
Här vill Trafikverket mörklägga för cyklister – nu
kommer protester ”Det här är märkligt”

Trafikverket planerar att riva belysningen på cykelvägen från
Mellsta och norrut.
Den behövs inte.
Borlänge kommun protesterar.

När E 16 byggs om till mötesfri väg planerar Trafikverket att riva
belysningen längs den intilliggande gång- och cykelvägen.

Det handlar om en sträcka på fyra kilometer, från Mellstarondellen och
norrut.

Borlänge kommun reagerar mot den planerade mörkläggningen.

– Vi tycker att det här är märkligt, säger Ronny Beyer (S), ordförande i

Ronny Beyer vill behålla belysningen på gång- och
cykelvägen.
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samhällsbyggnadsnämnden.

Trafikverket pekar på att gång- och cykeltrafiken utmed väg E16/70 – är
mycket begränsad.

”Det finns inga målpunkter längs sträckan som innebär att pendling med
cykel sker i större utsträckning. Gång- och cykeltrafik bedöms endast
förekomma i små flöden”

Därför planerar Trafikverket att plocka bort belysningen.

Det får Borlänge kommun att reagera.

Och protestera.

Samhällsbyggnadsnämnden som haft frågan uppe anser att sträckan är ett
viktigt gång- och cykelstråk – bland annat för de mer än 400 invånarna i
Norr Amsberg.

Ingen pendling i större utsträckning.”

Vägsträckan ska byggas om till mötesfri väg. Gång- och
cykelvägens belysning kan komma att plockas bort.
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Kommunen pekar på att det finns en skola i byn och att ett av Borlänges
mest besökta friluftsområden, Mellsta, finns i den andra änden av stråket.

Vidare betonas att man ska se den aktuella sträckan i ett större
sammanhang, nämligen hela sträckan Borlänge-Djurås som nu ska byggas
om. Då är betydligt fler berörda både i Borlänge och i Gagnefs kommun.

Kommunen menar att Trafikverkets bedömning har ett för stort fokus på
bilperspektivet:

”En cyklist har ett helt annat behov av belysning än en bilist för att denne
ska uppleva att cykeln är ett tryggt och säkert alternativ”.

Kommunen arbetar för att få fler att cykla, bland annat genom att
prioritera belysning på gång och cykelvägar.

Och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är olyckligt om Trafikverket
genomför åtgärder som kan få motsatt effekt.

Kommunen anser att belysningen ska vara kvar.
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Det handlar om trygghet.”



– Vägen bör vara belyst av flera skäl. Det handlar också om trygghetsskäl,
säger Ronny Beyer.

Några ekonomiska skäl till att mörklägga ser han inte.

– Det finns moderna armaturer som i stort sett inte drar någonting.
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