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MARS 2010 

Storbilverksted på Åmyra 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 8 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). 

Endelig i gang! 

Da er vi endelig kommet i gang med storbilverkstedet til Trønderbilene 

på vassneset. Forbelastningen er nå planert utover og graving for 

fundamenter er i gang. 

 

Bunnplate til smøregrav er støpt og støping av fundamenter pågår for 

fullt. Vi fikk litt utfordringer når det gjelder tele i grunnen i slutten av 

februar. Vi måtte senke en del fundamenter 60cm dypere enn planlagt 

for og komme under telen. Montering av stål starter første uka i april, 

og forventer tett bygg i uke 22. Ferdigstillelse av prosjektet er oktober 

2010. 

 

Graving utføres av Tore Løkke AS og Johs Syltern AS. Stålsøyler og 

dragere leveres av Smith Stål AS og fasadeplater og element leveres og 

monteres av Robertson Nordiske AS. Einar Haugsnes AS er utførende i 

rør og sanitær. Fosen Ventilasjon AS utfører ventilasjon. Elektro 

installasjoner utføres av Nortek Elektro AS. 

 

Rune Aune 

08.03.10 
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Storbilverksted på Åmyra 

SIDE 2 

 

Støyping av bunnplate i smøregrav. 01.03.10. Foto: Rune Aune 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Storbilverksted på Åmyra 

SIDE 3 

 

Forskaling av smøregrav. Foto: Rune Aune. 18.02.10 

Harald By og Helge Børmark støyper fundament. Foto: Rune Aune. 03.03.10 
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Kirkeringen Heimdal 

SIDE 4 

Ferdig 1. juli 

Etter en kald trå vinter begynner det omsider å bli + grader også på Heimdal. Vi er godt i gang 

med innvendige arbeider i 8 av leilighetene samtidig med at det jobbes med å få tett de 5 

siste. Vi ligger pr dd litt etter fremdriftsplanen, så det jobbes nå hardt for å ta inn det tapte og 

vi regner med å være ajur i løpet av april. Det er i dag 16 mann fra Stjern Entreprenør på 

dette prosjektet, som skal stå ferdig til 1. juli. 

Øyvind 

03.02.10 

03.02.10 
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Kirkeringen Heimdal 

SIDE 5 

Det er dette arbeidet jeg vil holde på med! 

Gøran Johansen (22) fra Mausundvær er ferdig med fagbrev. -Jeg trives godt og føler at det er 

dette arbeidet jeg vil holde på med, og dette firmaet jeg vil arbeide i! Trives med folk, arbeid 

og miljø, både på arbeid og på brakkeriggen. 

Gøran har vært med på bla. Hjelseng Terasse, Meråker dagsenter, Mediahuset, Øytun og Aurn. 

Tommy Dux. 03.02.10 

Gøran Johansen. 03.02.10 
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Sluttspurt på byggetrinn 1 

Vi er nå inne i sluttspurten for byggetrinn 1, med dørinnsetting og listverk/foringer. Pr dags dato er vi 5 

stk fra Stjern Entreprenør. Oppstart byggetrinn 2 er bestemt uke 12 med grunnarbeider og 

rivingsarbeider. Byggetrinn 2 består stort sett av rehabilitering, bestående av etterisolering av 

yttervegger/tak ,utskifting av vindu/dører og nye delingsvegger. Vi skal også opp med et tilbygg på ca 

100 m2 i 1.etg. 

Bård Einar Grøtte  

SIDE 6 

04.02.10 

Sistranda skole 

Per Helge Ørsjødal og Robin Myrseth. 04.02.10 
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I gang med Hell trebru 

 

-Vi har i oppdrag som underentreprenør for Mika AS å utføre betongarbeidene i forbindelse med nye 

Gevingåsen jernbanetunnel. Arbeidene består hovedsakelig av portalåpninger i tunneler, pumpestasjoner 

og fundamenter for overgangsbru, Hell Trebru. Vi er i gang med sistnevnte, og regner med å være ferdig 

med denne delen til påske.  

SIDE 7 

03.03.10 

Gevingåsen Jernbanetunnel 

Fra v.: Lars Andre Stjern er anleggsleder, og med seg har han gode medhjelpere i Alexsander Blengsli og 

Gøran Aune (lærling). Bilde viser guttene klar til å ta i mot betong for det største landkaret for brua. 

Foto: Sigmund Humstad. 09.03.10 
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Det er bare manuell forskaling, med buer og skrå forskaling. Totalt er dette en kontrakt på ca. 8 mill eks 

mva. Framdriften i tunneler tilpasses tunneldrifta, men forventes å komme til utførelse i løpet av våren. 

Trondheim 09.03 -10 

Sigmund 

 

 

 

Vi bygger om i lokalene til gamle Ila og Lilleby smelteverk for Fesil Sunergy AS. Kontraktssum er ca. 1,6 

mill eks mva. Hovedtyngden er stål og smedarbeid, og mindre bygningsmessige arbeider. Stig Andre 

Grøtting har styrt med disse arbeidene fra vår side. Stjern Stål AS utfører stålarbeidene. 

 

Trondheim 09.03 -10 

Sigmund 

 

SIDE 8 

03.03.10 

Gevingåsen Jernbanetunnel 

Fesil 
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Hysnes helsefort 

Jens Berdal, Odd Berdal og Sten Staven. 02.03.10 

overskrift 

 

tekst 

SIDE 9 

I rute 

Pr 03.03.10  er vi i rute ved Hysnes Helsefort. Det jobbes med bytte av vinduer, utlekting av 

vegger, gipsing, betongarbeider, ifylling av løs Leca i basseng, Steni fasadeplater, kjerneboring 

og malerarbeider. Stillasmontasje er på gang på et nytt bygg for fasadearbeid og vi starter 

med skifte av tak på neste bygg etter påske.  

Bemanning er som følger: 

Stjern Entr: 19 mann inkl 4 mann fra hytteprosjekt på Røros 

Ragnar Skånøy: 4 – 6 mann 

Pallins Malerfirma: 3 mann 

Håvard Søbstad: 2 – 3 mann 

 

Sten Staven 

02.03.10 
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SIDE 10 

Hysnes helsefort 

 

 

02.03.10 

Therese Fjeldvær fyller leca i det tidligere svømmebassenget. 02.03.10 

02.03.10 
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Hytte Røros 

SIDE 11 

40 kuldegrader 

-Vi har støypt dekke rundt karet, sier Odd Berdal, og klargjort for å begynne med veggene. 

Men da sank temperaturen ned til under 32 grader ble det umulig å fortsette. I første uka etter 

jul var det ned i 42 kuldegrader. Videre arbeid er derfor utsatt inntil videre. Vi har en del 

betongarbeid igjen.  

01.03.10 

Arbeid som er utført siden sist er støping av bassengkropp og dekke rundt basseng, samt en 

del arbeider på hovedhytta, sier Stig Olav Barlien. Nå  håper vi bare at værgudene er på vår 

side fremover, slik at vi får en produktiv vår! 01.03.10 
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Fjøs Osen 

SIDE 12 

2000 kvm samdriftsfjøs 

Trond Storvoll og Ståle Øverdal er to av de fem som setter opp fjøs for samdrift i Osen. -Vi 

regner må å være i drift i fjøset i høst, forteller de. -Vi disponerer tilsammen 1000 mål jord. 

Løsdrift og robotmelking. Dyrene har lyst på kraftfor og for å få dette må de passere en port. 

Hver ku har en brikke på seg som registrerer hvor lenge det er siden den er melket. Lenge nok 

siden siste melking så blir den sjaltet inn på roboten. 

-Slitte driftbygninger, nye krav til dyrevelferd og ordnet fritid er noen av årsakene til at vi 

startet med dette, sier Trond Storvoll og Ståle Øverdal. 02.03.10 

02.03.10 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Fjøs Osen 

SIDE 13 

Bygningen er oppført i betong med limtredagere og sandwichtak. Fjøset avkjøles med 

ventilasjon, vifter og automatiske luker i tak og ved raft. 

Kontor, sanitærrom, tekniske rom og sosiale rom blir også en del av bygningen. Areal: 1970 

kvm. 

Kyrne vil få matter å ligge på. Det blir 67 liggebåser til melkende, i tillegg kommer plass til 

kviger, kalver og okser. 02.03.10 

Gjødselkumme ovafor fjøset. 02.03.10 
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08.03.10 

Tett bygg til påske 

Vi jobber nå med å få tetta bygget til påske. Limtrekonstruksjonen til taket er på plass. Det er 

precut’en som leverer alt av limtre og rantibjelker til taket, og monteringen har til nå gått 

knirkefritt. Konstruksjonsstålet er ferdig og målet vårt er å få tetta bygget slik at påstøpen i 

plan 1 og avretting av gulv i plan 2 og 3 kan utføres før vi tar påskeferie. Vi har plagdes litt 

med tidvis store mengder nedbør, men håper våren snart er i anmarsj! Vi er i dag 8 mann på 

plassen. 

John Kåre Eggen 

SIDE 14 

Åfjordtorget 

08.03.10 
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SIDE 15 

Roan havn 

Ole Petter Moan og Kai Gjessing. 02.03.10 

 

Ole Petter Moan, Kai Gjessing og Kåre Arnesen bygger ut kaia til Roan havn. -Vi har 

betongarbeidet og fendring, sier Ole Petter Moan. Høy sjø denne dagen gjorde det vanskelig å 

komme til med fendring (3"8") under kaia 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

12.03.10  

-Vi regner med å være ferdig med gipsinga om ei ukes tid, sier Rikard By. –Da blir det maleren 

som skal inn. Da blir det hovedsaklig utvendig arbeid med yttertak og bordkledning. 

Bordkledningen blir tidkrevende pga. mange hjørner på huset, som har en omkrets på 80-90 

m. Det er dobbeltfals stående kledning. 

-Huset er energibesparende ved at de nye kravene er trådt i kraft med 25 cm isolasjon i 

yttervegg og 40 cm i tak. Vi kjørt en av to trykktester for å teste isolasjonsevnen. Og det 

kravet greide vi. Vi kjører den siste testen når alt er mer ferdig. Det er vannbåren varme, luft 

til vann + varmepumpe.  

SIDE 16 

Bolig Lisbeth Nebb 

Idar Jønland, Espen Frønes og Rikard By. 12.03.10 
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Det blir brun Royalimpregnert utvendig kledning. 12.03.10 
 

 

Bæringen er Rantibjelker. Limtrekonstruksjonene er opptil 10 m. Disse er 11,5 cm x 50 cm. 

-Jeg har gått byggfag på ÅVS, sier Espen Frønes, som er lærling i firmaet. Interessen for 

snekkering har jeg hatt fra barnsben av. Jeg trives godt og neste trinn er fagprøven. 

 

SIDE 17 

Bolig Lisbeth Nebb 

Espen Frønes er lærling i firmaet. 12.03.10 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Fra Tormod 

SIDE 18 

Kurs 

8 av våre ansatte er nå godt i gang med å ta eksamensforberedende kurs i yrkesteori i 

betongfaget. De skal opp til eksamen i juni 2010. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom 

Stjern Entreprenør AS, Åfjord Resurssenter og BYGGOPP. 25. mars blir det gjennomført kurs i 

stropping, anhukning og signalgiving. Kommer tilbake med mer stoff fra kurset i neste 

nummer av Stjernavisa. 

 

Personal 
Vi har for øyeblikket 8 lærlinger. 3 forskalingssnekkere og 2 tømrere som startet 2009 og 3 

tømrere som startet 2008. Vi har jevn pågang fra nye jobbsøkere, men har vært forsiktig med 

å ta inn nye ansatte pga. situasjonen i markedet. Mulig at denne situasjonen kan endre seg 

utover sommeren. 

 

Helse 

I 2009 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 3,29%. Dette er omtrent på 2008 nivå. 

Dette tyder på at de fleste trives godt på arbeid. Håper at vi greier å holde fraværet så lavt 

som mulig også i 2010. Kommer derfor med et innspill som kan øke livskvaliteten og 

arbeidsgleden ytterligere: 

 

 

KOM I FORM, FLOTTE PREMIER! 

KJENTMANN PÅ FOSEN  

Gå på tur og opplev Fosen  

 Les mer 

Tormod Melum 

http://www.stjern-entreprenor.no/images/stories/stjernavisa/2010/mars_10/fosen-turlag.pdf
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Stjern Stål AS 

SIDE 19 

Vi er nå i innspurten med stålarbeidene ved Fesil Sunergy, jobben har stort sett bestått i 

bygging av fundamenter til nye smelteovner  samt konstruksjoner i forbindelse med 

kontrollrom og plattformer etc. 

For øvrig så har vi montert stål i bærekonstruksjonene ved Åfjordstorget, Kirkeringen, 

Sistranda skole og samt at vi er kommet i gang med stålmontasje på Hysnes helsefort. 

Vi har også fått montasjen av stålkonstruksjonene ved det nye storbilverkstedet til 

trønderbilene, dette er en ren montasjejobb som skal utføres for Smith stål avd. stålbygg. 

Skal også levere og montere gangbane på jernbanekulvert ved Majavatn, dette er jobb for 

Johs. J. Syltern AS. 

 

Per Hårstad     

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 20 

En unormalt streng og stabil vinter er muligens i ferd med å slippe taket, selv om snøen 

skrivende stund laver ned og ”yr.no” varsler kjøligere vær og mer snø de neste dagene. Men 

dagene er uansett i ferd med å bli lengre, så vi får sette vår lit til at våren dukker opp i år 

også. Det positive med en til dels snørik vinter får være at vi møter sommeren med et svært 

begrenset lager av snøfresere og annet snøryddingsutstyr. 

Selv om en oppsummering av 2009 viser at vi kom i mål sånn noen lunde i tråd med våre 

forventninger, så har også starten på dette året vært litt roligere enn det vi er tilfredse med. 

Dette var noe vi for så vidt forutså på slutten av fjoråret, og justerte inn bemanningen etter 

dette. Og nå som vinteren snart er over ser vi at dette både var nødvendige og fornuftige 

tiltak. 

Nå blir det blir nok en gang spennende å se hvordan markedet utvikler seg når vi har fått lagt 

påska bak oss og våren for alvor gjør sitt inntog. Vi både håper, forventer, og vil selv forsøke å 

bidra til at aktiviteten på alle områder får ett løft etter hvert som sesongen tar til for fullt. 

Vil også benytte denne anledningen til å ”offentliggjøre” at Bygger'n Stjern har fått ny 

butikkleder, Torstein Korsvold har fra årsskiftet overtatt for Ola Naustan i denne stillingen. Ola 

fortsetter hos oss, men med andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Ønsker begge to 

lykke til med nye utfordringer. 

Vi rydder uansett snart bort eventuelt gjenstående snøryddere, finner frem plenklippere, 

gassgriller og annet som hører vår og sommer til. Rydder på ”impregnert’n”, bretter opp 

ermene og gjør oss klar til årets sesong. Og ønsker som tidligere både gamle og nye kunder 

velkommen, med både små og store prosjekter! 

 

Åfjord 13.03.10 

Joar Harsvik   

    

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygg AS) 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 21 

Etter en langvarig, kald og snørik vinter kan vi endelig begynne å forberede oss på en mer 

produksjonsvennlig årstid. 

Vi har avsluttet fjoråret som på mange måter var et ”spennende” og litt slitsomt år. Sjelden har vi vel 

vært mer aktiv på anbudsfronten og sjelden har tilslags prosenten vært lavere enn i fjor. Omsetningen for 

2009 sank med om lag 15% i forhold til 2008. Dette sammen med reduserte marginer bidro til et 

beskjedent, men positivt resultatet for 2009. 

Mye tyder på at ting er i ferd med å bedre seg selv om mange av de utfordringene vi hadde i 2009 vil 

være med oss inn 2010. 

Utfordringene vi står overfor stort sett de samme som før men bare enda viktigere. Vi opplever stadig at 

pris teller mindre i anbudskonkurranser og at andre ting som for eksempel kompetanse, kvalitet, HMS, 

fremdrift og energi betyr mer og mer. Derfor må vi bli enda flinkere å planlegge, enda flinkere på kvalitet 

og detaljer (tette og tørre bygg), enda flinkere til å ivareta sikkerheten til de ute på byggeplassene osv slik 

at vi fremover kan stille enda sterkere i konkurranse om nye oppdrag. 

Samtidig som jeg ønsker alle en produktiv og fin vår, vil jeg benytte anledningen til å ønsker de 8 

”voksne” personene som er i ferd med å avlegge teorien til fagbrev i betongfaget, lykke til! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (daglig leder Stjern Entreprenør AS) 


