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ÅRGANG 10 NUMMER 4  

 

Tømrerarbeider startet 

 

Nå begynner vi å se de endelige konturene av bygget slik det vil bli. 

50% av bygget vil være tett med yttervegger og tak til jul. Så langt har 

ting gått som planlagt. Neste milepæl vil bli tett bygg som er 

månedsskifte februar/mars. 

 

I tillegg til 15-16 egne har det vært nærmere 20 mann fra 

underentreprenører på bygget de siste ukene. Tømrerarbeidene har 

nettopp startet med gesimser og vil fortsette utover vinteren med 

yttervegger. 

 

Vi starter nedtrappingen av betongproduksjon ved årsskifte. Det 

gjenstår en heissjakt, påstøper samt en del utvendig 

betongkonstruksjoner som kommer til vårs. 

Fasade mot vest (sentrum) hvor Bygg og Bo samt Apoteket etter hvert 

vil holde hus. 06.12.12 

Innhold:    

  
Årnes Handel 
Bygg & Bo, Åfjord 

1-3 

RAS Belsvik, 
Hemne 

3-5 

SINTEF, 
Trondheim 

6-8 

Thoragården, 
Melhus 

10 

Leirfossen Kraft-

verk, Trondheim 
11-14 

Enebolig, Roan 15 

Stjern Stål AS 16-17 

Stjern Betong AS 18-19 

Stjern Bygg AS 20-22 

Stjern Entreprenør 23 

Bilder: 

http://

picasaweb.google.no/

stjernentreprenor 

 

Du finner oss også på 

facebook 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Grunnarbeider vil ta mer eller mindre pause fra årsskifte og starte opp igjen til vårs. 

Betongelementmontasjen avsluttes til jul. Det er igjen 2 mindre dekker som vi skal montere på 

egenhånd.  Stjern stål har ferdigstilt 90% av stålkonstruksjoner, montert stålplatetak og 

sandwichvegger til jul. I tillegg er både taktekker og murer i gang på byggeplassen. 

 

Erik som har styrt produksjonen på byggeplassen så langt,  har nå dratt til Frøya for å bygge 

hotell. Vidar skal nå ha ansvaret frem til ferdigstillelse i mai/juni. 

 

Lars-Helge 

Årnes Handel Bygg & Bo 

SIDE 2 

Fasade mot vest sett fra Åfjordstorget. Dette blir hovedinngangen til det nye butikksenteret. 

06.12.12 

Fasade mot vest. 06.12.12 
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Begynner nå og se enden på bygging av smoltanlegget i Belsvika. Når det gjelder betong i 

fiskeanlegget er vi stort sett ferdig. Noen få påstøper igjen. Støping ut over molo og fram til 

flytebrygge avsluttes til jul. I kontoravdelingen der det meste av tømmer og snekkerarbeidet 

skal utføres, er vi ferdig med gipsing til jul. Maling og flislegging følger tett på så i løpet av 

januar skal det meste være ferdig også der. Maling utføres av Pallin Malersevice AS. Muring av 

Ragnar Skånøy AS. Klekkeavdeling på anlegget er allerede i gang med prøvekjøring og alt ser 

ut til og fungere bra. 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 3 

Morten Finseth. Steinar Finseth og Øyvind Adsen støper dekke utover molo. 

Rune Aune  holder kontroll på tegningene. 
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Rogna ankommer klekkeriet første uka i januar og da må det meste være i orden. Vi har også 

fått i oppgave og bygge et renseanlegg ved siden av smoltanlegget. Dette starter vi opp med 

tidlig på januar og skal være ferdig i mars. Dette bygget vil bli utført i betong, sandwich 

element og stål. Utvendige arbeider som isolering rundt bygget, legging av brannledning og 

overvannskummer utføres av Tore Løkke AS. Dette arbeidet forventes ferdigstilt til jul. 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 4 

Vegar Larsen  pusser gulv. 

Fiskekar for påvekst. 
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Stjern Entr AS har fortiden en bemanning på 20 stk på anlegget. Totalt er det mellom 70 og 80 

arbeidere i sving på prosjektet. Nå er det kun en uke til vi tar juleferie så jeg vil ønske alle 

som har jobbet på prosjektet, både ansatte fra Stjern Entr AS, ansatte i andre firmaer og 

byggeledelse takk for godt samarbeid i 2012. 

 

Ønsker alle en GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.  

 

Rune Aune 

Anleggsleder 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 5 

Øyvind Adsen støper anlegg for flytebrygge 

Ove Johansen, Oddvar Kristiansen og Roar Sivertsen i fra byggeledelsen. Erik Skårild fra 

Lerøy. 
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Prosjektet er en framdriftsmessig utfordrende delt entreprise. Vi håper at bygget blir tettet til 

jul. Dette er avhengig av andre fag. Vi er ferdige med betongarbeidene og godt i gang med 

tømmer- og snekkerarbeidene. Stjern Stål har hatt stålarbeidene, mens Ragnar Skånøy AS 

legger flis og Rosenborg Malerservice AS maler og legger gulvbelegg.  

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

Sintef, Trondheim 

SIDE 6 

Arvid Forfot med inngangspartiet som tar form i bakgrunn. 05.12.12. 

Robert Tårnesvik Hansen fra Stjern Stål monterer brannisolering av stålkonstruksjonene. 

05.12.12 
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Sintef, Trondheim 

SIDE 7 

 

Jens Berdahl og Aron M Malvik monterer stålstendere, vegger og gips i kjeller 

Sammenbygging mellom eksisterende og nytt tak. Nedre del av eksisterende tak skal isoleres, 

kles og båndtekkes. Nybygget har ett skrått glasstak mot en plassbygd ståltakrenne som 

binder nytt og eksisterende bygg sammen. Dette har vært en arbeidsom aktivitet. 
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Navn: 

Arvid Forfot (anleggsleder) 

Startet på sagbruket hos Stjern 20. juni 1973. 

 

Om jobben: 

-Tid er verdifull på arbeidsplassen for å bli ferdig i rett tid. Viktig å få tegninger til rett tid for å bestille 

materialer. Revideringer av tegninger er en utfordring. 

 

Fritidsinteresser: 

 

-Fisking på fjellet—i allmenningen og i vatna omkring der. Ferieturer til varmere strøk. Det har vært så 

kaldt her! Jeg tenkte å ta en tur igjen i desember, om billetter går i orden. Jeg reiser flere ganger i året. 

 

Om Åfjord: 

-Det virker som utviklingen i kommunen går bra i forhold til en del andre kommuner. Jeg er så mye borte 

at jeg ikke får med meg så mye av det som skjer der.  

 

Vært med på bygging av bl.a.: 

Ørland Kultursenter, Surnadal Kulturhus, Haugamyra, Trøndelag Teater, Pirbadet .. 

 

Om anlegg Sintef, Trondheim: 

-Vi arbeider med å få lukket bygget. Det er mye glassfasader.  

 

 

Miniportrett 

SIDE 8 

Arvid Forfot. 05.12.12 
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Da er vi ferdige med alle arbeider og bygget er delvis tatt i bruk av leietakerne. Det har vært en travel tid 

for Primahus i den siste måneden. Det siste vi har gjort er støping av vernebetong for parkeringsarealer 

på dekke over parkeringskjeller, samt støping av rampe til varemottak for Bunnpris. 

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

Thoragården, Melhus 

SIDE 9 

Fasade Vest 

Fasade Øst 
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Vinmonopolet, Åfjord 

SIDE 10 

Da har vinmonopolet endelig åpnet i Åfjord etter mange år med politisk og næringsmessig 

dragkamp. Bygget ble overlevert til rett tid til en fornøyd oppdragsgiver.  

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

Ordfører klippet snora ved åpningen. Mange hadde møtt frem å fikk servert kaffe og kake med 

mulighet får å kjøpe «noe attåt». 

Joakim Bårdli Forfot i gang med himlingsarbeider. 05.10.12 
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Leirfossen kraftverk, Trondheim 

SIDE 11 

Øvre Leirfoss 

Forsterking av utvendig vegg er ferdig og fangdammen er nå fjernet. Rivearbeidene i 

maskinsalen nærmer seg slutten. Det skal nå borres for fjellbolter før betongarbeider med 

fundamentering og omstøping av ny turbin starter på nyåret. Bak kraftstasjonen er første 

etappe med rørledning montert og arbeider med fundamenter og omstøping av bend er i gang. 

Bend gjøres klart for heising og montering. 

Det viste seg problematisk å montere bendet da det var produsert med utvendig diameter 

større enn innvendig diameter på muffe. Byggherreleveranse. Rørene er produsert i Romania 

og det kom representant fra fabrikken der og slipte ned dimensjonen slik at den passet. 
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Nedre Leirfoss 

Rivearbeidene er startet så smått i maskinsal. Etter dykkerundersøkelser av vegg og fundamentering av 

kraftstasjon viste det seg at bygget var i dårligere stand enn antatt. Det ble av byggherre bestemt at 

bygget skal tørrlegges ved bygging av to fangdammer mot en øy som ligger i elva. Dette for å kunne 

kartlegge grundig omfanget av hvilke utbedringer som må. Det vil sannsynligvis bli en påstøp av 

utvendig vegg liknende det som er utført i Øvre Leirfoss. Fangdammene er snart ferdige og byggegropa 

skal pumpes tørr på nyåret. 

SIDE 12 

Området som skal tørrlegges ved Nedre Leirfoss kraftstasjon før arbeidene med fangdam er 

påbegynt. 

Leirfossen kraftverk, Trondheim 

Arbeidene med tettekjerne av leire godt i gang på fangdam Nedre godt i gang. 
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SIDE 13 

Forsterking av utvendig kraftstasjon Øvre Leirfoss ferdig og klart til riving av fangdam 

Leirfossen kraftverk, Trondheim 

Bjelkestengselkasse montert midlertidig foran inntaksluke for å holde byggegropa innvendig 

tørr når fangdam rives. 
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SIDE 14 

Fangdam revet. 

Leirfossen kraftverk, Trondheim 

Fangdam revet. 
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Oppussing og ombygging 

Vi har nå avsluttet oppussing/ ombyggingen av en enebolig på Roan. John Arne og Vegard har hatt 

ansvaret for denne jobben. De sist ukene har de også hatt med seg Joakim Finseth som er lærling. 

 

Eneboligen er tilleggsisolert, vinduer er utskiftet, ny bordkledning i tillegg til total innvendig ombygging 

av hovedetasje. 

SIDE 15 

29.11.12 

Enebolig Roan 

29.11.12 
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-Sintef i Trondheim har vi levert og montert stål frem til i disse dager, ca 35tonn. Her har vi 

levert og montert bærestål til vegger og tak + stålplatetak. Her gjenstår litt brannisolering og 

en del brannmaling. 

-Prix bygget på Å-myra har vi montert stålkonstruksjonene som kom ferdig produsert fra 

Danmark, sandwichmontering, stålplatetak og tilhørende beslag på hele bygget. Bygget er 

ferdig montert og det gjenstår noe beslagsarbeid. 

 

-Årnes Handel har det vært fullt kjør en stund, vi er pr.d.d. 6 mann på byggeplassen. Her 

leverer og monterer vi stålkonstruksjoner som søyler, dragere, gitterdragere, stålplatetak, 

sandwich og beslag. Vi har til nå levert ca.50 tonn stål også blir det en del smedarbeid når den 

tid kommer. 

 

-Leirfossen Kraftverk har vi så vidt vært innom å bistått med noe stålarbeid, her kommer vi 

tilbake utpå nyåret. 

 

Vil herved ønske alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år! 

 

Med Vennlig Hilsen 

Daglig Leder Stjern Stål A/S 

Tommy Humstad Tlf.91919225  

SIDE 16 

Stjern Stål AS 

Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS) 

 

Hei å Hå! Det har vært kaldt og godt i en periode og 

jula nærmer seg fort :) 

 

Vi har hatt en rimelig hektisk høst med flere^ 

prosjekter på gang. På plateverkstedet har det vært 

fullt opp i hele høst med knekking av beslag. På 

sveiseverkstedet har det også vært mye aktivitet 

med 2 til 3 mann i arbeid stort sett hele høsten. 
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SIDE 17 

Stjern Stål AS 

Frank Jensen, Robert Tårnesvik Hansen, Inge Østvik og Tommy Humstad. 06.12.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

I egen produksjon på støyperiet har vi i år brukt ca 100m3. I høst har vi hatt en god del 

kjerneboring, og noe betongsaging. For neste år vet vi om noen få jobber der vi skal levere 

betong, men vi håper at det blir mere og ta del i utover våren. 

 

Ellers så nevner jeg igjen at vi kan produsere enkle typer av elementer for de interne 

anleggene hvis det skulle være aktuelt. 

 

Så vil jeg ønske alle en god jul, og et godt nytt år med mye fart. 

 

Rune 

SIDE 18 

Stjern Betong AS 

Terje Grøtting og Rune Ramsø støyper golv til lysthus som skal leveres til Ørland. 07.12.12 

Rune Ramsø (dgl. leder) 

 

Da går vi igjen mot en liten juleferie, noe som blir 

greit etter en aktiv høst. Vi har i år siden Mai 

produsert 4000m3 betong på det nye blandeverket, 

og blandeverket har fungert utmerket. Det var vel et 

klokt valg og kjøpe Liebherr. 

 

Den største kunden for oss dette året har vært Stjern 

entreprenør. Åbygg, Øverdal & By og Gjul å Rabban 

har også brukt en god del. 
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SIDE 19 

Stjern Betong AS 

Linesøybrua 09.10.12. Tetting av molo for å unngå utvasking. ca 250m3 gikk med her 

Linesøybrua 09.10.12. Sprøytebetong med plastfiber 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 20 

På Pre-cut’n hadde vi som nevnt i forrige utgave av «Stjernavisa» en veldig hektisk periode i 

september og oktober hvor vi dels hadde våre utfordringer med å produsere raskt nok i forhold 

til forventningene hos våre kunder. Når vi så først var ajour igjen så skulle vi nok gjerne ha 

sett at aktiviteten hadde holdt seg høyere litt lengre og at ordrene hadde kommet litt tettere 

inn mot jul. 

 

Men med litt forefallende og vedlikeholdsarbeid skal vi klare å holde alle ansatte i aktivitet 

frem til jul. Dessverre så må vi nok justere produksjonskapasiteten i forhold til det vi har inne 

av bestillinger i starten på det nye året, men vi vil selvfølgelig gjøre det vi kan for at denne 

perioden skal bli så kort som mulig. 

 

Fosen-Hytta vil nok også oppleve ett år sånn på det jevne, og skulle nok gjerne ha hatt noen 

flere leveranser i siste kvartal. Men vi er som alltid nøkterne optimister, og ser allerede at det 

er god del prosjekter som rører seg for neste år. Summen av dette blir vel at vi kommer til å 

avslutte 2012 sånn noenlunde i tråd med våre målsetninger og budsjetter. 

 

Akkurat nå er det julekampanjen det fokuseres på i Bygger’n butikken, i tillegg til at vi 

tradisjonen tro serverer rømmegrøt til alle kunder i dag fredag 14.12.   

 

De av dere som tar turen innom oss i disse dager vil også kunne legge merke til at vi så vidt 

har startet en ombygging og oppgradering av butikken. Dette arbeidet starter for fullt rett 

etter jul, men vi skal selvfølgelig ha åpent og være i full drift i hele perioden. Så satser vi på å 

kunne presentere en ”oppstrammet” butikk med flere nye utstillinger og ett kanskje enda 

bredere vareutvalg på senvinteren.   

 

Vil også benytte anledningen til å markedsføre at vi har fornyet arbeidstokken i Bygger’n 

butikken, og ønsker Gunn Elisabeth Lunde velkommen til oss.  

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik 

 

Da har vi straks «slitt» ut nok ett år, årets julebord er 

historie, og det virker som vinteren virkelig har festet 

grepet selv i de ytre strøkene av Trøndelag. Og om 

en drøy uke er det klart for en velfortjent juleferie og 

julefeiring. 

 

En kort oppsummering av de siste månedene sier vel 

at aktiviteten i Bygger’n butikken har vært sånn 

noenlunde som normalt for årstiden, med en topp i 

september og oktober, for så å flate litt ut utover 

november og inn i mot jul. 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Stjern Bygg AS 

SIDE 21 

Avrunder også i år med å takke alle ansatte for innsatsen i 2012, og ønsker dere alle en 

velfortjent ferie og en god jule- og nyttårsfeiring. 

 

Ønsker også alle våre kunder og forbindelser en god jul, og ett godt nyttår! 

 

Åfjord 14.12.12 

Joar Harsvik   

Åsta Forfod holder det rent i lokalene hos Bygger´n! 06.12.12 

Gunn Elisabeth Lunde startet som medarbeider hos Byggern 1. november. –Det er varme folk 

etterspør! sier hun, ellers bl.a. golv og julegaver. Folk pusser opp, maling går det mye av. 
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Julehandel hos Bygger´n 

SIDE 22 

 

Nisser, tusser og troll under julehandelen hos Bygger´n.  

Åse Dagsvik med flott sang og gitarspill! 

Tradisjonen tro ble det servert nydelig rømmegrøt og spekemat. Og som 

tidligere år var det Anna By og Nelly Moan som hadde stått for 

kokinga av grøten. 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 23 

 

Det er stor aktivitet på Hitra og Frøya fremover. Vi har hatt forholdsvis mye i øyregionen tidligere, og det 

ser igjen ut for at det skal bli bra med aktivitet fremover en stund. I tillegg til at vi starter med utvidelse 

av Frøya Hotell i disse dager, signerer vi etter all sannsynlighet kontrakt ifm ny videregående skole og 

kulturhus rundt årsskifte. Dette prosjektet skal etter planene starte 01.mars 2013 og vil avsluttes våren 

2014. 

 

I hjemtraktene er det forholdsvis lite aktivitet gjennom vinteren dersom vi ser bort fra Nye Årnes Handel 

Bygg og Bo. For dem som lurer på om det skjer noe ifm Ørland Flystasjon, er det lite sannsynlig at det vil 

bli noe særlig aktivitet før 2014/2015. 

 

På funksjonærsiden har vi vært noe redusert det siste året. De fleste har sikkert fått med seg at det 

starter en ny personal-/ og HMS-leder 02.januar. Det er Svein Erik Aune som har vært med og drevet AM 

Bygg de siste årene som tar over etter Tormod. De fleste får stifte kjennskap med ham i løpet av vinteren. 

Vi ønsker ham lykke til i jobben. 

 

I tillegg skal vi ha samtaler med en ingeniør fra Nederland som har planer om å flytte til Åfjord sammen 

med sin samboer neste vår. Han kommuniserer godt på norsk og virker å være en flink og hyggelig mann. 

Han kommer på besøk til Åfjord i slutten på januar. Vi gleder oss til å møte vedkommende. 

 

Til slutt vil jeg takke alle ansatte for innsatsen i året som har gått, samtidig som jeg ønsker dere en riktig 

fin julefeiring. 

 

Lars-Helge 

 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 

 

Vi er i ferd med å avslutte 2012 som på mange måter har 

vært et bra år. Vi hatt full sysselsetting, ingen alvorlige 

ulykker, stabilt synkende fravær og prosjekter som jevnt 

over har gått som forutsatt. 

 

Vi har også en behagelig ordrereserve rent økonomisk, men 

store deler av denne ordrereserven er underentrepriser, og 

vi er derfor spent på om vi klarer å fylle opp vinteren rent 

bemanningsmessig. 


