
Vägbelysningen	  

Samråd om skolskjuts 
Kommunens skolskjutssamordnare har frågat Byalaget vad vi anser om att flytta upphämtningen från 
Hoforsvägen 132 (vid Greger Skogsbergs garage) till den belysta busshållplatsen vid Zettlins med argumentet att 
barnen kan gå dit på Urversvägen-Eriksbergsvägen. Efter samråd med berörda föräldrar svarade byalaget att det 
är högst sannolikt att barnen väljer att gå längs E16 till hållplatsen i stället för den längre, obelysta och ibland 
oplogade vägen genom skogen.  Skolskjutsen bör därför även i fortsättningen hämta vid Hoforsvägen 132 och 
den där borttagna vägbelysning ska återställas. 

Byalagets styrelse har sedan beslutat att de berörda föräldrarna får fortsätta dialogen om skolskjutsarna. 

Nytt brev till Trafikverket angående hållplatser som saknar belysning. 
Under våren blev vi uppmärksammade på att hållplatserna Bäcken och Kvatten, för bussar mot Gävle, inte har 
någon belysning. Bägge hållplatserna används av arbetspendlare och skolungdomar som är mycket utsatta när 
de står i mörkret och väntar. Dessutom släcks hållplatsbelysningen vid Sibberbovägen kl 24.  
Vi har vi i ett nytt brev till Trafikverket yrkat att dessa hållplatser också måste få fungerande belysning.  
 
Svar från Trafikverket 
Då vi efter två månader inte fått svar från kommunen eller Trafikverke,t framförde Weikko våra argument och 
efterlyste svar i Radio Gävleborgs valfrågeprogram från Hofors den 29/4. Trafikverkets svar kom 30/4  
 
”För närvarande sker ett arbete där Trafikverket ser över sina belysningsanläggningar utifrån kravet att 
energieffektivisera verksamheten. Detta sker bl a genom rasering av uttjänta och icke trafiksäkra anläggningar 
eller reinvestering av nya anläggningar. I samband med detta görs även en uppgradering av anläggningen så att 
den ska stämma överens med våra riktlinjer.  

Trafikverkets belysningsanläggningar ska framför allt finnas i komplicerade trafikmiljöer, som tex större 
korsningar, trafikplatser eller som i Barkhyttan vid busshållplatser där behov finns. Enskilda anslutningar eller 
enskilda vägar ingår inte i Trafikverkets uppdrag att belysa men det hindrar inte att man som fastighetsägare eller 
vägsamfällighet själv kan sätta upp belysning vid sin infart. 

Region Gävleborg planerar att genomföra ett utredningsarbete för att förstärka kollektivtrafikresandet efter E16 
från Hofors till Gävle. Busshållplatserna kommer då att ingå som en del i det arbetet. 

Samråd har skett med Hofors kommun. När det gäller skolskjutsfrågan har svar sänts till byalaget och 
diskussion om bästa lösningen framöver diskuteras. Trafikverket instämmer i kommunens bedömning av att 
man i första hand bör hämta och lämna där bussen kan köra av vägen vid en hållplatsficka. 

Även kommunen har krav på att genomföra energieffektivisering av sina anläggningar vilket medför att inte 
heller kommunen har för avsikt att sätta upp belysning på aktuell plats. 

Sammanfattningsvis kommer varken Trafikverket eller Hofors kommun att sätta upp någon ytterligare belysning, 
men som tidigare nämnts är det möjligt för fastighetsägare eller vägsamfällighet att själva komplettera med 
belysning” 

Vägbelysningen släckt även i andra byar. 
Radion fortsatte att följa upp belysningsfrågan i början av maj och i programmen framgick att gatlampor släckts 
på många ställen. Huvudargumentet från Trafikverket i radiointervjuerna var att man fått i uppdrag att 
energieffektivisera och miljöanpassa och att man då måste släcka ner belysning. Och att det är kommuner och 
vägsamfälligheter som ansvarar för belsyning vid enskilda utfarter.  

Inbjudan till kommunens trafikansvariga politiker att möta byborna 
Då vi inte kommer vidare genom tjänstemännnen har byalagets styrelse beslutat att kalla till ett allmänt möte om 
trafiksäkerhet och vägbelysning i början av hösten och bjuda in de trafikansvariga  politikerna i kommunen. 


