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Mottagare 

Arboga kommun
Kopia till 

[Kopia till]

Box 45,  

732 21 Arboga 

Angående eventuell utrivning av bro 19-912-1  

 
Trafikverket utreder möjligheten att riva ut strövbro 19-912-1 Över väg E18 

norr om Arboga samhälle.  

Bron uppfördes i samband med bygget av motorvägen mellan Örebro och 

Arboga.

 

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som gjordes så utpekas området norr 

om Arboga av Länsstyrelsen ”som ett särskilt värdefullt strövområde. Blandad 

barr- och lövskog, småkuperat och med viss variation i öppenhet, är det ett 

välbeläget när-rekreationsområde.” 

I Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder nämns: ”För den östra delen 

ordnas en speciell bro för det rörliga friluftslivet, ca en halv kilometer väster 

om Vibyvägen (väg 575). Det innebär att området norr om motorvägen blir 

tillgängligt i framtiden.” 

Denna strövbro är idag i mycket dåligt skick och en renovering skulle kosta 

betydande summor. Bron verkar inte heller nyttjas av någon då det inte finns 

någon väg eller upptrampad stig som leder till bron. Vid behov av att korsa 

motorvägen används  idag vägporten på väg 575 under väg E18. Bron fungerar 

inte heller som viltpassage för större djur då den är för smal och inte ger 

tillräcklig trygghet för korsande djur.  

Då bron inte används idag i någon märkbar omfattning så ser vi inte att vi har 

någon anledning till att rusta upp den utan avser att riva ut den när vi har 

finansiering för detta. 
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Då bron ligger inom Arboga kommun vill vi få bekräftat av er att ni inte har 

några invändningar mot att bron rivs ut.  

Med vänlig hälsning, 

Tomas Holmlund 

Samhällsplanering, Region Öst 
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