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Nu reglerar vi påfarten vid Lindomemotet
Under hösten 2017 kommer vi att sätta igång trafiksignalen för
påfartsreglering vid påfarten norrut vid Lindomemotet. Det gör vi för att
förbättra framkomligheten, både på påfarten och på E6.
Vi har tidigare monterat upp en trafiksignal på
påfarten norrut i Lindomemotet. Syftet med
signalen är att reglera trafiken på påfarten för att
få en jämnare trafikrytm när trafiken vävs in på
E6. Vi har nu utrett hur vi ska använda signalen
så effektivt som möjligt, och kommer under
hösten att starta upp signalregleringen igen på
prov (se faktaruta).

Tre veckors provperiod
Provperioden startar vecka 43 och pågår i tre
veckor. Före, under och efter provperioden
kommer vi att studera trafiken för att se om vi
behöver ändra något i signalregleringen. Tanken
är att regleringen ska vara kvar om provet faller
väl ut.

Varför en ny provperiod?
Vi har tidigare provat signalreglering vid
Lindome under en period, men då släppte vi
bara på ett fordon i taget. Det visade sig vara
för lite med tanke på trafikmängden.
Under den nya provperioden kommer vi att
släppa på upp till två fordon i taget, vilket ger
ett snabbare flöde ut på E6.
Fördelar med påfartsreglering
• Det blir lättare att komma ut på E6.
• Trafikrytmen på E6 blir jämnare.
• Färre inbromsningar och köer på E6
ger mindre risk för olyckor.

I samband med signalregleringen förlänger vi det
heldragna körfältet så att trafiken vävs in på E6
längre fram.

Hur gör man som trafikant?
Rulla fram mot stopplinjen och vänta på grön
signal. Max två fordon åt gången kommer att
släppas på från påfarten. Signalen kommer bara
vara aktiv under högtrafik på vardagar. Övrig tid
är den släckt.
Läs mer på vår webbplats
www.trafikverket.se/lindomemotet
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Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se

Ungefärlig placeringen av signalen markerad med rött.
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