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Den ändrade vägbelysningen vid E16 i Barkhyttan, Hofors kommun, har kraftigt försämrat trafiksäkerheten! 
Barkhyttans Byalag kräver nu ett samråd med Trafikverket och kommunens väg- och skolskjutsansvariga om 
hur trafiksäkerheten vid infarterna ska kunna återställas till en acceptabel nivå. 

En kraftig ökning av trafiken på E16 genom Barkhyttan har de senaste åren ökat olycksfallsrisken 
framförallt för cyklister och gående, som måste korsa eller färdas på europavägen. Trafikverket 
har genom att ta bort den belysning som funnits vid infarterna till Sibbersbo, Barkhyttan, 
Bergviken och Sälgsjönäs ytterligare försämrat trafiksäkerheten de mest oskyddade trafikanterna. 

Belysningen vid infarterna till byarna har varnat trafikanterna på E16 att det finns en utfart där 
cyklister och fotgängare kan korsa europavägen och varit till stor hjälp vid infart från E16 på de 
mörka vägarna 

Vägkorsningarna har nu blivit svåra att se vid mörker och dålig sikt och i vissa lägen bländar ljuset 
från den nya hållplatsbelysningen och gör det ännu svårare att se avtagsvägen och oskyddade 
trafikanter i korsningen. Nivåskillnader mellan vägbana och terräng utanför vägrenarna medför 
dessutom ökad skaderisk vid avåkningar. Flera tillbud har under vintern rapporterats till byalaget. 

Barkhyttans Byalag, som företräder boende i Barkhyttan, Sibbersbo, Bergviken och Sälgsjönäs, 
har under åren haft olika frågor om trafiksituationen uppe till diskussion och i samråd med 
kommunen och berörda myndigheter medverkat till att man funnit lösningar som förbättrat 
trafiksäkerheten. Vid Byalagets årsmöte ställdes frågan varför Trafikverket denna gång struntat i 
att samråda med de som berörs av förändringarna. Det förefaller inte heller ha varit något samråd 
med kommunens vägansvarige eller skolskjutsansvariga då även belysningen vid en 
upphämtningsplats för skolskjutsen tagits bort.  

Barkhyttans byalag kräver att trafiksäkerheten vid infarterna ska återställas till en acceptabel nivå 
och att förbättringsåtgärder ska planeras i samråd med Byalaget! 
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