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Ny bro istället för förbifart 

Bron över Bohusbanan på väg 587 behöver ersättas. Den har blivit gammal och klarar 

inte den tunga trafik som passerar. Den uppfyller heller inte dagens krav på bredd eller 

höjd över spår. Vi utreder därför möjligheten att ersätta bron och bygga en gång- och 

cykelbana som är separerad från biltrafiken. 

Varför förkastades förbifartsalternativet? 

Vi fick i början av 2018 i uppdrag att ta fram ett 

förbifartsalternativ som innebar att delar av väg 570 

och väg 587 skulle dras om i ny sträckning. Efter 

samrådsmötet i augusti 2018, har det visat sig att den 

tekniska lösningen är kostsam, medför stora 

fastighetsintrång och att den påverkar områdets 

naturvärden negativt.  

Nytt förslag – cirkulationsplats  
söder om dagens bro 

Nu utreder vi ett nytt alternativ som är mindre 

kostsamt, tar mindre mark i anspråk och ger ytterst 

liten naturpåverkan. Förslaget innebär att vi bygger en 

cirkulationsplats strax söder om dagens korsning. Vi 

kommer att riva bron och ersätta den med en ny bro 

som kopplas direkt till cirkulationsplatsen.  

Vi ska dessutom bygga nya busshållplatser och en 

gång- och cykelbana genom Gunnesby. Gång- och 

cykelbanan kommer att gå längs den södra sidan av 

bron. Se en översiktlig bild av förslaget till höger. 

Vad händer framöver? 

Under vecka 14 (1–5 april) ska vi göra kompletterande 

fältundersökningar i omedelbar närhet till platsen för 

det nya förslaget. Ägare till fastigheter som kan 

påverkas av undersökningarna kommer vi att kontakta 

separat, liksom ägare till fastigheter som kan bli 

särskilt berörda av det nya förslaget. 

Någon gång under maj/juni kommer vi att hålla ett 

samrådsmöte där vi presenterar det nya förslaget till 

vägplan. Då kommer du att få tillfälle att ställa frågor 

och lämna synpunkter på förslaget. 

Korta fakta om projektet 

Vad: Ny bro, gång- och cykelväg samt 

säkerhetsåtgärder i korsningen mellan väg 587 och 570. 

Varför: Den bro som finns i dag är i dåligt skick och 

behöver ersättas  

Nuläge: Vi tar fram en vägplan. 

Läs mer på www.trafikverket.se/gunnesby 
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