas ut innan beslut om detaljplanen tas. 

 Detaljplanen kompletteras med uppgift om hur riktvärdet vid gruppboendets fasad, 55 dB(A), 

ska innehållas. (Bullerplank och högsta körhastighet 30 km/tim lär fungera, men planen är 60 

km/tim!) 

 Detaljplanen kompletteras med uppgift om beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad i 

koloniområdet. 

 Detaljplanen kompletteras med kartor som visar planerade vägar och godsspår. 

 Detaljplanen och MKBn kompletteras med alternativa vägförslag. 

 Fördröjningsdammen placeras väster om E4:an. 

 Grönstruktur och rekreationsstråk beaktas. 

 Detaljplanen kompletteras med uppgifter om hur rödlistade och fridlysta arter ska kunna 

behålla sin numerär under och efter byggprocessen. 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
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