
Åpning 2. oktober 2015 

E39 Harangen–Høgkjølen  

Foto: Emilie Gynnild



Om prOsjEktEt
Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen 
fra Kristiansand til Trondheim. Nå åpner 10 km ny, rett veg som vil bedre framkommelighet 
og trafikksikkerhet for person- og næringstransport mellom Vest- og Midt-Norge. Den 
nye vegstrekningen kommer inn på nåværende fv. 714 i  toplanskrysset på Stokkhaugen i 
Gangåsvassbygda. Omleggingen innebærer at fv. 714/710 fra Harangen til Orkanger 
omklassifiseres til E39.

Foto: Erling Skjervold



Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Prosjektet er gjenomført uten alvorlige personskader. På det meste var det 120 
personer i arbeid samtidig, og det er i alt utført 237 000 arbeidstimer over tre år.

Økonomi og fremdrift
Anlegget er levert til riktig tid, og det ligger ikke an til avvik fra de økonomiske 
rammene for prosjektet. Fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 
forskutterte 100 mill. kr i 2012 slik at anleggsarbeidet kom i gang

Historikk 
Hele vegstrekningen fra Harangen til Høgkjølen ble opprinnelig regulert på 
1990-tallet. Prosjektet ble den gang plutselig stanset på grunn av mangel på 
finansiering. I 2010 startet en ny reguleringsprosess, der hensikten med plan- 
arbeidet var å revidere gjeldende planer slik at de oppfylte dagens krav til  
standard for ny stamveg. 

Spesielle utfordringer 
Hele vegstrekningen mellom Dorobrua og Høgkjølen går i uberørt naturterreng, 
og det stiller spesielle krav til istandsetting av sideterrenget. Veglinja er lagt  
slik at den tar hensyn til våtmarksområder og en rødlisteart. Det er satt kantstein 
for å samle opp overvann ved Doroa for å unngå forurensning av drikkevanns- 
kilde.  

Lengde ny veg: 10,4 km 

Omlagt strekning: 21 km

standard: Tofelts veg med 

forbikjøringsfelt

Hastighet: 80 -90 km/t

Harangstunnelen: 785 meter

Byggestart: Desember 2012

Delåpning tunnel: 6. mars 2014

Åpning: 2. oktober 2015

kostnad: 630 millioner

Finansiering: Stat. NTP 2010-2019

FAktA



HArAngEn–HALLstEinBruA
Skanska Norge fikk kontrakten på bygging av første delparsell med Harangstunnelen og 
toplanskrysset på Stokkhaugen.  

Tunnelen er 10,5 meter bred, og har moderne sikkerhetsutstyr med blant annet nytt 
nødnett, DAB-radio og LED-lys. Tunnelen ble ferdig i 2014, og ble en stor forbedring for 
trafikken til Snillfjord, Hitra og Frøya. 

På denne parsellen ble det bygd tre bruer; Songabrua, Stokkhaugbrua og Gangåsbrua.



Harangstunnelen erstatter en ca halvannen kilometer lang vei rundt Harangshammeren. 
Foto: Erling Skjervold.

Forbedelse av første salve i Harangstunnelen 
14. desember 2012. Foto: Lars Erik Sira

Forberede forskjæring. Tunneldrivinga tok 4 
måneder. Foto: Emilie Gynnild

Siste finpuss er unnagjort før åpning av Harangs-
tunnelen. Foto: Emilie Gynnild

Innredning av moderne tunneler utgjør halve bygge-
kostnaden. Foto: Emilie Gynnild

På Stokkhaugen møtes E39 og fv. 714 i dette toplans-
krysset. Foto: Emilie Gynnild



Foto: Erling Skjervold

HALLstEinBruA–HøgkjøLEn
 
Den nye E39-traseen ligger fint i terrenget, og går gjennom vakre fjell- og jordbruksområder i Orkdal. I Gangåsvassbygda er det 
forsøkt å ta hånd om dyrkajorda på best mulig måte. Det er bakkeplanert og fylt opp nye områder for å kompensere for det som er 
gått tapt. Deponiet ved tunnelportalen kan bli ny dyrkajord.

Entreprenør Johs. Syltern hadde to fine vintre for anleggsarbeid under bygging av delparsell 2. Det er fjernet store mengder myr 
og sprengt bort 300 000 kubikkmeter fjell fra veglinja. Noe av det har så god kvalitet at det er brukt som pukk. I tillegg er 125 000 
kubikkmeter er hentet fra Våvatnet. Kvalitetskravene har økt mye siden vegen over Hemnkjølen ble bygd på 1990-tallet. Den gang 
var laget med pukk 30 centimeter, mens det nå er det brukt 130 cm med pukk. 

På parsellen er det bygd fire underganger og støpt tre bruer;  Hallsteinbrua, Dorobrua og Gravenbrua.



Støping av brudekket på Dorobrua. Foto: Jens Øystein Gjersvold.

Solid veg med 180 cm overbygning for frostfri dimensjonering. Foto: Jan Erik Kjønnsvik

Drømmeforhold vinteren 2013/2014. Foto: Per 
Randen



statens vegvesen vil takke entreprenører, 
samarbeidspartnere og grunneiere for 
godt samarbeid.

Hovedentreprenører/leverandører:  
Hovedentreprenør parsell 1 Harangen - Hallsteinbrua: Skanska Norge 
Hovedentreprenør parsell 2 Hallsteinbrua - Høgkjølen: Johs J. Syltern

rådgivere/underentreprenører/leverandører: 
 
Rådgivere Tunnelportaler/ elektro: Rambøll  
Bruer: Johs. Holt 
Overvannshåndtering/ miljøsanering: Asplan Viak 
Getoteknikk: Multiconsult  
Innmåling: Geomatikk 
Fjellsikring/ tunnelsikring: Entreprenørservice 
Betongarbeider: Søbstad 
Betongelement: Ølen Betong 
Betong: Norbetong 
Asfalt: NCC Roads 
Spunt og peling: FAS 
Fjellrensk/ sikring: Gjerden Fjellsikring/Betongrenovering 
Landmåling: AS Oppmåling 
Sprengning: Høgmo Fjellsprengning og Anton Letnes 
Kantstein/ graving: BB Anlegg 

trygt  fram sammenwww.vegvesen.no/Europaveg/e39harangenhogkjolen

Rekkverk: Vegarbeid, Arvid Gjerde 
Rør: Br. Dahl  
Kummer/ stikkrenner: Heimdal granitt og betongvare 
Signalanlegg: Nortek Elektro 
Skilting: Veidekke Industri 
Skilt: Euroskilt 
Skilt/ vedlikehold: Mesta 
Elektro: Oneco 
Glidestøp rekkverk/ banketter: Sirdal Veibetong 
Sprøytebetong: Midt-Norsk Betongsprøyting 
Gjerder: Foraas Områdesikring 
Signalanlegg: Nortek Elektro 
Div. anleggsarbeid: Nyhus Maskin, Jon Olav Vuttudal, Jordet 
Grustak, Kåre Ringseth, BB Anlegg, Ola Raaen, SR Maskin, Vassli 
Maskin

Veganlegget er hovedsakelig regulert og prosjektert av Statens vegvesen.

15-1856 grafisk.senter@
vegvesen.no


