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1. INNLEDNING 

Statens vegvesen Region midt har bedt Rambøll om bistand til å vurdere alternative løsninger for 

endring av kryssløsningen på Klett mellom fv 707, rampe fra E6 og E39. 

Det nye vegsystemet ble åpnet i desember 2018. Det ble etterhvert klart at det er 

kapasitetsutfordringer med rundkjøringen som binder sammen fv 707 (Klett og Melhus), E39 og 

rampe fra E6 fra Trondheim. 

 

Statens vegvesen har jobbet med alternative skisser for å løse utfordringene. Det er utarbeidet 

skisser for løsninger som kan være egnet på kort og på lang sikt. Rambøll vil vurdere de ulike 

alternativene med tanke på kapasitet, geometri og trafikksikkerhet. 

 

 

Kartutsnittet under viser geografisk hvor kryssområdet ligger i forhold til Trondheim. Visst med 

svart sirkel i kryssinga mellom E6 og E39. 

 

 

Figur 1 Vegsystem 2019 - kartutsnitt 
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2. UTFORDRING  
Det er i perioden 2015-2019 bygget ny E6 mellom Trondheim (Tiller) og Melhus. E6 med 

tilhørende ramper og vegnett ble åpnet 19. desember 2018 for trafikk i fire felt på hele 

strekningen fra Tiller til Melhus. 

 

 

 

Trafikk i rundkjøringen mellom fv 707, E6-rampa og E39 skaper køer i området.  

 

 

Figur 2 Vegsystem 2019 

KØER 

I ettermiddagsrushet er det kø i retning fra Trondheim. Det er en stor utfordring at køen strekker 

seg lenger enn retardasjonsfeltet. I ettermiddagsrushet er det også kø i retning fra Klett 

(Leinstrand/Heimdal). I morgenrushet er det noe kø i retning fra Orkanger. Køene er observert til 

å være lenger fredag ettermiddag enn andre dager. 

Rundkjøring 

Rampe fra E6 

E6S 

E6N 

E39 fra Orkanger Fv 707 fra Klett 
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Figur 3 Rampe fra E6 fra Trondheim 2019 

Retardasjonsfeltet er ca 200m. 

Rampe og retardasjonsfelt er til sammen ca 670m. 

 

TRAFIKKSIKKERHET 

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. 

 

 

Figur 4 Kø fra E6 Trondheim 24. mai 2019 kl 16:00 

Bildet er tatt fra bru over E6 og rampe vist i figur 1 og 2. 

Lengde retardasjonsfelt og 

rampe frem til rundkjøring 

er ca 670m 
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3. GRUNNLAG 

3.1 De ulike alternativene 

Det er utarbeidet 6 ulike forslag til endring av kryssløsningen. Disse presenteres under og gås 

nærmere igjennom i kap 4. 

• Alt 0. Dagens rundkjøring. 

• Alt_1.1. Midlertidig rundkjøring med ytre diameter 40 m der dagens areal satt av til 

rundkjøring, benyttes i stor grad. Midtdelere og skulderbredder gjøres smalere. 

• Alt_2.1. Ny stor rundkjøring 56 m. 

• Alt_2.2. Ny stor rundkjøring 56 m. Alternativ utforming av midtøy for å regulere 

feltbruken i sirkulasjonsarealet. 

• Alt_3.1. Planskilt kryssing for trafikk fra E6 fra Trondheim. Resten av trafikken må 

forholde seg til eksisterende rundkjøringer og ramper. 

• Alt_4.1. E39 i kulvert under lokalvegen. To rundkjøringer på øvre plan 

• Alt_4.4. Nytt fullt toplanskryss ca 300 m vest for dagens kryss.  

3.2 Trafikktellinger 

Det er gjort tellinger av trafikken i noen utvalgte tidsrom som vi har tilgjengelig for beregninger. 

 

1. Tall fra tirsdag ettermiddag 12. februar 2019.  

2. Tall fra fredag ettermiddag 24. mai 2019. 

3. Tall fra tirsdag morgen 28. mai, kjøreretning fra Orkanger. 

4. Observasjoner fra fredag 7. juni – pinsa. 

 

1. Tirsdag 12. februar i ettermiddagsrushet var det observert at køen på E6 i retning fra 

Trondheim strekte seg lenger enn retardasjonsfeltet i ca 15 min, fra 1540 til 1555. 

 

2. Fredag 24. mai i ettermiddagsrushet var det observert at køen på E6 i retning fra Trondheim 

strekte seg lenger enn retardasjonsfeltet i ca 2 timer, fra ca 1530-1730. Køen strekte seg 

maksimalt oppover Storlersbakken nesten til bomstasjonen. 

 

3. Trafikktall fra tirsdag 28. mai, morgen, indikerte ikke veldig lang kø fra Orkanger selv om det 

måtte forventes å stå noen minutter. 

 

4. Observasjoner fra fredag 7. juni tilsa at køen strakk seg langt inn på Heimdalsmyra. Forbi 

krysset på Sandmoen sto køen helt stille. Dette oppfattes som en ekstremsituasjon som har det 

med å oppstå «hver fredag før pinse». 

 

Det er et relevant spørsmål hvilken situasjon det skal tilrettelegges for. Som et minimum må 

kryssområdet fungere godt med trafikken på i en normal fredags ettermiddag gjennom hele året. 

Ut fra det tar vi utgangspunkt i tall fra fredag 24. mai og kontrollerer mot nivå1-tellepunkt for 

andre fredager. Trafikktallene som er brukt i beregningene er vedlegg til rapporten. Det er samme 

datasettet som er brukt for alle beregninger. Det er geometrien som er ulik. 

 

3.3 Trafikkøkning/endring 

Trafikkøkning 

Det er brukt ulike kilder for å vurdere forventet trafikkøkning i årene som kommer og fastslå om 

dagen vi har komplett tellesett fra, 24 mai 2019, er representativt som grunnlag for å finne en 

løsning. Det er vist grafer for trafikkvekst fra Nivå1 tellepunkt og bomstasjoner. Mer detaljerte 

grafer finnes i vedlegg. 



Rambøll - klettkrysset 

 

  

 

7/30 

 

Vekst brukt nytte/kost beregninger 

Generell vekst brukt i nytte/kostnadsberegninger er 1,4 % for lette og 2,1% for tunge frem til år 

2030 i Trøndelag Sør som helhet. Etter 2030 forventes den generelle veksten å være noe lavere. 

Dette er tall som er generelle og representerer ikke nødvendigvis trafikkutviklinga i kryssområdet 

E6/E39 på Klett spesielt godt. Vi har derfor valgt å ikke bruke disse tallene videre i våre 

vurderinger. 

 

Nasjonal transportplan 

I trafikkberegninger brukt i Nasjonal transportplan, viser forventet trafikkvekst å være høyere enn 

de generelle forventningene til Trøndelag Sør på hovedveiene ved Klett. Frem til 2030 kan vi 

forvente en vekst på 3,2-3,3% på E6 og E39. Lavere etter 2030. 

Tall fra trafikkberegningene inn i Nasjonal transportplan er det beste vi har for å spå om 

fremtiden og velger å bruke disse tallene videre i våre vurderinger. 

 

Tellepunkt Nivå1. 

Det er tatt ut telledata fra to tellepunkt, et på Melhussletta og et i Brekktunnelen. 

I vedlegg vises grafer for nivå1 tellepunkt på Melhussletta og Brekktunnelen. I denne 

sammenheng er trafikk på E39 mest relevant og vises her.  

 

Under vises antall passeringer pr dag gjennomsnittlig pr måned i Brekktunnelen i 2019. Måneden 

med høyest trafikk er august. I august er gjennomsnittllig trafikk pr dag 7,7 % høyere enn i mai. 

 

 

 

Figur 5 Gjennomsnittlig antall passerte kjøretøy pr dag pr måned Brekktunnelen 

 

Tellinger fra bomstasjonen i Storlersbakken 

Grafen under viser passeringsdata pr dag gjennomsnittlig pr måned i bomstasjonen på E6 i 

Storlersbakken. Den høyeste måneden var august. I august er gjennomsnittlig trafikk pr dag 

10,4% høyere enn i mai. 

Det er ikke data tilgjengelig for november og desember 2019. 
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Figur 6 Gjennomsnittlig antall passerte kjøretøy pr dag pr måned bomstasjonen E6 Storler 

 

Grafen under viser passeringsdata for siste fredag i måneden i 2019. Det er ikke data tilgjengelig 

for november og desember. Det er i tillegg lagt inn data for fredag 24 mai. Vær oppmerksom på 

at siste fredag i mai 2019 var inneklemt fredag etter Kristi himmelfartsdag. 

Den fredagen med mest trafikk var i juni. Trafikken den fredagen var 7,3% høyere enn fredag 24 

mai vi har tellinger fra. 

 

 

Figur 7 Gjennomsnittlig antall passerte kjøretøy siste fredag i måneden bomstasjon E6 Storler 

 

Oppsummering trafikkvekst 

I et normalår er det en naturlig variasjon over dagen, uka og måneder. Dagen vi gjorde tellingene 

viser seg å ikke være den dagen med mest trafikk på en «normaldag» (Trafikken fredag 7 juni, 

fredag før pinse, var høyere, men vi har sett bort fra den siden det ikke er en normaldag med 

38000 passeringer). 



Rambøll - klettkrysset 

 

  

 

9/30 

En «normal» fredag kan vi forvente opptil 7,3 % høyere passering i bomstasjonen enn det vi 

telte. I Brekktunnelen kan vi forvente «normaldager» med 7,7% høyere trafikk enn i den 

måneden vi gjorde tellingene. 

 

Konklusjon. Det må tas høyde for en trafikkmengde på 7,5% høyere enn tellingene vi har gjort for 

at løsningen skal fungere en høy «normalfredag». 

I tillegg må vi se for oss en trafikkøkning på minst 3% pr år fremover. Trafikkøkningen fra 2018-

2019 var høyere, men det er et resultat av et mye bedre tilbud for biltrafikken og vi har ikke lagt 

denne økningen til grunn. 

 

 



Rambøll - klettkrysset 

 

  

 

10/30 

4. ALTERNATIVE LØSNINGER 

4.1 Alt 0 Dagens situasjon 

 

 

Figur 8 Dagens rundkjøring 2019 

 

4.1.1 Geometri 

Dagens rundkjøring har sentraløy med diameter 25 m og sirkulasjonsareal på 7,5 m som gir ytre 

diameter 40 m. Overkjørbar del av sentraløya er 2 meter. 

 

 

4.1.2 Trafikksikkerhet 

Utfordring 

 

• Langsom eller stillestående trafikk i retardasjonsfelt langs veg med fartsgrense 100 km/t  

• Trangt tverrsnitt langs rampe fra E6 Trondheim fram til rundkjøringa som hindrer sikt 

langs linjen og i forhold til konflikterende strømmer 

• Ett kjørefelt ut av rundkjøringa til Orkanger som reduserer kapasitet 

• Midtdeler fra Orkanger forsvinner eller blir veldig smal i planforslag 1.1. Fare for 

villkryssing mellom holdeplasser ved alt 1.1.  

 

Tiltak 

• Utvide sideterreng langs rampen inn mot rundkjøringa fra E6 fra Trondheim for å bedre 

sikt inn mot rundkjøring og inn mot nytt høyresvingefelt til Klett 

• Vurdere plassering av busslommer i kjøreretning til Orkanger 

• Vurdere mulighet for to kjørefelt ut av rundkjøring til Orkanger 
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Vær oppmerksom på at figurer som viser beregnet geomtri med tilhørende resultat/volum ikke 

viser riktige himmelretninger. 

 

4.1.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri 

 

Resultat volum/kapasitet 

 

Figur 9 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag dagens alternativ (nord til venstre) 

 

Resultat fra beregningene vises som belastningsgrad, som er volum/kapasitet. Ved 

belastningsgrad 0-0,8 er det god til tilfredsstillende avvikling. Belastningsgrad over 0,8 er 

uønskelig ved nye anlegg.  

 

Tabell 1 Tegnforklaring belastningsgrad 

Farge Belastningsgrad (x) Avvikling 

 <0,6 Svært god trafikkflyt 

 0,6<x≤0,7 God trafikkflyt 

 0,7<x≤0,8 Tilfredsstillende 

 0,8<x≤0,9 Høy trafikkbelastning 

 0,9<x≤1,0 Svært høy trafikkbelastning,  

nært sammenbrudd 

 >1 Totalt sammenbrudd 

 

Køene beregnet i dagens situasjon er opp mot 1600-1700 m på E6-rampe og 600 m fra 

Klett/Leinstrand/Heimdal. 
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4.2 Alternativ 1_1 

 

 

Figur 10 Skisse av alternativ 1_1. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

 

Hovedgrep: 

• Bruke mest mulig av dagens vegareal. Beholde dagens fotgjengerunderganger. Bygge om 

sentraløya i rundkjøringa. Det skal være mulig med to gjennomgående felt i 

sirkulasjonsarealet for E39- og E6-trafikk. 

• E39. Kortere deleøy. Smale skuldre. Trekke dagens deleøy fra E39 lenger mot sentrum av 

rundkjøringa. To felt ut av rundkjøringa mot Orkanger. Flytte bussholdeplass ut av høyre 

kjørefelt til lomme. 

• Ingen endring fra Melhus. Ikke konflikt med eksisterende 

bussholdeplasser. Ikke kollektivfelt fra bussholdeplass til 

rundkjøring.  

• To felt fra Klett. Flytte hele armen litt østover. Bygge en 

ny og vinkla trafikkøy.  

• Rampe fra E6. Kontrakurve som fartsreduserende tiltak 

fra E6. Det er viktig å redusere hastigheten ved 

kontrakurve fordi utvidet sirkulasjonsareal og to kjørefelt 

ut av rundkjøringa kan føre til høyere hastighet gjennom 

rundkjøringa. Høyresvingefelt mot Klett.  

 

4.2.1 Geometri 

Liten rundkjøring med diameter 40,5/50 m, litt under anbefalt størrelse, men kompenseres 

noe ved oval utforming. Avbøyning i innfart fra rampe E6 med kontrakurve R250/R-132/R30 er 

god som fartsreduksjonstiltak. Logisk føring av felt på tvers av hovedstrømmen ved å trekke 

trafikkøyer fram til indre felt. 

Hastighetsnivå i rundkjøring 30-35 km/t og L1=35 siktkrav er overholdt. 

Busslomma på utfart mot Orkanger kommer fort på etter rundkjøringa og fletting kommer for tett 

på utfarten, noe som vil redusere kapasitet og trafikksikkerhet. 
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4.2.2 Trafikksikkerhet 

• Busslomme i retning Orkanger på E39. Foreslår å flytte ut lommen for å få to 

gjennomgående kjørefelt. På den måten er det mulig å utnytte dagens gangsystem. Det 

er viktig å ha busslommen så nær rundkjøringa som mulig for å ha lavest mulig fart forbi 

stoppunktet for bussen. 

• Det er gunstig at fotgjengere og kjøretøy er separert i hvert sitt plan. 

• Utvide sideterreng langs rampen inn mot rundkjøringa fra E6 fra Trondheim for å bedre 

sikt inn mot rundkjøring og inn mot nytt høyresvingefelt til Klett. 

 

 

Figur 11 Forslag til flytting av busslomme ved utviding til et ekstra felt. 

 

 

4.2.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

Figur 12 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 1_1 
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Det er lagt inn en oval sentraløya. 2 felt i hovedretningen i sirkulasjonsarealet og 1 felt i 

sideretningen. Sentraløya er mellom 20-25m. Sirkulasjonsarealet er 10m ved to felt og 5m ved 

ett felt. Det er lagt inn et høyresvingefelt fra Trondheim (E6 rampa) til Klett på 80m. To felt fra 

Trondheim (E6 rampa) er satt til en lengde på 100m. 

Generelt er alle vegbredder satt til 3,5m meter. Med unntak av ut av rundkjøringa til Orkanger. 

Der er breddene satt til 3,25m på begge felt. Dagens felt på 4m beholdes til Melhus. Det legges 

inn to smale felt retning til Orkanger i en lengde på 120m, dvs. til slutten av busslommen. Det 

legges inn to felt fra E6 rampa med en lengde på 100m. 

 

Beregningene viser en vesentlig forbedring i forhold til dagen situasjon. Det vil være god 

trafikkavvikling i dagens situasjon. Den lengste forventa kø (95% kø) vil være 70m fra 

Trondheim, ca 25 m retning Klett/Leinstrand/Heimdal og 35m i retning fra Orkanger. Det er gode 

avviklingsforhold. 

 

En viktig parameter i begrensinga på rampen er antall felt ut i retning E39 Orkanger. Vi bør opp i 

en lengde på ca 170-200m for at trafikken fra E6 rampa skal fordele seg ca 50/50. Med et kortere 

felt ut vil trafikken fra E6-rampa fordele seg med flere på gjennomgående areal, sannsynligvis 

ytre felt. En annen viktig parameter er smale felt både for innkjøring, sirkulasjon og utkjøring. 

 

Det er svært viktig at de to smale feltene til Orkanger brukes som to felt. Dersom vegen oppfattes 

som så smal at det bare brukes ett felt, vil vi ha en helt annen situasjon. Da vil det fungere for 

dagens situasjon, men ha ingenting å gå på i forhold til trafikkvekst. 

 

 

 

Trafikkøkning 

En generell trafikkøkning på ca 20% fører til at køene begynner å vokse. Forventa kølengder kan 

fort bli 190m fra Trondheim, 180m fra Orkanger, 50 m fra Melhus og 250m fra Klett. 

Volum/kapasitetsforholdet er på et nivå der det skal lite til for at køene vokser «ukontrollerbart».  

Vær oppmerksom på at dette gjelder dersom de to smale feltene mot Orkanger brukes som to felt 

i en lengde på ca 120m. 

 

Det kan være lurt å bygge to felt på E6 rampa fra Trondheim for å bruke det som kømagasin for å 

hindre trafikken i å stå på E6. Men det bør sees i sammenheng med antall felt ut til Orkanger.  

 

Dersom bilistene bruker feltene som tiltenkt kan løsningen vare i opptil 4 år dersom vi regner med 

en årsvariasjon på 7,5% med en vekst på over 3 % pr år i årene fremover. Dersom bilistene ikke 

greier å ta i bruk de smale utfeltene til Orkanger som parallelle kjørefelt vil løsningen ha betydelig 

lavere kapasitet og dermed levetid. 

OBS! Antall år regnes fra mai 2019. Det må også vurderes om det er verdt å utsette trafikantene 

for en ny anleggsperiode for en løsning som ikke kan garanteres i spesielt lang tid. 
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4.2.4 Begrenset ombygging av alternativ 1_1 

Hva skjer dersom vi bare bygger om sentraløy uten å bygge nytt høyresvingefelt til Klett, kun 

30m ekstra felt fra E6-rampa og 10m ut til Orkanger? 

 

Beregnet geometri 

 

Resultat volum / kapasitet 

 

Figur 13 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag begrenset ombygging av Alternativ 1_1 

 

Allerede ved dagens trafikkmengder ser vi at vi har et volum/kapasitetsforhold på 1. Det vil si at 

det er sammenbrudd i trafikkavviklingen og vanskelig å ha kontroll på forventet kølengde. Den er 

i beregningen estimert til ca 480m. Det er like langt som dagens rampe opp til retardasjonsfeltet. 

Det vil ikke løse noe å bygge om sentraløya uten å tilrettelegge rampene inn/ut. 
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4.3 Alternativ2_1 

 

 

Figur 14 Skisse av alternativ 2_1. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

Hovedgrep: 

• Ny stor rundkjøring 56 m. Denne løsningen trenger mer areal og større ombygging enn 

alternativ 1_1 

• Konstruksjonene beholdes som de er i det sørøstlige hjørnet. Begge gangkulvertene må 

forlenges. 

• Alternativ 2_1 og 2_2 har ulik geometrisk føring. Den viktigste forskjellen er bruk av felt 

og hvordan lede trafikken til riktig felt.  

 

4.3.1 Geometri 

 

Stor rundkjøring med diameter 56m. Avbøyning i innfart fra rampe E6 med kontrakurve 

R196,5/R-133,5/R31,5 er god som fartsreduksjonstiltak. Det er foreslått en logisk føring av felt på 

tvers av hovedstrømmen ved å male sperreområde foran trafikkøyer fram til indre felt. 

Hastighetsnivå i rundkjøring 30-35 km/t og L1=35 siktkrav er overholdt. Sirkulasjonsarealet er 

satt til 10m (2x5m). Vi mener det må planlegges bredere sirkulasjonsareal. Det er viktig når det 

bygges en ny stor rundkjøring at den må kunne trafikkeres av store kjøretøy i begge felt uten at 

det går utover kapasiteten. Det er forholdsvis krappe kurver inn og ut av rundkjøringa noe som vil 

kunne føre til at overheng fra store kjøretøy kommer over i nabofeltet. Dette gjelder også når et 

stort kjøretøy skal svinge til venstre uten å påvirke trafikk i ytre sirkulasjonsareal. Den gamle 

«Klett-rundkjøringa» hadde et vesentlig breiere sirkulasjonsareal enn det som er skissert her.  

 

4.3.2 Trafikksikkerhet 

• Det er gunstig at fotgjengere og kjøretøy er separert i hvert sitt plan 

• Utvide sideterreng langs rampen inn mot rundkjøringa fra E6 fra Trondheim for å bedre 

sikt inn mot rundkjøring og inn mot nytt høyresvingefelt til Klett. 

• Ikke riktig å male sperrefelt i sirkulasjonsarealet. Dette gir uvant bruk av feltene. Det tar 

bort den fleksibiliteten som ligger i forskjellig feltbruk ut fra svingemønster og 

trafikkmengde. Feltbruken kan variere fra normalt morgenrush til en stresset fredag 

ettermiddag. 
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4.3.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri 

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

Figur 15 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 2_1 

Det er tatt utgangspunkt i en normalt stor rundkjøring med normalt kjøremønster og bruk av 

begge felt i sirkulasjonsarealet. Høyre felt kjører rett frem og til høyre. Venstre felt rett frem og til 

venstre. Eget høyresvingefelt fra rampa til Klett. Rampene til Trondheim og til Orkanger er 

beregnet med 2 felt så langt som mulig, og må minst være 200m. 

 

Det er god kapasitet i rundkjøringen. Det er forventet opptil 25 m kø i rush ettermiddag for E6-

rampa og E39. Det er forventet over 30 m kø fra Klett.  

 

Trafikkøkning 

Hovedvegstrafikken tåler mye generell trafikkøkning. Helt opp mot 80 % uten at vi kan forvente 

køer som er lengre enn ca 130 m. Men trafikken fra Klett vil bryte sammen allerede etter ca 20 % 

generell trafikkvekst. Ved å bygge et eget høyresvingefelt med lengde minst 70 m fra Klett, vil 

det gi bedre forhold for høyresvingende og vi kan forvente at løsningen tåler opp mot 60 % 

generell trafikkøkning fra Klett. Med generell trafikkøkning på 60 % forventer vi køer på 80 m fra 

Trondheim, 95 m fra Orkanger, 70 m fra Klett og 20 m fra Melhus.  

Det anbefales at E6-rampen fra Trondheim bygges så langt som mulig med 2 felt for å ha ekstra 

kømagasin. 

 

Med en trafikkøkning på litt over 3% pr år fram til år 2030 og deretter en forventet trafikkøkning 

på litt over 2% pr år videre fremover kan vi forvente at løsningen vil vare i ca 20-25 år. 
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4.4 Alternativ2_2 

 

 

Figur 16 Skisse av alternativ 2_2. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

 

• Ny stor rundkjøring. Denne løsningen trenger mer areal og større ombygging enn 

alternativ 2_1 

• Konstruksjonene beholdes som de er i det sørøstlige hjørnet. Begge gangkulvertene må 

forlenges. 

• Alternativ 2_2 og 2_1 har ulik geometrisk føring. Den viktigste forskjellen er bruk av felt 

og hvordan lede trafikken til riktig felt.  

 

4.4.1 Geometri 

Stor rundkjøring med diameter 46m/55m. Avbøyning i innfart fra rampe fra E6 med kontrakurve 

R221,5/R-204,7/R34 er god som fartsreduksjonstiltak. Logisk føring av felt på tvers av 

hovedstrømmen ved å trekke trafikkøyer fram til indre felt. Hastighetsnivå i rundkjøring 35 km/t 

og L1=35 siktkrav er overholdt. Sirkulasjonsarealet er satt til 10m (2x5m). Vi mener det må 

planlegges bredere sirkulasjonsareal. Det er viktig når det bygges en ny stor rundkjøring at den 

må kunne trafikkeres av store kjøretøy i begge felt uten at det går utover kapasiteten. Det er 

forholdsvis krappe kurver inn og ut av rundkjøringa noe som vil kunne føre til at overheng fra 

store kjøretøy kommer over nabofeltet. Dette gjelder også når et stort kjøretøy skal svinge til 

venstre uten å påvirke trafikk i ytre sirkulasjonsareal. Den gamle «Klett-rundkjøringa» hadde et 

vesentlig breiere sirkulasjonsareal enn det som er skissert her. 

4.4.2 Trafikksikkerhet 

• Det er gunstig at fotgjengere og kjøretøy er separert i hvert sitt plan 

• Utvide sideterreng langs rampen inn mot rundkjøringa fra E6 fra Trondheim for å bedre 

sikt inn mot rundkjøring og inn mot nytt høyresvingefelt til Klett 
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4.4.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri 

 

 

Resultat volum/kapasitet 

 

 

Figur 17 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 2_2 

Det er god trafikkavvikling med dagens trafikk i alle armer. 

I forhold til alternativ 2_1 gir alternativ 2_2 litt dårligere forhold for E6-rampa fra Trondheim, litt 

bedre fra Klett, litt dårligere fra Melhus og fra Orkanger. 

 

Det ser ut som situasjonen med bare ett felt forbi E6-rampa fører til at totaltrafikken i det ene 

feltet blir så stor at den hindrer bilene i å finne luker. Det ser ut som det er bedre å fordele 

trafikken på to felt. I praksis bruker bilene fra Orkanger indre fil og bilene fra Melhus ytre fil i 

rundkjøringa. 

 

Trafikkøkning 

Ved generell trafikkøkning opp til ca 50 % vil trafikkavviklingen fungere tilfredsstillende. Det 

forventes køer fra Trondheim på 190m, fra Orkanger på 70m, fra Klett på 60m. 

 

Ellers samme forhold som ved alternativ 2_1. 

Med en trafikkøkning på litt over 3% pr år fram til år 2030 og deretter en forventet trafikkøkning 

på litt over 2% pr år videre fremover kan vi forvente at løsningen vil vare i overkant av ca 20 år. 

 

 

  



Rambøll - klettkrysset 

 

  

 

20/30 

4.5 Alternativ 3_1 

 

 

Figur 18 Skisse av alternativ 3_1. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

 

Hovedgrep: 

• Planskilt veg fra E6 fra Trondheim til Orkanger. Bruløsning for denne ene retningen. 

• Dagens rundkjøring beholdes og blir en del av rampesystemet og kryss-systemet for de 

andre retningene. 

• Det bygges ny rundkjøring nærmere Klett for å ivareta avkjøring fra E6-rampen og 

påkjøring til E39 i retning Orkanger. 

 

4.5.1 Geometri 

«Flyover» bru med lengde 136 m. To rundkjøringer under på hver side av brua med ytre diameter 

40 m. Avbøyning på rampen fra E6 mot nordre rundkjøring med R300/R-200/R50 tillater inntil 

50 km/t inn mot nordre rundkjøring, anser det som akseptabelt da sikten er god i forhold til 

trafikk under brua fra sør. Ellers er det tilfredsstillende avbøyning på innfarter mot rundkjøring sør 

som beholdes på samme sted som i dag. Påkjøringsrampe utvides til to felt fram til 

overgangsbrua. Hastighetsnivå i rundkjøring 30-50 km/t og L1=30-50 m siktkrav er overholdt. 

 

4.5.2 Trafikksikkerhet 

• Flyover gir god avvikling og god trafikksikkerhet for en stor trafikkstrøm.  

• Spiss vinkel mellom trafikk fra Trondheim og trafikk på brua fra Melhus og Orkanger gir 

lav kapasitet for bevegelsen fra E6-rampe til Klett. 

• Uklart hva gang- og sykkeltilbudet er i de nye delene av planforslaget. Planskilt under 

rundkjøringsarmer?  

• Plassering av bussholdeplasser langs E39 fra Orkanger og ved pårampe fra Klett til E39? 

 

 

  



Rambøll - klettkrysset 

 

  

 

21/30 

4.5.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri sørligste rundkjøring 

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

Figur 19 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 3_1 sørligste rundkjøring 

 

Med dagens trafikkmengde vil rundkjøringen fungere fint. Det forutsettes at det tilrettelegges for 

to felt fra E39 Orkanger til E6 rampa til Trondheim. Men etterhvert som trafikken øker vil det bli 

vanskelig for trafikk fra Melhus å finne luker i trafikken. Trafikk fra Klett og deretter fra Orkanger 

vil komme først inn i rundkjøringa. Rangen blir slik at det er fra Melhus ventinga blir lengst. 

Etter at trafikken har økt med ca 30-40% vil det være vanskelig fra Melhus og det kan forventes 

maksimalkøer på over 80-100 m i ettermiddagsfredagsrush.  

Det vil være god kapasitet fra Orkanger og fra vest rundkjøring nord (Klett) med selv med stor 

økning av trafikken (opptil 80% økning). 

 

Beregnet geometri nordligste rundkjøring 

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

Figur 20 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 3_1 nordligste rundkjøring 

 

Med dagens trafikkmengde vil rundkjøringa fungere fint. Det er fra Klett det blir problem først. 

Med en økning i trafikkmengden på 60% vil det kunne forventes maksimalkøer på opptil 140m i 

retning Klett. Ved å lage et eget høyresvingefelt fra Klett er dette løst. 
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4.6 Alternativ 4_1 

 

 

Figur 21 Skisse av alternativ 4_1. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

Hovedgrep: 

• Planskilt hovedveg E6/E39. Hovedvegen legges i kulvert. 

• Dagens rundkjøring brukes på nytt i sør. 

• Det bygges ny rundkjøring nord for hovedvegen. Ramper til rundkjøringene. 

 

4.6.1 Geometri 

 

E6 – ramper føres i kulvert under. 

2 rundkjøringer over på hver side av kulverten med Ø =40 m. 

Avbøyning i rampen fra E6 mot nordre rundkjøring med R250/Rettlinje/R30 er god nok. 

Ellers er det tilfredsstillende avbøyning på innfarter mot rundkjøring sør (som beholdes på samme 

sted som i dag). 

Påkjøringsrampe utvides til to felt fram til overgangsbrua. 

Hastighetsnivå i rundkjøring 30-35 km/t og L1=30-35 m siktkrav er overholdt. 

Busslommer er plassert på rampene øst for krysset. Dette medfører fotgjengerkryssinger i plan 

på toppen av de fire rampene inn mot rundkjøringene. 

 

4.6.2 Trafikksikkerhet 

Greie vikeforhold bil/bil 

God plassering av bussholdeplasser på rampene. Alle busser må kjøre innom holdeplassene? 

Ryddig gangsystem, men kryssing av ramper i plan nær bussholdeplassene. En ulempe at det 

ikke er planfritt system for myke trafikanter. 
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4.6.3 Kapasitet 

 

Beregnet geometri. 

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

Figur 22 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 4_1 sørligste rundkjøring 

Sørligste rundkjøring. God kapasitet. Trafikken kan økes med 100% i rundkjøringa. 

 

 

 

Beregnet geometri nordligste rundkjøring 

 

Resultat volum/kapasitet. 

 

 

Figur 23 Beregnet geometri og belastningsgrad 2019 ettermiddag Alternativ 4_1 nordligste rundkjøring 

 

Nordligste rundkjøring. God kapasitet. Som alternativ 3_1. Ved eget høyresvingefelt fra Klett kan 

rundkjøringa tåle svært mye trafikk. Mer enn 100% økning. 
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4.7 Alternativ 4_4 

 

 

Figur 24 Skisse av alternativ 4_1. Skissen legger føringer for kommentarer og beregninger  

Hovedgrep: 

• Planfri hovedveg E6/E39. Gir rom for god geometri både i horisontal og vertikalplanet. 

Tilpasses en eventuell fremtidig 4 felts veg. 

• Lokalvegsystemet flyttes. 

 

4.7.1 Geometri 

Planskilt kryss ca 300m fra dagens kryss i retning Øysand/Orkanger.  

2 rundkjøringer over på hver side av kulvert/bru med Ø =40 m. 

Hastighetsnivå i rundkjøring 25 km/t og L1=25 m siktkrav er overholdt. 

Busslommer og lokalvegsystemet flyttes. 

Retardasjonsfelt utformes ihht håndbok N100. 

Hastighet 100/70 gir L1 107 m og L2 60 m. 

Hastighet 90/50 gir L1 110 m og L2 40 m. 

 

Akselerasjonsfelt utformes ihht håndbok N100. 

Hastighet 50/100/110 gir L1 288 m og L2 60 m. 

Hastighet 50/90 gir L1 200 m og L2 40 m 

4.7.2 Trafikksikkerhet 

Toplanskryss har normalt god trafikksikkerhet. Det må avklares hvordan fotgjengere, syklister og 

kollektivstopp skal organiseres i kryssområdet. 

4.7.3 Kapasitet 

Trafikkmengdene og svingebevegelsene antas å være de same som i alternativ 4_1. God 

kapasitet. 
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5. ANBEFALING      

5.1 0-5 år avhengig av trafikkvekst på E6 og E39. 

Alternativ 1_1 vil ha en tidshorisont på 0-4 år. Det er svært avhengig av om trafikantene bruker 

de to parallelle feltene retning til Orkanger fra rundkjøringa i hele dens lengde på ca 120m. 

Dersom trafikantene greier å bruke de to parallelle smale feltene i rundkjøringen og ut i retning 

Orkanger vil løsningen kunne vare i ca 4 år som et maksimum. Det er en utfordring med smale 

kjørefelt og dersom de ikke brukes parallelt vil løsningen ha betydelig kortere horisont.  

5.2 5-25 år avhengig av trafikkvekst på E6 og E39 

De store rundkjøringene har god kapasitet. De store rundkjøringene vil ha kapasitet til forventet 

trafikkøkning i overkant av ca 20 år frem i tid. Ved en generell trafikkøkning i størrelsesorden 60-

80% vil det komme opp i så store trafikkmengder at kapasitetsgrensen på en vanlig veg, med ett 

felt i hver retning, som vegen i retning Orkanger er nådd. Da er det kanskje ikke bare krysset 

som er utfordringen, men trafikken videre i retning Orkanger. Det betyr at planskilte alternativer 

bør sees i sammenheng med firefelts veg på E39. 

5.3 Trafikksikkerhet 

• Avrampe - Tilbakeblokkering til E6. Må unngås og henger sammen med restkapasitet i 

rundkjøringa. 

• Tekniske krav til rundkjøringa – alle alternativ ivaretar geometri og avbøyning i 

rundkjøringa. 

• Fotgjengere – Rundkjøringsløsningene har planskilte løsninger (antar likt konsept for alle 

rundkjøringsløsninger). Forutsetter at løsningene videreføres og tilrettelegges.  

• Fotgjengere i planskilte løsninger. Vi vet for lite om fotgjengerløsningene og plassering av 

bussholdeplasser i de planskilte løsningene til å kunne vurdere de godt. 

5.4 Oppsummering 

Kort oppsummering: 

• Alternativ 1.1 har for kort levetid til å forsvare kostnader og trafikkulemper i byggetida. 

• Alternativene 2.1 og 2.2 har tilnærmet samme kapasitet, men alt 2.2 gir mindre fleksibilitet 
uten å gi høyere kapasitet. Alternativ 2.1 anbefales foran 2.2. 

• De planskilte alternativene kan gi høyere kapasitet enn den store rundkjøringa, men nytten 
av disse løsningene kan ikke tas ut før 4-felt veg blir bygd. 

 

Rangeringen må sees opp mot byggekostnader og trafikksikkerhetsgevinsten. Det haster å få 

trafikk i kø ut av E6 på ettermiddagene. 
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APPENDIX 1 

[APPENDIX TITTEL]  
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Trafikktall ifra fredag 24 mai 2019 rushtimen mellom 1500-1600. 
Trafikktallene er brukt inn i beregningene på alle alternativer. 

Det er telte tall i rundkjøringen unntatt rampen fra E6. Der er svingeandelen fra tellingene brukt, 

men etterspørselen er registrert. Bomstasjonstall minus de som kjører til Melhus. 
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Trafikkvariasjon i nærliggende tellepunkt og bomstasjoner 
Alle sammenligninger gjøres i forhold til mai (evnt 24. mai) som er tidspunktet vi har detaljerte 

tellinger. 

For måneder på X aksen er det brukt 1-12 for perioden januar-desember 

 

Under viser gjennomsnittlig passeringer i døgnet pr måned i Brekktunnelen. 

Nivå1 Brekktunnelen 

 

 

Vi ser at trafikken generelt har steget de siste årene og at måneder som juni, august og 

september ligger høyere enn mai. 

Den måneden med mest trafikk i 2019 var august. Trafikken lå 7,7% høyere enn i mai. 
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Under viser gjennomsnittlig passeringer i døgnet pr måned i Melhussletta. 

 

Nivå1 Melhussletta 

 

Vi ser at trafikken generelt har steget de siste årene og at måneder som juni, juli, august, 

september og oktober ligger høyere enn mai. 

Den måneden med mest trafikk i 2019 var august. Trafikken lå 15,4% høyere enn i mai. 
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Passeringer i bomstasjonen i Storlersbakken.  

Under vises data for siste fredag i måneden. I tillegg er det lagt inn data for fredag 24mai, 

benevnt som 5a. 

 

Fredagen med mest trafikk er siste fredag i august. Da ligger trafikken 10,4% over fredag 24 mai 

da vi gjorde tellinger. 

 

 

Generell vekst i bomstasjonen i Storlersbakken 

 

Antall passeringer er høyest i august i Bomstasjonen i Storlersbakken. Antall passeringer i august 

er 10,4% høyere enn i mai. 


