
 

 
   En av villorna vid Immetorpsbron uppallad på två trailers och på väg till ny tomt. 
 

Två fastigheter flyttas för 
Svartälvsbron vid Immetorp 

 
Den planerade nya bron över Svartälven i Immetorp kommer att kosta omkring 6 miljoner 
kronor om man räknar med kostnaden för tillfartsvägar samt den trafikplats som skall anläggas 
strax öster om bron. Det är ungefär allt byggnadsmyndigheterna i Karlskoga vet ännu. Hur den 
slutgiltigt skall komma att se ut och när man kan tänkas få börja med den är ännu en fullkomlig 
hemlighet utom möjligen för herrarna i Väg och vattensbyggnadsavdelning. 
 
– Så här ligger det till, säger gatu-
nämndens ordförande Gustav 
Karlsson. Det förslag som tidigare 
hade utarbetats och som vi väntade 
skulle bli godkänt föll nämligen inte 
herrarna i Väg och vatten helt i 
smaken. Därför har det arbetats om 
i vissa detaljer och det är just detta 
som man nu begrundar. 
  Det kan komma ett besked om 
godkännande när som helst men det 
kan också dröja länge innan vi får 
ett sådant. Det kan till och med 

hända att det blir fråga om ytterli-
gare ändringar. 
  På det hela taget betyder ditt 
egentligen inte så mycket för oss 
när beskedet kommer. Den gamla 
bron verkar nu så stark efter de för-
stärkningsarbeten som gjordes 
härom året att den kan duga ännu 
några år. 
  Just nu rör det sig i alla fall en del 
ute Vid bron och det gör det därför 
att vi inte skall stå oförberedda om 
beskedet om igångsättning kommer 

plötsligt. 
  Fastighetsnämnden har som bekant 
tidigare inköpt den behövliga mar-
ken för tillfartsvägarna. I den ingick 
två bebyggda fastigheter, vilka just i 
dessa dagar får maka på sig. Den 
ena av dem skall flyttas utan att ri-
vas. Därför är den lastad på två 
trailers och skall om allt går väl 
inom kort rulla därifrån. 
  När Väg och vattens beslut kom-
mer skall man därför bara ha att 
sparka igång. 


