
Under våren 2020 har vi upphandlat entreprenadarbetena med att byta ut nuvarande bro över strömmen mellan 
Karlby och Finnö. Vi har nu utvärderat de anbud som inkom den 11/6 2020. Eriksson Bygg Ab:s anbud har antagits 
och avtal kan tecknas efter besvärstiden på 33 dagar om inget besvär inkommer. Entreprenaden upphandlades första 
gången under hösten 2019 utan att något anbud inkom. 

Byggstarten är nu planerad till andra halvan av augusti 2020. Färdigställandetiden är planerad till senhösten 2022. 
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Karlbybron spänner över strömmen mellan Karlby och Finnö på landsväg 760. Bron har en körfil för fordon och en smal gångbana. Vägen är belagd med oljegrus och bron har träslitbana. 

Vad händer med Nya karlbybron?Vad händer med Nya karlbybron?

Vad?  
Under sommaren kommer besvärstiden för upp-
handlingsbeslutet att löpa. Därefter kan avtal tecknas 
för upphandlingen. Avtalstecknande med vinnande 
anbudsgivare är planerat till augusti 2020. Därefter 
kommer entreprenören att etablera sig på plats och 
inleda entreprenadarbetena. Arbetet inleds med att 
bygga tillfällig vägförbindelse och bro så att trafiken 
kan flyttas från nuvarande bro innan den rivs för att 
skapa plats för den nya bron. 

Varför?  
För att säkerställa ett fungerande trafiksystem. 

Tid?
Sep-okt 2020 
Byggnation av tillfällig vägförbindelse och och flytt av 
trafik till tillfällig väg.
 
Okt-nov 2020  
Rivning av nuvarande bro.

Nov 2020-nov 2021  
Byggnation av ny bro med tillhörande vägbyggnads-
arbeten samt rivning av tillfällig vägförbindelse inkl. 
tillfällig bro 

Vad händer just nu?

Kortfakta bakgrund till projektet. 

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets 
början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten 
betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin 
tekniska livslängd och vi måste därför riva den gam-
la bron och ersätta den med en ny i samma läge som 
nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som 
uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar 
samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till 
östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik. 

Bron är viktbegränsad till 50 ton(fordonskombination), 26,5 
ton(enskilt fordon) idag, man kan då inte använda fulla lastkapa-
citeten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar 



Figuren ovan visar omfattningen av trafikomläggningen under entreprenadtiden. 

Entreprenadtiden?
• Under entreprenadtiden leds trafiken in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. 

Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
• Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt. 
• Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan. Skolgården avgränsas med 

staket mot vägen.
• Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll. 
• En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
• Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafi-

ken växelvis över bron utan trafikljus. 

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet mellan tillfälliga bron vid skolan och söder om nuvarande bro som omfattas av entreprenad-
området stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. 

Sänkta hastigheter?
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

Hur påverkar det mig?
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För mer information läs gärna om projektet på: 
https://www.regeringen.ax/Karlbybron

 
Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på: 

https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt 
eller 

www.kartor.ax


