
Sveriges Radio 
Publicerat onsdag 7 maj kl 06:08 

 

Becksvart när Trafikverket släcker ner  
De boende i Barkhyttan i Hofors har blivit av med sina lyktstolpar på vägen som leder upp på E16. 
Enligt Trafikverket är det för dyrt att ha lyktstolparna kvar och därför har de plockat bort dem. 

– Det finns inga trottoarer, det finns inga övergångsställen, det är mörkt och trafiken går i minst 80 kilometer i 
timmen. Det känns lite läskigt när man går där och när långtradarna kör förbi känns det som om man ska blåsa i 
diket, säger Weikko Skoog som bor i byn Barkhyttan i Hofors kommun. 

Barkhyttan är ett litet samhälle som ligger längs E16 en mil öster om Hofors på vägen mot Sandviken. 

På den lilla vägen som leder upp till E16 har det tidigare suttit lyktstolpar som gjort att de boende känt sig trygga 
när det är mörkt ute. Men nu har Trafikverket plockat ned stolparna. 

– Dels är det för dyrt, men det är också en miljöanpassning som är kopplad till en energieffektivisering, säger 
Agneta Löf som är samhällsplanerer på Trafikverket i Gävle. 

Enligt Trafikverket pågår det just nu ett arbete med att plocka ned lyktstolpar runt om i landet. Trafikverket 
säger sig inte ha ansvar för de här vägarna längre. 

– Det kan ju själva sätta upp belysning, det finns inget som hindrar, säger Agneta Löf. 

Men det får de bekosta själva? 

– Ja, det får de bekosta själva. 

De boende i Barkhyttan har också ställt frågan om inte Hofors kommun kan ta över ansvaret för deras väg. Men 
det verkar inte vara aktuellt enligt kommunledningen. 

– Det är vid in- och utfarter som det förmodligen behövs lyse, så långt kan jag svara, säger kommunalrådet 
Marie-Louise Dangardt (S). 

Men du har inget besked när lyset kan komma tillbaka? 

– Nej jag kan inte svara på den frågan. Med vi har tagit upp det med Trafikverket för det är deras fråga 
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