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Notat 

Til: Kontaktutvalget Miljøpakken Saksbehandler: fal 

Fra: Statens vegvesen, region midt Tlf saksbeh.   

Kopi til:  Vår dato: 10.12.19 

 

E6/E39 Klettkrysset – alternativer for bedring av trafikksituasjonen på 

Klett 

Kontaktutvalget har tidligere behandlet saken i KU-sak 20/19 og ny-KU-sak 11/19. Det ble i 

siste møte bestemt følgende: 

Kontaktutvalget ber om at det framlegges informasjon om alternativene som gir et 

handlingsrom til neste møte. Kunnskap om trafikksikkerheten framlegges sammen med 

«quick-fix»-løsninger. Mulighet for mer fleksibel nedskilting av hastigheten følges opp som 

avbøtende tiltak. Vegvesenet formidler informasjonen til partene i god tid før neste KU-

møte. 

Statens vegvesen har siden våren 2019 arbeidet med et forprosjekt for ulike løsninger i 

Klettkrysset. Kontaktutvalget ble orientert om fire prinsipp for ulike løsninger for krysset i 

ny-KU-sak 11/19. De fire prinsippene var: 

• Strakstiltak innenfor eksisterende areal 

• Ny to-felts rundkjøring 

• Bru over 

• Nytt to-planskryss 

Det er siden behandlingen i KU 260919 gjort ytterligere trafikkvurderinger i samarbeid med 

Rambøll, samt at det er beregnet Anslag på flere av alternativene. Statens vegvesen mener 

det er gjort tilstrekkelige utredninger til å gjøre retningsvalg. 

Oppfølgingspunkter fra tidligere KU 

• Markere «fare for kø» - OK 

• Fleksibel fartsgrense – ikke vurdert i forprosjektet, ubesvart 

• Lysregulering rampe E6 fra Melhus – undersøkes nærmere frem mot KU 171219 

• Trafikksikkerhet – besvart i rapport fra Rambøll 

Alternative løsninger 

Det er sett på flere alternativer innenfor de fire aktuelle prinsippene. Her presenteres et 

utdrag av løsningsforslagene. Det er også regnet på kostnad for alternativene etter 

Anslagsmetoden. På forprosjektnivå opereres det med et usikkerhetsspenn på +/-40%. Det 

vises for øvrig til rapporten fra Rambøll. 



 

 

Strakstiltak (Quick-fix) 

Ombygging av eksisterende rundkjøring til 2-felt i sirkulasjonen i retning øst-vest (fra E6 til 

E39) og omvendt. Dette betyr også at tilfartene og utfartene fra og til E6 og E39 bygges om 

til 2-felt i en gitt lengde, avhengig av alternativ. Felles for alle variantene: 

• Tiltaket i selve rundkjøringen er begrenset, men behovet til 2-felt inn og ut mot E6 

og E39 kan variere og være omfattende. 

• Ombygging av rundkjøringen til 2-felt krever fartsreduserende tiltak på tilfartene 

med høy hastighet. For eksempel geometrisk tiltak i form av kontrakurve. 

• Alle variantene i Alt.1 krever fjerning av midtdelen på E39 for å få plass til 2-felt over 

eksisterende gangkulvert mot vest, noe som gir negativ trafikksikkerhetseffekt. 

Alternativ 1.1 (skisse) 

• Trafikal levetid, inntil 4 år 

• Kostnad 28-65 mill. kr 

Alternativ 1.1 forenklet løsning 

• Trafikal levetid 0 år 

• Ikke regnet anslag, vurderes til 6-15 mill. 

 

 

 

Øvrige varianter har dårligere måloppnåelse, og er ikke vurdert trafikalt eller gjennom 

Anslag. 



 

 

Ny rundkjøring med to sirkulasjonsfelt 

Alternativ 2 er mer omfattende med helt ny rundkjøring (D=56m) og tilhørende elementer. 

En stor rundkjøring med to felt i sirkulasjonen og to felt på tilfartene og utfartene til E6 og 

E39 vil ha mye større kapasitet i forhold til dagens rundkjøring. Det er også foreslått filterfelt 

for trafikken fra E6 mot Fv707 og to felt på tilfarten fra Klett (fv707). En eller begge 

gangkulverter må forlenges for å få plass til flere felt på vegarmene. Lengden på to felts 

armene bestemmes ut fra kapasitetsbehov og kølengde. 

Det er her vurdert to varianter. Begge har forholdsvis lik investeringskostnad, men en 

ordinær rundkjøring vurderes å ha marginalt bedre trafikal levetid. 

Alternativ 2.1 

• Trafikal levetid, 20-25 år 

• Kostnad 58-135 mill. kr 

 

 

Bygging av bru for E39 vest (fly-over) 

Løsningen forutsetter bygging av ca. 130m bru, 2 ramper og en rundkjøring nordafor 

dagens rundkjøring. Ca. 80% av rushtidstrafikken fra avkjøringsrampen kjører rett fram i 

retning Orkanger. Fly-over for denne trafikken og 2-feltsveg på hele avkjøringsrampen fra 

E6 vil fjerne køen ved rundkjøringen. Hele strekningen mot vest dimensjoneres for 

fartsgrense 80km/t. For trafikken i motsatt retning (Orkanger – Trondheim) er det valgt bruk 

av eksisterende veg og rundkjøring med 2 felt helt inn til brua over E6. 



 

 

Dette alternativet har gode trafikkavviklingsmuligheter for hovedtrafikken under 

anleggsperioden. 

Alternativ 3 

• Trafikk-kapasitet, inntil 30% økning fra sør (Melhus) og inntil 80% økning fra vest 

(Orkanger). Retning øst – vest OK 

 

Det ble innledningsvis i forprosjektet vurdert flere alternativ for såkalt fly-over, men disse 

ble utelukket på grunn av manglende måloppnåelse. 

Nytt planskilt kryss 

Variantene i dette alternativet er utformet som komplett ruterkryss, noe som innebærer et 

gjenkjennelig og lett lesbart kjøremønster som resten av kryssene på E6 og E39 i området. 

E39 ligger ca. 2,5m under dagens nivå. Det er også sett på alternativ der krysset flyttes vest 

for dagens plassering. Det har vært vurdert opp til seks varianter her, der to er tatt med 

videre til kvalitetssikring av Rambøll og tre til kostnadsberegning. 

Alternativ 4.1og 4.4 

• Trafikk-kapasitet, ca 100% økning 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oppsummering 

Innledningsvis i forprosjektet ble det antatt at det kunne fungere med en straksløsning og 

på sikt en fly-over-løsning som skissert i alternativ 3. Samtidig var Statens vegvesen tydelig 

på at en måtte gjennomføre et forprosjekt før en har tilstrekkelig grunnlag for å gjøre et 

retningsvalg. For å kvalitetssikre grunnlaget ble Rambøll AS brukt. Det er utdypende 

informasjon til dette notatet i Rambøll sin rapport. 

Det er kun løsninger innenfor alternativ 1 som Kontaktutvalget kan bestemme å ta inn i 

Miljøpakken. Alternativ 2 vil kreve nærmere avklaring med SD. Alternativ 3 og 4 er åpenbart 

nye prosjekt, og må derfor vurderes inn mot kommende NTP’er. 

Rapporten fra Rambøll omtaler trafikksikkerheten for alle alternativ, inkludert dagens 

situasjon. Tilbakeblokkering på E6 må unngås, og situasjonen i dag er meget uheldig. 

Trafikksikkerheten blir spesielt utfordret på E6 fra Trondheim. I området ved 

retardasjonsfeltet og avkjøring fra E6 er fartsgrensen på E6 100 km/t. Det kan fort oppstå 

farlige situasjoner når trafikken har en hastighet på 100 km/t og tar igjen saktegående kø på 

veg inn i retardasjonsfeltet.  

Oppsummert kan en si at alternativ 1 har alt for kort levetid i forhold til investeringen. 

Alternativ 2 gir OK levetid, men til en forholdsvis høy investeringskostnad. Alternativ 3 har 

en alt for høy investeringskostnad i forhold til alternativ 4. Alternativ 4, nytt to-planskryss, 

fremstår fortsatt som eneste riktige retningsvalg. 

Anbefaling 

Statens vegvesens anbefaling er at det ikke gjennomføres strakstiltak som beskrevet i 

notatet og rapporten fra Rambøll. Enklere tiltak må fortsatt vurderes for å bedre 

trafikksikkerhetssituasjonen på kort sikt. For løsning på lang sikt bør partene i Miljøpakken 

arbeide for at nytt toplans-kryss blir innarbeidet i kommende NTP. 


