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Beslutningssak – Fremkommelighetsutfordringer E6 Jaktøya – 

Sentervegen, rundkjøring Klett 

E6 Jaktøyen-Sentervegen ble åpnet for trafikk sent i 2018. Prosjektet gjennomføres innenfor 

Miljøpakken for Trondheim, og er det største prosjektet så langt i pakken. 

I dette prosjektet ligger Klettkrysset, som binder sammen E6 og E39 sør for Trondheim. Det 

oppstår allerede kort tid etter åpning utfordringer med framkommelighet i det nye 

Klettkrysset i rushtid på ettermiddager. Klettkrysset er bygd som rundkjøring, der armer har 

ført trafikken bort fra en gjennomgående E6. 

Det er uheldig at slike framkommelighetsproblemer skjer. Den reduserte 

framkommeligheten i Klettkrysset gir dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet på grunn av 

tidstap og fare for redusert trafikksikkerhet.  

Bakgrunn  

Prosjektet E6 Jaktøyen-Tonstad ble prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 

innenfor en ramme på 1 500 mill. 2009-kr, jf. St.meld. nr. 16 (2008-2009). Det var i NTP 

lagt opp til ren bompengefinansiering. I 2015-kr og korrigert for endret mva-regelverk, 

tilsvarer dette ca 2100 mill. Prosjektet ble etter dette delt i to, og E6 Sentervegen-Tonstad 

ble bygget ut som eget prosjekt til en kostnad på nær 400 mill. 2015-kr. Da gjenstår ca 

1700 mill. kr til Jaktøya – Sentervegen. I NTP 2014-2023 ble prioriteringen av restprosjektet 

E6 Jaktøyen-Sentervegen opprettholdt innenfor en ramme som nå ble satt til 2 500 mill. 

2013-kr for denne delen, jf. Meld. St. 26 (2012-2013). Det var da forutsatt planskilt kryss på 

Klett. Ved vedtak av utbygging ble styringsrammen satt til 2 600 mill. 2015-kr, jf. St.prp. 

108 S (2014-2015), da uten toplanskryss. Dette var i tråd med KS2-konsulentens vurdering.  

Klettkrysset – planlagt løsning (planskilt) 



 

 

 

I forhold til NTP 2010-2019 ble rammen til E6 Jaktøyen-Sentervegen økt med ca 900 mill. 

2015-kr. Statlig bidrag i prosjektet var nå 1 265 mill. 2015-kr (reelt i overkant av 1 milliard 

hensyntatt endret mva-regeverk). Bompengebidraget ble endret fra forutsatt 1 435 mill. 

2015-kr i NTP 2010-19, til 1 352 mill. 2015-kr da Stortinget fastsatte styringsramme 

(St.prp. 108 S, 2014-2015). 

Fra planskilt kryss til rundkjøring 

I planleggingen ble det avdekket betydelige mengder kvikkleire i området rundt Klett og 

Storlersbakken. Dette gjorde at kostnadene økte. Miljøpakkens styringsgruppe besluttet en 

styringsramme for prosjektet på 2 500 mill. 2015-kr mill. kr, jf. KU-sak 49/15. I behandling 

av Miljøpakkens handlingsprogram for 2016-19 primo 2016 ble denne styringsrammen 

lokalpolitisk vedtatt. Dette er 100 mill. kr lavere enn vedtatt av Stortinget i behandling av i 

St.prp. 108 S (2014-2015). 

Klettkrysset - bygd kryss (rundkjøring) 

 

Kostnadsøkningen ble kjent for partene i Miljøpakken i 2010-2011, og det pågikk lenge en 

prosess i Miljøpakkens styringsorganer for å se på kostnadsreduksjoner og kuttmuligheter i 

prosjektet. Det var også vurdert om prosjektet kunne kuttes i lengden, men dette ble det 

ikke åpnet for i Meld. St. 26 (2012-2013). Det ble i 2011/2012 bestemt at det måtte 

identifiseres teknisk mulig gjennomførbare kutt, som skulle legges frem for Miljøpakken. 

Statens vegvesen bestilte derfor en konsulentrapport som kartla 4 alternativ til det normerte 

toplanskrysset. Denne rapporten ble lagt frem i KU 14.12.12, KU-sak 66/12. I rapporten ble 

ulike målindikatorer (trafikk per vegkategori, kollektiv, næring, miljø, m.m.) vurdert og 

sammenlignet med hverandre. Rapporten konkluderte med at den regulerte løsningen 

(toplanskryss) «gir god kapasitet og framkommelighet i kryssløsningen på Klett», og 

samtidig at alternativ 4 ga «liten negativ konsekvens» for riksvegtrafikken. Alternativ 4 kom 

også best ut i sum på øvrige måleindikatorer, og er den løsningen vi ser på Klett i dag.  



 

 

Miljøpakken bestemte senere ut fra det identifiserte mulighetene for teknisk mulig 

gjennomførbare kutt, blant annet å kutte ut et nordgående krabbefelt i Storlersbakken og 

gjøre om planskilt kryss på Klett til rundkjøring. 

Klettkrysset – situasjon før ombygging 

 

E6 og E39 har tidligere vært knyttet sammen med en rundkjøring på Klett. E6 er gjennom-

gående og passerer ikke gjennom den nye rundkjøring, som derfor har betydelig mindre 

trafikk enn den tidligere rundkjøringen. Beregningsmodellene for den nye rundkjøringen 

viste bedre resultater enn det vi nå ser i praksis. Beslutningen som ble gjort, og alternativet 

som ble valgt, var på basis av faglige råd som ble innhentet. I ettertid ser vi at en skulle ha 

gjort mer dyptgående analyser av prognosesituasjon, og dermed hatt et bedre 

beslutningsgrunnlag for Miljøpakken.  

Etter trafikkåpning 

Statens vegvesen observerte snart etter trafikkåpning at kapasiteten i rundkjøringen 

E6/E39/Fv707 ikke var god nok. I den forbindelse igangsatte vi en overordnet 

trafikkvurdering av den virkelige situasjonen. Det ble satt opp kamera (to dager) for å gjøre 

en trafikktelling som grunnlag for vurderingen. Funn som ble gjort primo 2019: 

 Det var ca 10 minutter som kan karakteriseres som kø. 

 Beregning av virkelig trafikkvolum og standard avstand mellom bilene gir et forventet 

volum/kapasitetsforhold på 0,83.  

o Under 0,85 er teoretisk god flyt 

o 0,85 – 0,9 karakteriseres som ustabilt 

o >1 kø 

 Beregning av virkelig trafikkvolum og virkelig avstand mellom bilene gir et 

volum/kapasitetsforhold på 1,11. 

 Midlertidige tiltak vil bare være lindrende og ikke være noen endelig løsning. 

Som et foreløpig tiltak vil vi sette opp «fare for kø»-skilt i Storlersbakken med sensor, slik at 

det vises kun når det begynner å bygge seg opp kø i avkjøringsrampen mot E39. Dette 

krever noen kabel-/elektroarbeider som vi har valgt å avvente litt for ikke å ytterligere 

komplisere et vanskelig sluttoppgjør med Peab Anlegg.  



 

 

Etter hvert som fokuset på problemet økte ble det satt i gang nye trafikkvurderinger. Disse 

pågår fortsatt, og det er usikkert om disse er ferdig til KU 19.06.19. Det som gjøres 

annerledes nå er flere dager med videoregistrering for å ha et bedre grunnlag for å vurdere 

aktuelle tiltak. Analysen forventes å gi svar på om det er tilstrekkelig på kort sikt å utvide 

med to felt inn, ut og i rundkjøringen. Foreløpige observasjoner er at køen på fredag 

ettermiddag varer i over 2 timer, og at køtiden er 10-15 minutter. 

Videre arbeid 

Umiddelbare tiltak 

 Sette opp et «fare for kø»-skilt.  

 Vurdere å flytte startpunktet for 100 km/t sørover, til etter avkjøringsrampa.  

I et svar til samferdselsdepartementet har vi oppgitt følgende aktuelle tiltak. 

 På kort sikt: Lysregulering av fv. 707 inn mot rundkjøringen (dette er trafikk som 

forhindrer hovedstrømmen av trafikk mellom E6 og E39) og å flytte grensen for 100 

km/t til sør for avkjøringsrampe E39. Vi vil innen kort tid ta stilling til dette. 

 På mellomlang sikt: Gjøre om rundkjøringen for å skape to kjørefelt og etablere 

filterfelt for høyresvingende trafikk for å lede denne utenfor selve rundkjøringen. 

 På lang sikt: Etablere planfri kryssing. 

Statens vegvesen jobber kontinuerlig med utvikling av riksvegnettet og grunnlag for 

kommende NTP’er. I dette ligger det blant annet å foreslå tiltak som forbedrer 

trafikksikkerhet og fremkommelighet. Toplanskryss på Klett er derfor et naturlig og 

åpenbart forslag til nåværende, og eventuelt kommende NTP-prosesser.  

Statens vegvesen ønsker å forankre eventuell lysregulering på fylkesveg 707 i Miljøpakken. 

Når det gjelder øvrige tiltak vil det være fornuftig å avvente den igangsatte 

trafikkvurderingen før en beslutter veien videre. Denne vil formodentlig gi svar på om en 

større rundkjøring løser situasjonen. 

Anbefaling 

Statens vegvesen anbefaler kontaktutvalget å beslutte følgende: 

Kontaktutvalget gir sin tilslutning til å sette opp lysregulering på fv. 707 retning Klettkrysset. 

Tiltaket finansieres innenfor rammen til E6-prosjektet. Kontaktutvalget ber Statens vegvesen 

komme tilbake til KU med trafikkvurdering og hvilke tiltak som er aktuelle. Dersom 

trafikkvurderingen viser at det på kort sikt vil være tilstrekkelig med en utvidet rundkjøring 

bes det om et kostnadsoverslag med 10% usikkerhetsnivå. Planlegging av tiltak betales 

innenfor prosjektrammen. 

  


