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SIDE 1 

ÅRGANG 6 NUMMER 1 

Om Stjernavisa 

I Stjernavisa legger vi ut 
nyheter og informasjon 
fra anlegg vi arbeider 
med.  
 
I tillegg noe informasjon 
fra våre ulike avdelinger. 
 
Avisa utgis 4 ganger i 
året (mars, juni, 
september, desember). 

Stor økning i leveranse av betong 
Fjoråret var rekord i mengde levert betong. En stor del av årsaken til 
dette var leveransene til Bessakerfjellet vindmøllepark (3000 kbm) med 
fundamenter til vindmøllene. Vi får et enda større volum i år, sier Tor 
Magne Blix (leder betongavd.). 
 
Total levering i fjor var på 6700 kbm. For inneværende år har vi 
liggende inne bestillinger på til sammen  ca. 8000 kbm. Noe av årsaken 
til den store mengden i år er at Rissa Betong AS la ned virksomheten i 
fjor etter ferien. 

Tor Magne Blix. 09.06.08 

Støyping av kumringer /sandfangere. Stig Rune Rånes 
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Betongavdelingen 

SIDE 2 

Dermed får vi et større kundegrunnlag med 3-4000 kbm i området Rissa /Stadsbygd. I tillegg til oss 
leverer As Uthaug Sementstøperi  (Utsem) 7-10 000 kbm betong pr. år. Vi leverte C55 
(vegvesenbetong), betong i beste kvalitet, til Arnevikbrua. Det samme skal vi levere til Linesøybrua, sier 
leder Tor Magne Blix. Det går mest av B30 (tidl. C35) som brukes til grunnmurer, banketter, etc. 
 
Til bryggearbeidet på Halten leide vi inn ferge for frakt av betongbilen som tar 5,5 kbm. Dermed hadde vi 
utstyr til å legge betongen opp i rørene som stakk opp 2-3 m fra sjøen. Turen utover tok 3 timer fra 
Kirkholmen.  Betongen vi brukte var AUV-betong som gjør at man kan støype under vann uten at den 
vaskes ut. Vi støyper også betongkummer og grunnmurer til trafokiosker, men dette utgjør mindre del av 
den totale virksomheten. Ellers noe betongsaging, avretting av golv, etc. Ved betongavdelingen 
arbeider Tor Magne Blix, Stig Rune Rånes, Terje Grøtting og Arnold Stjern.  

Grunnmurer til trafokiosker. Terje Grøtting. 06.06.08 

Opptakten til betongavdelingen var tidl. Svingen sementvarefabrikk. Det gikk da på dreningsrør til 
jordbruket, lameller, m.m. Denne produksjon varte fram til slutten av 1980-tallet. Helge Haugsnes. 
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Kurs betongfag 

Første rekke fra venstre: 
Stig Barlien, Lars Andre Stjern, Rune Aune, Helge Børmark, Stig Humstad, Christian Vallerau-
net, Ståle Larsen og Jens Berdal. 

Andre rekke fra venstre: 
Lars-H Kolmannskog, Sigmund Humstad, Odd Arne Aune, John Kåre Eggen, Steinar Finseth, 
Ketil Mørreaunet, Arvid Forfot og Kai Gjessing. 

Tredje rekke fra venstre: 
Hans Humstad, Odd Einar Nordvik, Torvaldur Noason (kursleder), Erik By, Jan Arve Børstad og 
Harald By. 

 

SIDE 3 
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Kurs betongfag 

 

SIDE 4 

Første rekke fra venstre: 
Ole Petter Moan, Arne Petter Selnes, Odd Berdal, Edvard Heir, Arvid Tårnesvik, Roar Morkemo, 
Aleksander Blingsli, Michael Salewski og Helge Stjern. 

Andre rekke fra venstre: 
Håvard Stjern, Stig Grøtting, Arnold Stjern, Sten Staven, Stig Rune Berdal, Øyvind Trettøy, 
Tommy Dux, Øyvind Mørreaunet, Frank Larsen og Rikard By. 

Tredje rekke fra venstre: 
Tommy Hovde, Per Haugsnes, Torvaldur Noason (kursleder) og Lars Haugrønning. John Arvid 
Klungervik var ikke tilstede da bilde ble tatt. 
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Hjelseng Terasse 

Fasadetegning fra www.hjelseng.no. 

Fantastisk utsikt 
 
Hjelseng Terrasse ligger like nord for Stjørdal sentrum og vil få 29 leiligheter (59 - 195 kvm). 

-Vi er nå ferdig med veggene i kjelleren, sier anleggsleder Rune Aune, og har begynt å støpe vegger 
videre opp i etasjene. Siste dekket i parkeringskjelleren blir støpt nå i juni. Videre legger vi elementer i 
1.etg. på del 1 og starter med samme på del 2 i neste uke. Så går vi opp til 2.etg. i del 2 før ferien. 

Fantastisk utsikt over Stjørdal og Trondheimsfjorden. Rune Aune. 04.06.08 

SIDE 5 
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Hjelseng Terasse 

Veggforskaling og støyping. 04-06-08 

Tommy Dux fra Øst-Berlin har vært i firmaet i 6 år som forskalingssnekker. Han er nå  
utdannet kranfører. 04-06-08 

SIDE 6 

Elementene legger vi selv. Det brukes spennconelementer i etasjeskillene (lange hulldekker 
med 10 m spenn). I siste etasje på hver blokk blir det yttervegger av tre med stålplatetak 
over. -Murer starter i neste uke og snekkering i uke 26. Arbeidsstokken vår teller 14 mann. 

-Etter hvert blir det flere underentreprenører som kommer inn. Og en del av mine oppgave da 
blir å sørge for at framdriftsplaner holdes og at bygget blir overlevert til en fornøyd byggherre 
og til rett tid og med rett kvalitet. 
 
09.06.08, Rune Aune 
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Nye Åset skole 

SIDE 7 

Forberedende arbeider for nyskolen 
Vi har så smått kommet i gang med rigging og forberedende arbeider for nyskolen. Gammel-
skolen er revet og vi starter med grunnarbeidene uke 24/08. Gymsalen vil bli brukt til rigg i 
anleggsfasen (skal rives tilslutt). Arbeidene skal være ferdig til jul 2009 og vår kontraktssum 
er ca. kr 65.000.000,- inkl. mva. 
 
Nyskolen omfatter en utbygging på 3.650 m2, fordelt på en hovedetasje og en sokkeletasje 
under deler av bygget. Skolen oppføres med plasstøpt betong mot terreng i sokkeletasje og 
med betongelementer i etasjeskillet.  

Fasade vest 

Fasade sør 

26.05.08 
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Nye Åset skole 

SIDE 8 

En saga blott. Ungdomsskolefløya 23-04-08 (nå sanert) 

I øverste etasje til venstre var det i mange år skolebibliotek og tannlege under. 
I det gule bygget til høyre skolekjøkken og handarbeidssal. 23-04-08. Bygningene er nå revet. 

I 1. etg. og taket brukes tre- og stålkonstruksjoner med ytterkledning stort sett av trepanel. 
Skolen har mye glass, vinduer mot syd har utvendig avskjerming, forøvrig brukes varme-
dempende glass. Inkludert er relativt omfattende utomhusarbeider med støttemurer, 
beplantning, lekearealer og ulike apparater. Vår jobb omfatter også koordineringsansvar for 
framdrift av alle tekniske fag. Ole Petter Moan er anleggsleder og prosjektleder er Helge 
Stjern. 
 
Åfjord, 06.06.08 
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Ørland Kulturhus 

SIDE 9 

Tak over kulturhuset 
Vi foretar gipsing i hotellrommene og leilighetene, sier anleggsleder John Kåre Eggen. 
Dessuten oppforing av golv i leilighetene med et svensk ferdigsystem hvor det brukes 
justeringsskruer.  Vi håper å spare noen kroner ved at dette er en mer effektiv måte. 
 
Kultursalen får en spesiell veggkonstruksjon med 3x300 mm stålskinner (C-profil) i yttervegg. 
De er 14 m og veier flere hundre kg hver. 

03.06.08 

Anleggsleder John Kåre Eggen. Kinosalen i bakgrunn. 05.06.08 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

Ørland Kulturhus 

Montering av lett-tak (Lett-Tak AS, Larvik) over kulturhuset, elementer ferdig isolert, ett lags 
tekking og plate. Taktekker vil legge et siste lag over dette. 05.06.08 

Veggen skal kles med GU og papp for så og fores ut med 2” x 4” og platekles med finerplater 
som skiferfasaden monteres på. Dette blir en omfattende og spennende arbeidsoperasjon som 
blir litt ”utenom det vanlige”. Hver stender på cc 600 mm er så lang og tung at vi 
sannsynligvis må benytte kran for monteringen. Det monteres lett-tak over kulturhuset som 
ble ferdigstilt uke 23. Vår hovedvirksomhet nå er delingsvegger og oppforing av golv i hotell og 
leiligheter. Vi har støpt ferdig de siste veggene i nedkjøring til politietaten og skal begynne 
med dekkeforskaling over dette. 

SIDE 10 

Oppforing av golv. Arne Andersen og Jonas Holmberg. 05.06.08 
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Ørland Kulturhus 

Takstolene (14 tonn hver) ligger an på 6 betongsøyler. Kinoen henger i disse takstolene.  

Namdal Glass og Fasade AS setter inn glass i fasaden, murer setter opp brannskillevegger og 
støyper badegolv. Stålentreprenør Nordic Stål kompletterer stålarbeidet. Lett-tak AS fra Larvik 
er her og monterer tak. Taktekker tekker veranda og svalgang. Vi ligger et par uker etter 
skjema på stålarbeid. Dette skyldes kino og kultursalen som har vært en spesiell utfordring. 
Kinosalen henger fra taket og det er utført ultralydkontroller, sprekkontroller på sveisene, etc  
for å sikre ett bra sluttresultat.  Arbeidet har vært meget omfattende. Stjern Entreprenør AS 
har 17 mann med 4 innleide. På byggeplassen er det rundt 50 personer. Utomhusarbeidene 
skal utføres av Ulriksen AS. 

SIDE 11 

Sveising av stål til scene for lysrigg over kultursalen. 05.06.08 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

SIDE 12 

20 leiligheter, personalbase og barnebolig 
 
Vi holder på i hus  A, B og D, forteller anleggsleder Sten Staven. Bygg C (personalbase) har 
vært i drift siden jul. Hus A er ferdigmalt og det er lagt golvbelegg. Det står igjen noe arbeid 
på badene, innerdører, listverk og foringer.  Vi arbeider med tak i svalgang på dette bygget. 
Når det er ferdig fortsetter vi på hovedtaket med takplater, takrenner, etc. 
 
> Fasadetegning 

Øytun omsorgsboliger på Fillan, Hitra. 03.06.08 

Svalgang i hus A. Anleggsleder Sten Staven 
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Øytun omsorgsboliger, Hitra 

SIDE 13 

På hus B støyper vi den siste svalgangen i dag. Dermed er vi ferdig med betongen og krana blir tatt ned i 
uke 24. Det blir limtre- og svaltakarbeid tilsvarende hus A. I dette bygget legges nå strie. I hus D 
monterer vi vindu og det blir etter hvert bordkledning og innvendig plating. Framfriftsmessig ligger vi bra 
an i forhold til ferdigstillelse i oktober. Vi er nå 11 mann som jobber her. 
 
I tillegg til oss er det maler, elektriker, ventilasjon og rørlegger på byggeplassen. Totalt blir det 20 
leiligheter + en barnebolig (hus D) for pleietrengende barn med plass til 4 personer. Utomhusarbeidene 
med støttemurer, kantsteiner og plener tas hånd om av et lokalt firma. 

Montering av vindu i hus D. Thomas Strømme, Stig Rune Berdal, John Arne Jønland. 03.06.08 

Tommy Hovde og John A. Klungervik i arbeid på hus B. 03.06.08 
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Kantine Hitra vid. skole 

SIDE 14 

 
Det var en utfordring å lappe i hop det gamle og nye! 
 
Odd Berdal og Per Haugsnes setter opp kantine på 250 kvm på Hitra videregående 
skole. Byggherre er Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Den blir føyd sammen med eksisterende bygningsmasse på tre sider. –Det var en utfordring å 
lappe i hop det gamle og nye, sier Odd, spesielt taket. 

Innvendig er det en del smårom i begge ender med klosett og dusjer. Hovedtaket har noe skrå 
(papp), mens alle sammenføyningene er flattak (duk). 

Det kan bli for lite hender av og til når vi bare er to mann, men vi har håp om å få hit flere 
over helga. Mobilkran ble brukt til å heise opp limtre og taktro, mens eller har det gått på 
handmakt. 

Nå holder vi på med innvendig kledning av yttervegger. Dette vil pågå i 2-3 uker. Det blir to 
lag med kledning på alle vegger – dette for godt feste når det skal skrus fast ting i veggene. 

Vi skal være ferdig i juli i år. 

Odd Berdal og Per Haugsnes foran kantinebygget. Muren foran er blomsterkasse. 

Limtre 140 x 700 mm 
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SIDE 15 

Stokkøy utbygging 

Hytte nr. 14. Kim Bjarne Fageraunet, Svein Magne Aune, Vegard Sandhals, Arne Petter Selnes 
og Stig Andre Grøtting. Arne Petter Selnes runder 30 års fartstid i firmaet i august 

Når hele feltet er utbygd vil det bli rundt 15 hytter 
-Det er 3 hytter som skal være ferdig innen en måneds tid, forteller Arne Petter Selnes. Nr. 13 
er vi halvferdig med utvendig og klare til plating innvendig. Nr. 14 er asfaltplatene på utvendig 
og golvet lagt innvendig. Nr. 15 legges golv innvendig. Det er lagt torvtak på alle hyttene. 

Grunnareal varierer fra 50 – 75 kvm med opptil 2,6 mill ut til kjøper 
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Stokkøy utbygging 

Hyttefeltet har flott utsikt. 02.06.08 

Hyttene er bygd på noenlunde samme lest, men med noe ulik plassering av vinduer, inndeling, 
etc. Byggherren har også planer om hytter bygd som ”hobbiter” eller subhus med oppstart i 
høst. 
 
Svein Magne Aune tok bestått fagprøve i forrige uke med innvendig arbeid på nr. 13. Vegard 
Sandhals startet læretida i høst og har et år igjen før han kan ta prøven.  

SIDE 16 

Taket er torv, 5 cm grunnmursplate, tett membran, 10 cm hardisolasjon, et lag plast og 
isolasjon i bølgene i platene. Det blir 15- 20 cm tykt med torva (oppå platene) 
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SIDE 17 

Adm.bygg Kynningsrud 

Anleggsleder Rikard By. 04.06.08 

Bordkledning og maling  
 
Bygget i to etasjer og hems skal være ferdig til ferien, sier anleggsleder Rikard By, 
overlevering i august. Grunnflate ca. 270 kvm. Nå pågår bordkledning og maling. Golvbelegg 
står for tur, men vi må lufte ut betongen noe mer først. 

Det skal avdeles med separate kontorer. Korridor i midten. Omtrent samme utforming i begge 
etasjer. Våtrom /garderober i 1.etg og toaletter /kjøkken i 2.etg. 
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SIDE 18 

4 mann fra Stjern Entreprenør AS er i virksomhet på Terminalen 10, Heimdal. 04.06.08 

Adm.bygg Kynningsrud 

Høy standard med rustfri ståltrapp levert av AS Brødrene Midthaug 

Arbeid som gjenstår er bordkledning, raftkasser, golvbelegg og listverk. Taket er  lagt med 
zanda takstein. Leif Røde er nyansatt i firmaet. 
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Fritidsboliger Ratvika 

Fritidsboliger i Ratvika. 02.06.08 

SIDE 19 

Ferdigstillelse før ferien 
 
-Arbeidet med uthus og hus startet etter påske, forteller Ketil Mørreaunet. Dette er det andre 
og foreløpig siste bygget vi skal sette opp. Hele feltet vil bestå av 12 hus. Vi har delvis vært 4 
mann i virksomhet– Odd Erik Murvold, Einar Hårstad og Henry Berdal foruten meg. 

Odd Erik Murvold og Ketil Mørreaunet. 02.06.08 
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Fritidsboliger Ratvika 

SIDE 20 

Første bygget ble ferdigstilt og innflyttet til påske 2008. Taket har Skarpnes teglstein i 
skifergrå farge. 02-06-08 

-Vi er ferdig utvendig og har begynt å dele av og isolere innvendig. Rominndeling er 
tilsvarende det første bygget. Nortek Elektro AS foretar elinstallasjoner og rørlegger har vært 
her. Paneling står nå for tur.  

-Det er stram tidsplan i og med at vi har fem uker på oss frem til ferdigstillelse før ferien, sier 
Ketil Mørreaunet 

Frode Olsen i Nortek Elektro A/S 
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Rehabilitering kai og bygningsfundamenter Halten 

SIDE 21 

Halten 05.06.08. Foto: Roar Bye 

Eksisterende trekai som er bygget på peler av jernbaneskinner som er satt ned på fjell skal 
rives og bygges opp på nytt. Ny kai bygges opp av stålrørspeler som er forankret i fjell og 
istøpt, dragere av firkantrør. Bjelker, dekke og fendring av impregnert matrial. 
 
Kaifrontlengde 24m, samlet kaidekkeareal 90m2. De fire ytterste pelradene under 
fiskeri-mottaksbrygga er også av jernbaneskinner ned til fjell, disse skal byttes ut med nye 
stålrørspeler og forankres i fjell. 

Mørtelleveranse. 27.05.08. Foto: Roar Bye 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

SIDE 22 

Dykker Morten Finseth. 13.05.08 

Arbeidene startet i uke 16 med rigging og forberedelser til utskifting av peler under brygga og 
skal ferdigstilles 30.06.08. 

Dette er en jobb som krever en del planlegging med tanke på levering av utstyr og materialer 
ut til byggeplassen, da det ikke er daglig transport utover til Halten. Det har vært 3-4 mann 
på denne jobben i fra verkstedavdelingen, må vel sies at det er ganske praktisk i og med at 
Inge Østvik har egen båt, og står for personaltransporten utover. Dette er en tur som tar 3-4 
timer en vei, avhengi av været. 
 
Jobben har stort sett gått som planlagt, men det er vel ikke til å legge skjul på at det var 
knyttet stor spenning til mørtelleveransen ut til Halten, noen skjær i sjøen ble det riktig nok, 
men støpinga ble utført den 27.05.08. Vi har i skrivende stund fått lagt utover bjelkelaget, og 
regner med at ferdigstilling skjer som planlagt. De som står for utførelsen av jobben er Inge 
Østvik, Morten Finseth, Roar Bye og Helge Haugsnes. 
 
06.06.08 Per Hårstad  

Jernbaneskinner ble tidligere brukt som pilarer under brygga.13.05.08 

Rehabilitering kai og bygningsfundamenter Halten 
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Monstad Småbåtforening 

SIDE 23 

Leder i Monstad Småbåtforening Lars Ole Hosen. 24.05.08 

-Vi har ca. 40 plasser til disposisjon, forteller leder i Monstad Småbåtforening Lars Ole Hosen.  
Anlegget er forbedret med forlengelse av molo. Medlemstallet i foreningen er på 63. Hver 
plass koster fra kr 20 000,-  og årlig leie fra kr 1400,- 

Det er to betongbrygger og ei trebrygge i midten. På gjestehavna kan folk komme og legge til 
for en døgnpris. Under Åfjordsdagene i fjor var det fullt langs denne. Ellers også i helgene er 
det folk som kommer innom. 

Petter Seljestad i Åfjordsbåten Kystlag forbereder ny sesong med segling torsdager i sommer 
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På fotballkamp 

SIDE 24 

Edvard Heir og maskotten til Rosenborg klar for kamp! 
Edvard har jobbet hos Stjern Entreprenør AS siden okt 07 

De som jobber på kontorbygget til Kynningsrud var på kamp og så Rosenborg spille uavgjort 
mot Brann. 

Stig Olav Barlien 
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HMS/KS og personal 

SIDE 25 

Vi har siden sist ansatt seks nye medarbeidere ved anleggsavdelingen og to nye ved verksted-
avdelingen. Disse er Leif Røde som startet 2 juni på adm.bygg Kynningsrud, Jan Inge Vollan 
som startet 13.mai på Hjellseng Terrasse, Dick Søderkvist og Tony Lindholm som startet 
begge 5.mai på Øytun omsorgsboliger Hitra. 
 
Det er også skrevet avtale med Pål Helge Opheim og Dagfinn Hammermo som begge starter 
30.juni på Hjellseng Terrasse. På verksted har vi fått tilbake to stykker som har vært til oss 
tidligere, det er Roar Bye som startet 1.april, og Helge Haugsnes som startet 5.mai. 
 
Det er i tillegg skrevet avtale med tre nye lærlinger, å disse er Marius Høien, Robin Myrseth og 
Therese Fjeldvær. Ønsker alle disse velkommen med på laget. 
 
Det er også blitt utdannet to nye kranførere, Tommy Dux på Tårnkran og Steinar Finseth på 
mobilkran. Gratulerer! 
 
Som jeg skrev sist ble det fra 01.01.08 innført en ny forskrift om at alle som er inne på 
byggeplasser skulle være utstyrt med id-kort, dette er nå på plass. 
 
Når det gjelder fraværet så har det steget litt første kvartal til 4,4%, i forhold til  3,8% for hele 
2007. 
 
Ønsker alle en god sommer! 
 
Per Hårstad 

 

 

 

 
 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 26 

Sommeren er her, i hvert fall i følge kalenderen, temperatur i skrivende sier noe annet, men, 
men. Første halvdel av 2008 er snart tilbakelagt, med en fin omsetningsutvikling i forhold til 
bransjen generelt. 
 
Årets ”sesong” er i gang for fullt, og vi ser en brukbar aktivitet både i pre-cut/takstol-
produksjon og Bygger’n butikken. Fjorårets problematikk med til dels lange leveringstider og 
mangel på varer både i trelast og byggevaremarkede er historie. Så vi opplever en mer 
behagelig situasjon både for oss som jobber med dette, og får våre kunder. 
 
Vi ser frem til en hektisk sommer, med stor aktivitet på alle fronter. Vi har også i år forsøkt å 
forberede oss godt, og vil gjøre vårt ytterste for og opprettholde en høy servicegrad i en travel 
hverdag. 
 
Takker alle ansatte for innsatsen så langt i år og ønsker alle en god og velfortjent 
sommerferie. 
 
Ønsker også alle våre kunder en riktig god sommer!  

 

Åfjord 13.06.08 
Joar Harsvik   

Bjørnar Melum selger deg bl.a. Jonsered plenklippere . 24.05.08.  > www.byggern.no/stjern 
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Tiden går fort og det er allerede blitt sommer og snart ferietid. 

Det har vært full aktivitet i vinter og vår, og det vil fortsette til langt utpå høsten. Vi regner nå 
på jobber som skal starte i høst og gå gjennom vinteren. Det er fortsatt mye og regne på men 
til forskjell fra i fjor er det nå mange flere om beinet, spesielt i Trondheimsområdet. Men vi har 
tro på at vi skal få tak i de jobbene vi trenger for å ha full sysselsetting, også gjennom neste 
vinter. 

Vi har startet et løp med oppdatering og opplæring av ansatte. Over 40 personer har så langt 
deltatt på del 1 som omhandlet praktisk betongarbeid (jfr. bilder). Del 2 vil komme i høst og 
være vinklet mot tømrerne. Det er mulig det også vil bli en del 3 som omhandler mer generelle 
temaer, det vil vi komme nærmere tilbake til. Vi tror dette er viktig både for å holde oss 
oppdatert på lover og forskrifter samt at det kan bidra til å heve kvaliteten på det vi holder på 
med ytterligere. 

Fredag 19. juni inviteres ansatte med følge til en uformell sammenkost ifm Åfjordsdagan. Vi 
håper det blir en fin kveld med god oppslutning og stor stemning. Selv om de fleste av oss 
treffest denne kvelden vil jeg benytte anledningen til å takke for innsatsen så langt, og ønske 
alle ansatte en fin sommer. 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


