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MARS 2012 

Stjern Betong AS 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 10 NUMMER 1 

Ny betongstasjon under montering 

-Kapasiteten er 1 kbm pr. blanding, max 50 kbm i timen, sier Rune 

Ramsø (daglig leder Stjern Betong AS). -Dette er en dobling av det vi 

hadde før. 

-Vi skal med dette anlegget klare å blande på en bil på 8 minutter, dvs. 

8 kbm. 

Rune, Terje og Tor Magne i ”kontrollrommet” på den nye 

betongstasjonen. 14.03.12 
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-På PC vises grafikk over de ulike delene i anlegget med siloer, tilslag av sand og singel, 

transportbånd, scrap som går til blanda, sement, vann og tilsetningsstoffer. I innkjøringsfasen 

må vi legge inn resepter på blandinger og det er i det hele tatt en del som skal på plass ennå, 

forteller Rune. 

-I første omgang vil vi bruke to typer råstoff, sand og singel, så blir det to typer singel etter 

hvert. 

Stjern Betong AS 

SIDE 2 

Rigging av kran for montasje av silo. 29.02.12 

Laben hvor betongen testes. Hva den består av og hvor mye belastning den tåler. 14.03.12 
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-Videre kan vi følge med på arbeidsprosessen via ulike kamera som er montert på forskjellige 

steder på blandestasjonen. 

-Vi har planer om å kjøpe oss ny type kumformer slik at vi kommer oss inn på dette markedet. 

Vi har et mål om å få til enda mer produksjon i hallen. Produktet vi har i dag er Siemens-

elementer som er grunnmurer til trafokiosker, noe vi har produsert i rundt 20 år. Ellers skal vi 

i gang med fotskraplister til Nærøy ungdomsskole. 

 

-Vi er åpen for det meste av oppdrag! 

Stjern Betong AS 

SIDE 3 

14.03.12 

Terje ved den nye betongblanda. 14.03.12 
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Ferdigstilte betongarbeider 

 

Hovedtyngden av betongarbeider er nå ferdigstilt. Arbeidene har gått bra! Montering av 

hulldekker i plan 3 og 4 del 1 er ferdigstilt. Dette arbeidet har vi utført selv. Betongarbeidene 

er i henholdt til framdriftsplan. Nå pågår påstøp av dekke, heis/trappesjakt, nedkjøringsrampe 

og vegger plan 3 del 2. 

Thoragården, Melhus 

SIDE 4 

Bygget sett fra parkeringsplassen til Svinsås Bil. 250 tonns mobilkrana som Contiga benytter 

ved montering av stål og prefabelementer i plan 1 og 2. 06.03.12 

Far og sønn Swiader fra Polen. De er nyansatte og startet hos oss på Thoragården. 06.03.12 
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Stjern Stål AS følger opp med montering av stål. Inntrykket er at samarbeidet mellom 

entreprenør og stålavdelingen fungerer godt. Hovedentreprenør og byggherre er Primahus AS. 

De er nå godt i gang med yttervegger i del 1. 

 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

Thoragården, Melhus 

SIDE 5 

Aleksander Blengsli og Erik By nyter sola som titter fram. 06.03.12 

Tommy Dux bor i Tyskland når han ikke er på jobb hos oss. Han har arbeidet til Stjern 

Entreprenør AS siden september 2003. 
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Thoragården, Melhus 

SIDE 6 

Påstøp dekke plan 1 med vannbåre varme. Gulvene skal flytavrettes. 06.03.12 

Stål og betongelementer 1. og 2. etg. Del 2. 06.03.12 
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Grilstad Park B2-3 

SIDE 7 

Status pr mars -12 
Vi er nå ferdig med byggetrinn 2, og har overlevert 28 leiligheter i starten av februar. Siste 

byggetrinn for vår del er under arbeid, og gjelder 20 leiligheter. Hus 12 er snart ferdig malt,  

straks klart for parkettlegging. 

Hus 13 isoleres og klargjøres for skjultanlegg for elektriker, samt utvendig bordkleding er godt 

i gang. 

Aleksander Wold og Arvid Tårnesvik. 06.03.12 

Oversiktsbilde av Grilstad Park. 06.03.12 
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Hus 14 er ferdig gipset, klart for malerjobb. Hus 15 får tett tak denne uka, vinduer monteres 

og bordkledning er iverksatt. Dette byggetrinnet skal overleveres i september. Pr i dag er vi 20 

mann på byggeplassen. 

 

Sten Staven 

Anleggsleder 

Grilstad Park B2-3 

SIDE 8 

Roar og Robert fra Stjern Stål monterer gesimsbeslag. 06.03.12 

Gøran Edsholm fra Järpen: -Utfordring og prøve noe nytt var bakgrunn for at jeg søkte jobb i 

Norge. Har permisjon fra jobben som lærer på videregående skole i byggfag i 4 år og har også 

hatt egen bedrift. 06.03.12 
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Grilstad Park B2-3 

SIDE 9 

Brødrene Ligeza. Sebastian, Ariel og Jacek. 06.03.12 

bildetekst 

Odd Berdal og Jens Berdahl poserer villig..? 
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Belsvika - et bygg i verdensklasse! 

Belsvik blir et settefiskanlegg som skal produsere 14 mill smolt av laks pr år. Det blir det størs-

te anlegget i Norge og et av de største i verden. Anlegget er basert på resirkulering, som betyr 

at det gjenbrukes 98-99% av vannet. Resultatet av dette er et anlegg som er veldig energibe-

sparende og miljøvennlig.  

 

Settefiskproduksjon er kort fortalt produksjon av laks i ferskvannsfasen. Det kjøpes inn rogn, 

klekker denne og fôrer fisken frem til den er klar for transport til merdanlegg i sjøen. Dette vil 

ta ca 8-9 måneder på Belsvik. 

 

Utbyggingen er det største prosjektet gjort i Lerøy Midnor`s historie, og Belsvik vil bli 

leverandør av smolt både til Lerøy Midnor og Lerøy Hydrotech. Etter produksjon i sjøen, vil 

årsproduksjon av smolt gi ca 50-70 000 tonn laks for salg.  

 

Til sammenligning, de største anleggene i Lerøy Midnor i dag produserer 2,5 mill smolt. 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 10 

Fiskekara med tilhørende renseanlegg. 08.03.12. Foto: Sigmund Humstad 
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RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 11 

Pr.09.03.12 

 

For tiden er vi 25 - 30 mann i egen produksjon, og vi har som mål å kunne redusere denne 

bemanningen forholdsvis raskt over påske.  Totalt sysselsetter prosjektet ca 55 mann pr nå, 

men dette vil stige utover våren til mellom 60 og 70 mann. 

Rune og Sigmund studerer den 2 meter høge framdriftsplana. Vi er i rute. 21.02.12 

Kenneth og Kåre. 21.02.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 12 

Fram til ferien 2012 skal vi ha produsert totalt ca 6000 m3 betong og ca 830 tonn med 

armering. Ut uke 10 har vi passert godt over det halve av dette, og ligger bra an i forhold til 

framdriftsplan. 

 

Vi har vært heldig med vinteren og med lite snø, men til gjengjeld har det nok vært rikelig 

med sørvest rokk og regn. Dette glemmes fort når det først blir en finværsdag. 

Odd Arild og Stig Rune foran det som skal bli fiskekar. 21.02.12  

Håvard Stjern. 21.02.12 
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Vi har de siste ukene fått inn noen av våre underentreprenører. 

Ocem AS er godt i gang med prefabmontasje, og Lønnheim Stål AS er i gang med stålarbeider. 

G-Bygg AS (stålplatetak), Huurre AS (Fasadeelementer) og Takservice AS (taktekking) skal alle i gang 

rett etter påske. 

SIDE 13 

Evig optimist, John Arvid Klungervik. 21.02.12 

RAS Belsvik, Hemne 

Vegar Larsen & co støper gulv med rikelig fall. 21.02.12 
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Aktiviteten blir fremdeles hektisk framover, men vi føler vi har lagt et godt grunnlag for å takle denne. 

 

Belsvika 09.03.12 

Sigmund 

SIDE 14 

Oversiktsbilde. 21.02.12 

RAS Belsvik, Hemne 

21.02.12 
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Ferdigstilles etter påske 

Prosjektet nærmer seg slutten. Arbeidene skal ferdigstilles 2 uker etter påske. Alle vindu i leilighetene er 

skiftet. Vi arbeider nå med utsaging av vegg for montering av heve/skyvedør. Videre gjenstår kitting av 

vinduer i kjeller, samt blikkenslagerarbeider rundt dører og vinduer. Det er til tider utfordrende å 

forholde seg til mange selveiere, men stort sett går dette veldig godt. 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

SIDE 15 

Nye vinduer satt inn. 06.03.12 

Stabells v. Trondheim 

Peter Berggren og Matthias Anderson har styrt skuta på Stabells vei 1 siden Arvid villa færra 

te Mexico. De er nyansatte og startet på Stabells vei 9. Bilde viser innvendige arbeider i 

trappeoppgang. 06.03.12 
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Vi holder på med siste rest av all gipsing av innvendige vegger og skjørt. Er i gang med fast himlinger og 

begynner med systemhimlinger etter påske. Maleren har kommet godt i gang og begynner å legge 

gulvbelegg rett etter påsken. Vi må vel starte snart med å komplettere utvendig fasader også. 

 

Ole P. 

SIDE 16 

12.03.12 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Tommy holder på med siste rest av flikkingen av betongen. 12.03.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

 

SIDE 17 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Helge i kjent antrekk etter jula. 12.03.12 

Jozef, Dariusz og Waldemar. 12.03.12 
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SIDE 18 

Nærøy ungdomsskole, Kolvereid 

Ståltrapp montert av Stjern Stål AS. 12.03.12 

Innvendig stillasbygging ifm. brannisolering og bygging av skjørt. 12.03.12 
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Miniportrett 

SIDE 19 

Navn: Ole Petter Moan 

Familie: Gift, 2 barn: Oline snart 7 år og Elias snart 13 år 

Hjemsted: Åfjord 

Nåværende prosjekt: Anleggsleder ved Nærøy Ungdomsskole (startet for et år siden og skal 

være ferdig i mai 2012) 

 

Om tidligere anlegg: Arbeidene ved Norveg og Trøndelag Teater var spesielle. Norveg pga. 

at anlegget var bygd 100 m rett ut i sjøen. Det var fint med seglene, og det var spesielle 

konstruksjoner utvendig. Trøndelag Teater var det største inntil da, vi brukte svartbetong, 

hvitbetong og vanlig grovbetong. Ellers var det artig å være med på Nasjonalteateret og 

Mjølan videregående skole i Mo i Rana. 

 

Fritid: Har kone og 2 barn og hytte på Momyra ved Kringelstolen og et småbruk på Hårstad i 

Stordalen der vi bor med skog og plantefelt som skal stelles, så der blir fort søndags kveld. 

 

Næringsliv: Åfjord er kjent som en kommune med mange pendlere, og vi skulle satset på å 

fått til en industri der flere  hadde hatt muligheter til å arbeide i kommunen, først da tror jeg vi 

har fått en kommune med vekst og folkevekst. 

 

Fint med hjemstedet: Jeg reiser mye, pendler hele året og er derfor mye hjemmefra. Vi 

arbeider mandag til torsdag. Mandager står jeg opp litt før kl 0500 for å komme fram i tide.  

Jeg ser at Åfjord har kjempefin natur og er et fint sted å bo i.  

Ole Petter Moan (anleggsleder). 23.01.12 
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Ellers sånn jobbmessig begynner ting å komme på plass, har vært en jobb å komme inn i de 

forskjellige prosjektene, kunder, leverandører, planlegging og admin.arbeid. 

 

Er forholdsvis kommen i god kontakt med de ansatte og for å gi litt skryt, så har jeg ikke 

registret noe negativitet blant de ansatte. De jobber selvstendig og ser stort sett hva som må 

gjøres på de forskjellige prosjektene. Det er flott! 

 

Høsten og vinteren 2011 har vært rimelig hektisk. Hvor vi har avsluttet Felleskjøpet på 

Steinkjer som så langt har vært den største ståljobben. Et galvanisert stålbygg til Kråkøy Fisk 

er ferdig og ble levert/montert på tampen av fjordåret. Nidarvollen varmesentral er avsluttet, 

har vært en del tilleggs arbeid i 2012. 

 

Vi har bidratt med en forholdsvis stor ombygging av sand og singel siloene på 

betongstasjonen. Levering av messanindekke i stål og elementene for Marine Harvest på 

Bessaker. Nærøy U.skole arbeid med beslag, smed og stål, som også fortsetter sin gang 

utover våren/sommer. 

 

Grillstad går også sin gang, hovedsakelig arbeid med beslag etter hvert som byggingen går 

fremover. 

 

For å nevne verkstedet, så har knekkeutstyret fungert stort sett problemfritt. Ny garderobe er 

kommet på plass. Ny Plasmaskjærer som skjærer opptil 25mm. stål, er innkjøpt. Jeg og Svein 

Harald har vært på HMS-kurs for ledere. 

 

I løpet av nærmeste fremtid skal vi rydde rom for å få oppdatert sveisesertifikatene på alle 

ansatte. 

SIDE 20 

Stjern Stål AS 

Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS) 

 

Hei! 

Skriver først litt om mitt første halvår i Stjern Stål. 

Høsten 2011 er en høst som ikke blir glemt på en 

stund :) Hadde mange baller i luften når det gjelder 

flytting fra Vesterålen til Åfjord. 

 

Kjøp og salg av bolig, ny jobb. Skole, barnehage og 

oppussing av boligen her i Åfjord som pågikk til 

desember 2011. Men fortsatt mye som står igjen.  
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Av prosjekter i år som kan nevnes er stålkonstruksjoner til Thoragården på Melhus, der er vi 

ferdig med stålmontasjen til del 1. Del 2 er under produksjon og blir montert i disse dager. 

Filterhus til Sødra Cell i Follafoss er et prosjekt vi fikk på nyåret og er under produksjon og klar 

til montering i disse dager. Stål og smedarbeid på Muruvik barnehage ble ferdig i år.  

 

Det er regnet på flere prosjekter, for å nevne noen så er vi i posisjon til å få 

stålkonstruksjonene for et nytt bygg for Sintef i Trondheim. Sannsynlig utførelsestidspunkt vil 

bli sen sommer/høst. Og et utbygg for Kråkøy Fisk.  

 

Håper også vi kommer inn på prosjekter som er under planlegging her i Åfjord. 

 

Etter en fuktig og mørk vinter så har våren har vist seg, så det blir greit med  og lysere tider 

fremover. 

 

 

Jeg ønsker alle en flott vår fremover :) 

 

Med Vennlig Hilsen 

Stjern Stål A/S 

V/Tommy Humstad 

Tlf.91919225 

tommy.humstad@stjern.no 

SIDE 21 

Stjern Stål AS 

Monica Lauritsen arbeider med leveranser til Sødra Cell i Follafoss. 29.02.12 
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HMS/KS og personal 

SIDE 22 

Tormod Melum 

 

Medarbeidersamtaler 

Da er vi kommet godt i gang med samtalerunden. 

Det har kommet mange gode innspill og forslag på 

forbedringer. Det er gledelig at de aller fleste, som 

jeg så langt har snakket med, synes at de har det bra 

og trives bra på våre anlegg. 

Oppsummering og gjennomgang av innspill som er 

kommet inn blir fortløpende behandlet og 

videreformidlet til de som kan ha nytte av 

informasjonen.   

Kursing og opplæring 

Varme arbeider: 

Fredag 23. mars blir det både sertifisering og resertifiseringskurs i Trondheim. Fredag 30. mars 

blir det resertifiseringskurs på Åfjord videregående skole. Det blir sendt ut innkalling med 

kursinformasjon til den enkelte. 

 

Følgende har nettopp tatt fallsikringskurs/arbeid i høyden i Belsvika: 

 Kåre Arnesen 

 Odd Arild Stjern 

 Vegar Larsen 

 Rune Aune 

 Morten Finseth 

 

 

Utplassering 

Vi har på nyåret hatt besøk fra elever fra flere videregående skoler. Til tider kan det bli mange 

å følge opp for de som fra før har mange andre oppgaver på det enkelte anlegget, men 

tilbakemeldinger tyder på at det på tross av hektiske dager har fungert bra. Vi ser også at flere 

av de som har vært utplassert hos oss er flinke gutter som vi gjerne ønsker mer kontakt med i 

framtiden. 
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HMS/KS og personal 

SIDE 23 

HMS 

Vi har som vanlig ved årsskifte gjennomført hovedrevisjon av HMS/KS systemet. De reviderte 

permene er kommet ut på den enkelte byggeplass. 

 

Sykefraværet var i 2011 relativt høyt. Dette skyldtes hovedsakelig høyt langtidsfravær. Viktig 

at vi har fokus på HMS for å presse fraværsprosenten nedover i 2012. 

 

Servicesnekker Trondheim 

Vi søker fortsatt etter en servicesnekker i Trondheim. Se stillingstekst på våre nettsider. 

www.stjern.no 

 

 

Glem ikke å ta vare på dere selv. Det er også lov å skryte av andre! 

 

Tormod 

29.02.12 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 24 

Starten på 2012 har også vært vesentlige sprekere enn de to siste årene, så nå blir 

utfordringen å få denne fine utviklingen til å fortsette utover året. 

 

Som planlagt før jul, så har vi brukt vinteren til en for så vidt kraftig oppgradering av 

kappanlegg til pre-cut og takstolproduksjon. Ny sag ble montert i forrige uke, nytt 

trykkluftanlegg og avsug monteres i disse dager, så alt skal som planlagt være i full drift til 

påske.   

 

I Bygger’n butikken forventer vi at sesongen er like rundt hjørnet, Bygger’n sentralt drar i 

gang årets kampanjer. I år som i fjor varieres dette med DM’er som har fokus på riktige varer i 

forhold til sesongen, ukes tilbud med spesielt gode priser ”Ukens Bygger’n”, og tradisjonelle 

kampanjer i form av avisannonser. I tillegg får medlemmer av Bygger’n klubben nye 

klubbtilbud hver måned på utvalgte produkter, og forhåndsvarsel om spennende kampanje 

tilbud før alle andre får det. Medlemskapet er gratis, innmelding kan skje på byggern.no eller i 

butikken.  

 

Vi vil som tidligere benytte de siste dagene før sesongen tar til for fullt til å forberede oss godt 

til en hektisk sesong. Og ønsker som alltid både nye og gamle kunder velkommen med både 

små og store prosjekter. 

 

 

Åfjord 13.03.12 

Joar Harsvik   

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik 

 

En vinter med til dels store nedbørsmengder ser ut til 

å bli avløst av en vår som følger samme trenden. Så 

selv til fjells kan det virkelig spøke for skiføret til 

påske for de som er avhengige av sånt.  

 

For å starte med en kort oppsummering av fjoråret, 

så kan vi vel etter en veldig bra avslutning, si oss 

brukbart fornøyd med både omsetningsvekst og 

resultat. 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 25 

 

-Alt på nysaga går på data, sier Sverre. -Jeg kan ta ut informasjon her som Bjørn sender til 

meg eller gjøre ting manuelt. 14.03.12 

 

Sverre har arbeidet i bedriften siden 1979. Begynte på saga før han startet på 

precut-avdelinga. –Før kappet vi en del standerverk, mens det nå går mest på takstoler, 

sier han. 

Jørgen, Ottar og Jan Ove. 14.03.12 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 26 

Den forholdsvis store geografiske spredningen på anleggene våre akkurat nå er kanskje tilfeldig, men sier 

samtidig litt om hva som er nedslagsfeltet vårt og hva som er styrken vår.  

 

Det har vært liten aktivitet i «heimhaugan» gjennom vinteren, men vi har signaler om at det kan være 

noe på gang utover våren. Vi er engasjert i ett nytt spennende prosjekt for Roar Svenning og Torill Lang-

klopp på Stokkøya som forhåpentligvis skal i gang rundt påske. Som de fleste sikkert skjønner er ikke det-

te noe A4 prosjekt, men et prosjekt som inkluderer bygging med bruk av bl.a  tømmer, betong og store 

deler glass. Vi kommer tilbake til dette etter hvert. I tillegg har vi fått signaler om at vi er en aktuell 

samarbeidspartner dersom det igangsettes bygging på den gamle trafikklagstomta i sentrum. Dette er noe 

vi håper å få avklart med det aller første. 

 

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå i bransjen og det er lite som tyder på at dette skal endre seg med det 

første. Ser vi litt lengre fremover i tid kan det se ut for at det vil skje en del byggeaktivitet ifm Ørland 

hovedflystasjon, så vi ser absolutt lyst på tiden fremover. 

 

Den største utfordringen fremover, både for oss og resten av bransjen, er rekruttering. Både på 

funksjonærsiden og på håndtverkersiden trenger vi flere dyktige folk. Vi håper alle ansatte, i den grad de 

har anledning,  kan hjelpe oss i denne prosessen med tips og råd om aktuelle personer. Ikke nøl med å si i 

fra! 

 

Til slutt vil jeg ønske alle ansatte en fin vår! 

 

Lars-Helge 

 

 

 

 

PS. Oppdaterte bilder fra anlegg og avdelinger finner du under ”Bilder” på hjemmesida 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 

 

I skrivende stund er det pluss 4 grader ute. Med tanke på 

de to foregående vintrene har vi hatt fantastisk fine 

produksjonsforhold denne vinteren, selv om det har vært 

en del nedbør i form av regn, som har gitt oss utfordringer 

med tanke på fukt og uttørking.  

 

Vi går inn i 2012 med en rimelig bra ordrereserve. Fortsatt 

har vi anleggene på Ranheim, Melhus, Nærøy og Hemne 

som vil være de «store lokomotivene» utover våren og 

sommeren, og felles for alle er at vi er rimelig bra i rute.  


