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MARS 2011 

Kjøpmannsgata, Stjørdal 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 9 NUMMER 1 

Flotte toppleiligheter 

6 mann i virksomhet. 20 leiligheter totalt, 10 på hver side (3. 4. og 5. 

etg.). Bank, advokat, kontor, regnskapsfirma, m.fl. skal inn i bygget. 

Byggherre er PrimaHus Bolig. Bygget har ca. 1600 kvm grunnflate, 

det er parkeringskjeller. Innflytting starter i juni. 

 

-Vi har 6 balkonger igjen, sier Erik By. –Primahus leier krana med 

kranfører Stig Humstad fra oss. 

01.03.11 
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 Kjøpmannsgata, Stjørdal 

SIDE 2 

Øverst til høyre ser vi forskalingen til 2 av de siste balkongene. 01.03.11 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Tett tak 

Taket er tett og utlekting av ytterveggene er i gang før det skal monteres sponkledning av malmfuru. I 

løpet av neste uke er alle aluminiumsfasader tette og vi starter med innvendige delingsvegger. 

På teknisk rom i 3.etg er det klart for gulvbelegg før ventilasjonsaggregatene skal monteres neste uke. Vi 

er i dag 6 egne på byggeplass, med underentreprisene ca 15. 

 

21.03.11, Stig Olav Barlien 

Olav Duun vgs teknobygget, Namsos 

SIDE 3 

Stig Olav Barlien. 14.03.11 

Stig Olav Barlien og Rikard By. 14.03.11 
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Olav Duun vgs, Namsos 

SIDE 4 

 

Denne vindusløfteren var til stor hjelp under montering av vinduene som veide 245kg 

Fasaden er buet i tillegg til at den heller 7 grader innover. 17.03.11 
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Spennende og utfordrende jobb 

Vi er engasjert som underentreprenør for SG Entreprenør AS og skal bygge 4 stk. broer på Ranheim.  

2 stk. gang– og sykkelbroer, en veibro med gang– og sykkelvei på begge sider og en jernbanebro. 

 

Veibroen har vi så vidt startet med. Der vil det gå med ca. 519 kbm betong og ca. 118 tonn armering. 

I jernbanebroen går det med ca. 568 kbm betong og ca. 91 tonn armering. Samlet i begge gangbroene 

går det med ca. 112 kbm betong og ca. 16 tonn armering. 

SIDE 5 

Gang– og sykkelbro Ranheim. 02.03.11. Foto: Rune Aune 

Broer Ranheim 

Gangbru klar for armering. Foto: Rune Aune 
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Den første gang– og sykkelbroen støpes i uke 13. Veibro støpes før ferien. Pga. kort tid på omlegging av 

jernbanebroen vil vi få et bra trøkk på denne når vi kommer i gang. Vi har 58 dager på oss fra vi starter 

med betongen til vi skal være ferdig, så her må vi nok regne med full drift i hele ferien. 

Den siste gangbroen skal være ferdig i starten av november. Hver bro skal støpes i ett med både 

kantdragere og vingmurer samtidig, så dette blir en spennende og utfordrende jobb. 

Vi har i dag en bemanning på 5 stk., topp bemanning blir ca. 8-10 mann. 

Rune Aune 

SIDE 6 

Kåre Arnesen og Roar Morkemo klargjør armering til pæler på veibro. Foto: Rune Aune 

Broer Ranheim 

Klart for kapping av pæler til veibro. Foto: Rune Aune 
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Det bygges 20 leiligheter fordelt på 5 hus 

 

Pr i dag jobber vi med alle 5 hus som er byggetrinn 1. Dette innebærer at vi er innom alt fra stenderverk 

og bjelkelag til dørmontasje og belistning i leiligheter der parkett og trapp er på plass. 

 

Vi får levert både bjelkelag av I-bjelker og stenderverk som precut fra Stjern Bygg. På 3 av byggene er 

all gipsmontasje ferdig, mens på hus 4 er vi i ferd med å få inn vinduer og taktekking er i gangsatt. På 

hus 5 er GU-plater montert å det jobbes med gesims og vinduer. 

 

Byggertrinn 2 som har oppstart nå denne uka, består av 6 hus med 28 leiligheter. Deretter har vi også 

fått byggetrinn 3, som er 4 hus med 20 leiligheter. 

 

 

Vi er 22 mann på plassen pr i dag.  

 

09.03.11 

Sten Staven 

SIDE 7 

15.03.11. Fasader med royalimpregnert kledning. Foto: Sten Staven 

Grilstad Park, Trondheim 
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Holder på å bygge en Ungdomsskole på Kolvereid med et areal på ca 4500 m2 i tre etg. Er nå snart 

ferdig med fundamenteringen og skal begynne med veggstøpen i kjelleren. Vi skal begynne å  montere 

prefab søyler og dragere og dekke selv i slutten av Mai og holde på med montering i ca 2 månder. 

Ole Petter Moan 

SIDE 8 

Ole Petter Moan diskuterer med graveentreprenør. Foto: Helge Stjern 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Fra v.: Ole Petter Moan (anleggsleder), Øyvind Adsen, Andreas Grøtting Karlsen og Odd Arild 

Stjern. Foto: Helge Stjern 
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SIDE 9 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Forskaling av ringmur av Øyvind Adsen og Ole Petter Moan. Foto: Helge Stjern 
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Utvidelse av RIMI 

Vi har fått i oppdrag og utvide Årnes Handel for ny Rimi butikk. Butikken blir utvidet med nytt tilbygg mot 

Åfjordtorget,  samt deler av eksisterende lager til Bygg og Bo. 

 

Eksisterende lager ligger 0,9 m under ferdig gulv i butikk. Her er det fylt inn masser og støpt nytt gulv i 

riktig høyde. Totalt blir den nye butikken på ca. 750 m². Åpning av ny butikk er planlagt 12. mai i år.  

 

Erfaringsmessig blir det noen travle dager før åpningen, da butikken ønsker å holde stengt i kortest mulig 

tid. Johs. J. Syltern AS har hatt grunnarbeidet. Stjern Stål AS står for stålkonstruksjonene. Vi er i dag 2-3 

mann på plassen. 

 

John Kåre Eggen 

SIDE 10 

Årnes Handel 

Måltaking av fasade før montasje av stålkonstruksjoner. 23.02.11 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Gammelskolen, Åset 

SIDE 11 

 

Det er mange som mener mye og mangt om gammelskolen i Åfjorden. Uansett har vi fått 

oppdraget med å pusse den opp. Det vi skal gjøre er å skifte vinduer og bordkledning, 

inkludert nye vindsperre. Vinduene skal ha samme inndeling som opprinnelige vinduer.  

Utvendig blir skolen slik som før bortsett fra at den nå blir hvit. 

Odd Erik Murvold og Ketil Mørreaunet. 15.03.11 

Siste finish på fasade mot sør. 15.03.11 
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Gammelskolen, Åset 

SIDE 12 

Innvendig skal vi skifte kjøkkeninnredning, legge nytt gulvbelegg på noen rom, male alle 

vegger og tak i 1 etasje. Vi skal i tillegg skifte ventilasjonsaggregat, oppgradere elektro-

installasjoner og montere brannalarmanlegg. Til sommers skal det legges ny drenering rundt 

skolen. Det er jobb for 2 mann og vi regner med å være ferdig i månedskifte mars/ april. 

Lars-Helge 

”Pensjonistene” Henry Berdal og Einar Hårstad har jobben med maling av gammelskolen. 

15.03.11 

Skolen ble tatt i bruk høsten 1926. Fjøset er flyttet til Barøya og lærerboligen til Joenget 

(Åse Dagsvik Adsen). Foto: Joakim Brevold. (Gammelskolen til venstre i bildet). 
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Kai, Bessaker 

SIDE 13 

Dypvannskai til næringspark på Løaholmen i Bessaker 

-Oppstart var desember 2010, og vi skal være ferdig til påske. Kaia er 50 m lang og 12 m 

bred. Det er 12 m dypt på det grunneste. Vi har laget frontskjørt i betong som er støypt på 

Støyperiet på Monstad. Dette er hengt opp og støypt fast på plassen. Det neste blir å støype 

dekke. 4 mann er i virksomhet. Et par dager har været hindret oss i arbeidet, men ellers har vi 

vært heldige.  

24.02.11, Håvard Stjern 

Steinar Finseth, Tommy Børmark og Kai Gjessing. (I tillegg Helge Børmark). 22.02.11 

En av de få finværsdagene med lite vind. 22.02.11 
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Kai, Bessaker 

SIDE 14 

 

Siste del av kaidekke støpes med betongpumpe. Det gikk med ca. 130 kbm betong og 6 

biler gikk i skytteltrafikk mellom Åfjord og Bessaker denne dagen. Foto: Helge Stjern 

Kaidekke støpes med vibrobrygge. Helge Børmark og Kai Gjessing drar brygga mens Tommy 

Børmark går med riva. Foto: Helge Stjern 
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Kai, Bessaker 

SIDE 15 

 

Helge Børmark, Steinar Finseth og Kai Gjessing under utstøping av kaidekke. 

Foto: Helge Stjern 
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Sistranda skole 

SIDE 16 

Blaut vinter 

Vi har nå kommet inn i det siste byggetrinnet, som vi startet med i midten av januar.  Det har 

vært en nedbørsrik vinter, der vi kan telle oppholdsfrie dager på ei stor hånd.  

 

Prosessen så langt på trinn 3 har vært etterisolering av eksisterende fasader, der vi fikk tett 

bygg uke 10. Bekledningen av fasade er vestlandkledning og stående dobbelt fals, med 

tilhørende fasadeplater.  

Fasade vest. Det var hele denne 2 etg. som var pill råtten. Foto: Bård Einar Grøtte 

Pga av mye råteskader måtte vi skifte ut eksisterende yttervegg med nytt bindingsverk. 

Foto: Bård Einar Grøtte 
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Sistranda skole 

SIDE 17 

 

Pr dags dato er vi 6 stk på prosjektet, men f.o.m månedsskiftet går vi ned til 4 stk. Ferdigstil-

lelse av nåværende trinn er midten av august, og så langt ligger vi godt i rute. 

Bård Einar Grøtte 

 

 

Fasade Sør/ Øst. Odd Einar Norvik poserer fint. Foto: Bård Einar Grøtte 
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Miniportrett 

SIDE 18 

Navn: John Kåre Eggen 

Stilling: Prosjektleder 

Bosted: Brekstad by 

Ansatt siden: April 2005 

Interessante /spesielle prosjekter: 

Kulturhuset på Brekstad er det prosjektet som ligger på toppen av min liste. Dette fordi det 

var et utfordrende, lærerikt og spennende prosjekt, samt at det er veldig gøy å ha fått vært 

med på ett slikt stort prosjekt på hjemmeplassen sin. 

 

Fritid: 

Mye av fritida går for tiden med til å totalrenovere ett gammelt hus jeg har kjøpt meg. Ellers 

går det en del tid til trening, jakt, fiske og rypejakt. 

 

Næringsliv på Fosen: 

Håper Stjern Entreprenør i fremtiden får flere prosjekter med litt størrelse også på Fosen. Jeg 

mener det er optimalt dersom vi har en fordeling på ca. 50-50 med arbeid henholdsvis på 

Fosen og resten av midt-Norge. 

John Kåre Eggen (arkivfoto) 
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HMS/KS og personal 

SIDE 19 

Det er lenge siden desember og mange minusgrader har passert siden siste Stjernavis. Starter 

derfor med en kort oppdatering av siste hendelser. 

 

Rekruttering/fagopplæring 

Stjern Entreprenør AS har siden jul fått 4 nye fagarbeidere. Vi gratulerer Erik By, Kai Gjessing 

og Steinar Finseth med flunkende nytt fagbrev i betongfaget. I tillegg ønsker vi velkommen 

betongarbeider Øyvind Adsen fra Egersund/Åfjord og Pawel Chronis fra Polen. 

 

Kurs 

 Mandag 14.02.11 gjennomførte 12 av våre ansatte fallsikringskurs. De som 

gjennomførte kurset var: Harald By, Arvid Forfot, Stig Rune Berdal, Gøran Aune, Erik 

By, Stig Andre Grøtting, Christian Valleraunet, Kennet Valleraunet, Lars Andre Stjern, 

Hallgeir Humstad, John Arvid Klungervik og Stig Humstad. 

 

 23.-24.03.11 og 29.-30.03.11 gjennomfører Lars Andre Stjern og Svein Magne Aune      

40- timers HMS kurs. 

 

 Torsdag, 24.03.11 blir det avholdt instruktørkurs for lærlinginstruktører på Pirsenteret.   

Ny  instruktør  i  betongfag er Odd Arild Stjern og  i tømrerfag Dick Søderkvist. 

 

 Fredag 25.03.11 blir det kjørt oppfriskningskurs i varme arbeider. Deltager er:             

Rune Aune, Arvid Forfot, Erik By, Kai Gjessing, Ketil Mørreaunet, Leif Røde, Odd Arne 

Aune, Odd Berdal, Ole Petter Moan, Roar Morkemo og Sten Staven. 

Tormod Melum 
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SIDE 20 

HMS 

Ved utgangen av 2010 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 4,65 % og en H-verdi på 

6,2.  Dette er tall godt under landsgjennomsnittet for bransjen, men vi kan aldri si oss helt 

fornøyde så lenge det er mulig å forbedre disse.  

Som et ledd i å krympe disse tallene har bedriftshelsetjenesten og hovedverneombud samt vår 

IA -kontakt hatt runder med de fleste ansatte og besøkt de fleste av de pågående anleggene. 

 

Det er gjennomført flere statistiske undersøkelser i Norge og andre land som viser at det er en 

klar sammenheng mellom HMS og produksjon. 

 

De bedriftene som er best på HMS er også de mest produktive og kostnadseffektive bedriftene. 

Samme trend gjør seg også gjeldende når det gjelder trivsel og helse blant arbeidstakerne i 

”gode HMS-bedrifter”. 

 

Til sist 

Benytter anledningen til å takke de som har sendt inn RUH-skjema og oppfordrer samtidig alle 

andre til å bidra til skadebekjempelse ved å sende inn RUH når det oppstår uønskede 

hendelser eller fare for dette. 

 

Til slutt ønsker vi Vegard Sandhals lykke til med militærtjenesten som han startet på i januar. 

 

Måtte alle få en helsebringende og produktiv vår. 

 

Mvh 

Tormod Melum 
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Stjern Stål AS 

SIDE 21 

Året 2011 startet meget rolig for oss slik jeg skrev før jul, vi var heldige og fikk leid ut to mann 

i fem uker til Stjern Entreprenør for videre utleie til Mesta, ved Linesøybru prosjektet. Vi har 

ellers levert og montert rekkverk ved Lilleby stasjon, innvendig rekkverk i trapper på Rissa 

helsetun, stål og blikkenslagerarbeid ved Grilstad park og stålarbeider i forbindelse med 

utbyggingen av Årnes Handel. 

Per Kolbjørn Hårstad 

Stålmontering tilbygg Årnes Handel. Foto: Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Stål AS 

SIDE 22 

Helge Haugsnes monterer rekkverk Rissa 

Helsetun. Foto: Per Kolbjørn Hårstad 

Svein Harald planlegger rekkverks-

montering Lilleby stasjon. Foto: Per 

Kolbjørn Hårstad 

Av jobber vider fremover kan nevnes 

utrustning av Bessaker kai, platekledning av 

et fjøs på Kiran, videre smedarbeid Rissa 

helsetun, stål og platekledning Nidarvoll 

varmesentral, stål og blikkenslagerarbeid 

Grilstad park, rekkverk bruer Ranheim og 

stålarbeid Muruvik barnehage. 

Det kan altså se ut som det har løsnet litt på 

ordresituasjonen. 

 

Stjern Stål AS er siden sist blitt godkjent læ-

rebedrift i platearbeiderfaget og sveise-faget, 

og er tilknyttet opplæringskontoret for 

teknologifag, og vi har ambisjoner om å få 

tatt inn en lærling på sikt.  

 

Kan også nevne at vi ser for oss og satse noe 

mer på blikkenslagerarbeid, og at vi i disse 

dager forhandler om ny saks og knekkema-

skin. Vi vil da kunne bukke 2,5 m lengde av 

beslag, noe som i dag er en del etterspurt. 

Per Hårstad 

Stålmontering ved Årnes handel av Roar 

og Vegar. Foto: Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 23 

En forholdsvis lang vinter med varierende værforhold er forhåpentligvis snart over, dagene er 

uansett i ferd med å bli lengre, så vi får tro at våren dukker opp i år også. 

 

På samme måte som for de to siste årene, har også starten på 2011 vært roligere en det vi 

kan være tilfredse med. Byggeaktiviteten i Åfjord, ja for så vidt på hele Fosen er vel for tiden 

ikke den største. Men evige optimister som vi er satser vi nok en gang på at tiltakslysten øker 

etter vært som vårsola får mer og mer tak, snøen forsvinner og våren setter inn for fullt. 

 

Til tross for den forsiktige starten på året, har vi også i år klart å holde hjulene i gang 

igjennom hele vinteren i pre-cut og takstolsproduksjon, dog med en reduksjon i bemanningen. 

 

Ett fint bidrag for å sikre sysselsettingen i denne perioden, er at vi de siste månedene har 

levert bjelkelag og pre-cut byggesett til ett boligprosjekt på Grilstad i Trondheim hvor Stjern 

Entreprenør AS er utførende. Prosjektet er langt fra ferdigstilt og vi tar mål av oss til fortsette 

å levere produkter av en slik kvalitet og pris, at vi får være med å fullføre prosjektet. 

Leveransene til dette prosjektet er interessante erfaringer for oss og bør absolutt være et 

satsingsområde fremover. 

 

 

Joar Harsvik (daglig leder Stjern Bygger´n AS) 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 24 

I Bygger’n butikken er januar og februar er tradisjonelt to måneder med lav aktivitet på 

markedsføringsfronten, med få kampanjer og kundeaviser, sånn har det vært i år også. Men 

nå i fra starten av mars og fremover kommer kampanjene tettere enn noen gang, da både 

med tradisjonelle DM’er med fokus på ”riktige” varer for årstiden, rene annonsekampanjer, og 

ukes tilbud med spesielt gode priser ”Ukens Bygger’n”. Så i år som tidligere gjelder det å følge 

med både i postkassen, i aviser, på TV og sist men ikke minst på ”byggern.no”. 

 

Januar og februar er det vel for så vidt heller ikke årstiden for å starte hyttebygging. Men som 

nevnt før jul så er det flere kunder som har bestilt fritidsbolig fra Fosen-Hytta for levering i 

løpet av våren og sommeren, samtidige er det en god del på gang for andre halvår.  

 

Summen av dette må bli at vi skal få en del å henge fingrene i utover dette året også. Og vi 

benytter de siste ukene frem mot sesongstart til å forberede oss, slik at vi nok en gang er 

klare til aktive måneder i samarbeid med nye og gamle kunder. 

 

 

Åfjord 14.03.11 

Joar Harsvik  

Ann Doris viser fram vårens kolleksjon. 15.03.11 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 25 

Selv om vinteren ikke helt har sluppet taket, er det ikke tvil om at vi går en mer forutsigbar årstid i møte. 

Vi har nå avsluttet året 2010, som økonomisk sett ble ganske likt 2009. Vi går inn i 2011 med en 

forholdsvis bra ordrereserve. Vi har ordrer som strekker seg godt inn i 2012 samtidig som vi må ha påfyll 

av nye oppdrag utover våren og sommeren. 

 

Etter en lang periode med forholdsvis mye arbeid på Fosen og i Åfjord, har det den siste tiden vært lite 

arbeid i ”heimhaugan”. Det har vært lite å regne på, og det forventes ikke noen stor aktivitet i Åfjord 

fremover. Det betyr at de fleste nok må belage seg på pendlertilværelse en tid fremover. Dessverre men 

slik er det. 

 

Ser vi lenger enn Åfjord ser markedet lysere ut. At boligbyggingen har tatt seg opp gir ringvirkninger også 

til oss, selv om vi ikke er direkte involvert i utvikling av boligprosjekter. Det er i dag forholdsvis mye å 

regne på og vi er optimistisk med tanke på året 2011. 

 

Tilslutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en fin og produktiv vår. 

 

PS! Hold av 17/18 juni! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 


