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Olav Duun vgs, Namsos 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 9 NUMMER 3

Overlevert signalbygg 

 

I skrivende stund er Teknobygget overlevert til en fornøyd byggherre, 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 

 

Dette har vært et spennende og ikke minst spesielt prosjekt for oss 

med sin spesielle form. Slik bildene viser så er alle tekniske føringer i 

takene lagt åpent, bare skjult av himlingsflåter som er plassert  i et 

system for å skjule det meste av de tekniske installasjonene. 

 

Bygget skal huse blant annet elever fra byggfag, elektro, kunst & 

håndverk, frisør og fysikk/kjemi. Bygget er gjennomført som en 

totalentreprise. 

 

Ønsker med dette og rette en stor takk!! til alle som har vært involvert i 

prosjektet.  

 

Stig Olav 

Stig Olav Barlien (anleggsleder). 19.09.11 
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Olav Duun vgs, Namsos 

SIDE 2 

Glassgate. Foto: Stig Olav Barlien 
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Olav Duun vgs, Namsos 

SIDE 3 

Tekn. Føringer i himling. Foto: Stig Olav Barlien 

Yttervegg i bue. Foto: Stig Olav Barlien 
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Olav Duun vgs, Namsos 

SIDE 4 

Gate. Foto: Stig Olav Barlien 

Kjemilab. Foto: Stig Olav Barlien 
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Settefiskanlegg med grunnflate 10 500m2 

 

Vi skal bygge nytt settefiskanlegg for Lerøy Midnor i Belsvika, Hemne kommune. Byggingen er akkurat 

igangsatt, og bygget skal overleveres 1.februar 2013. Det skal bli et nytt moderne landbasert 

resirkuleringsanlegg med en grunnflate på 10 500m2. Bygget bygges i tradisjonell saltaksstil, 

men arkitektonisk uttrykk som typisk bryggerekke mot sjøen. 

Bygget er prosjektert og skal oppføres etter TEK -07. Hovedbærekonstruksjoner med prefabrikkerte 

betongsøyler samt stålfagverk i tak. Arbeidene består av store mengder plasstøpt betong, ca. 6100m3 og 

ca 830 tonn armering. Ytterveggene og innerveggene bygges i hovedsak opp med sandwichelementer. 

Denne jobben er vel en av de største vi noen gang har hatt, og utfordringene vil nok bli mange 

underveis. Byggherren holder rigg på plassen med egen kokk, så det er bare å gå til dekket bord ved 

hvert måltid. Vi har et topp motivert lag der nede, og alt er lagt til rette for en god produksjon. Måtte 

bare vinteren vise seg fra sin beste side i år, det betyr mye. 

Sigmund 

SIDE 5 

Lerøy Midnor, Hemne 

Belsvika under grunnarbeidene i mai 2011 
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Nærøy ungdomsskole 

SIDE 6 

I gang med tømmerarbeidet 

Vi holder nå på å avslutter betongarbeidet på skolen. Vi har igjen noen trapper og amfier inn-

vendig og utvendig. Har montert ny stillas rundt hele bygget. Har kommet i gang med tømrer-

arbeidet og håper på tett bygg i slutten av november. Vi er 11 mann som jobber på skolen fra 

Stjern Entreprenør + en fra Stjern stål. 

 

Ole Petter Moan 

Anleggsleder 

God utsikt og nye stillaser! Ole Petter Moan (anleggsleder). 19.09.11 

19.09.11 
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SIDE 7 

Nærøy ungdomsskole 

Kai Gjessing og Tommy Børmark spikrer tribuner i det ene av to amfi. 19.09.11 
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SIDE 8 

Nærøy ungdomsskole 

Stjern Stål har montert IPE bjelker som ALU- feltene avstives mot. 19.09.11 

Torbjørn Harsvik Hagen og Espen Frønes i gang med forarbeid til yttervegg. Torbjørn er 1 år 

inn i læretida mens Espen er ferdig fagarbeider. 19.09.11 
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Broer Ranheim ferdigstilles i disse dager. Den siste gang- og sykkelbrua ble ikke bygget. Da 

har vi bygget 1 gang- og sykkelbru, 1 veibru og 1 jernbanebru. Jernbanebrua ble bygget med 

forsering mellom to togfrihelger, og det var høy aktivitet den tia det sto på. Det viser at det 

kan bygges bru på kort tid, (men det visste vi jo fra før også). Alle tidsfrister ble holdt til punkt 

og prikke takket være god innsats fra alle som var med. Rune har ledet arbeidene med stø 

hånd. 

Sigmund 

SIDE 9 

Foto: Rune Aune 

Broer Ranheim 

Foto: Rune Aune 
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Etter å ha fått oppdraget fra gründerne Egil Nittemark og Øyvind Sørdahl er vi nå godt i gang med 

grunnmurene til det første store flisfyringsanlegget på Nord- Fosen.  

 

Anlegget skal forsyne større bygg i sentrumsområdet med varme. På prosjektet har vi en snittbemanning 

på 4 mann.  Arbeidet ledes av Arne Petter Selnes. Betongarbeidet forventes sluttført i løpet av septem-

ber.  

 

Tormod Melum 

SIDE 10 

Fosen Biovarme 

20.09.11 

Fosen Biovarme er lokalisert øst for Åfjord vgs ved Nordalsveien. 20.09.11 
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Sistranda skole 

SIDE 11 

Overtakelse 6. oktober 

Vi nærmer oss slutten for byggetrinn 3, der overtakelsesdagen er 6. oktober. Vi har hatt noen 

utfordringer med enkelte underentreprenører i sluttfasen, men det virker som alle kommer i 

mål til rett tid. Egenproduksjon har gått smertefritt, så kaillan har gjort en kjempejobb. 

Byggherren uttrykker seg godt fornøyd med gjennomførelsen av prosjektet, og det lover jo 

godt for eventuelle fremtidige prosjekter på Frøya/Hitra. 

 

Kim Bjarne Fageraunet. Foto: Bård Einar Grøtte 

Inspeksjon av Larsen himself. Foto: Bård Einar Grøtte 
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Sistranda skole 

SIDE 12 

For vi som har vært med på prosjektet har det vært lærerikt og spennende, samt at vi har fått 

økt kompetanse på rehabilitering. Nå ser vi framt til nye prosjekter, og det skal vi innrømme, 

det blir godt med forandring etter 2,5 år uti ”øyriket”. 

 

Bård Einar Grøtte 

prosjektleder 

Per Helge Ørsjødal gjærer sammen foringer i et hjørnevindu. Foto: Bård Einar Grøtte 

Foto: Bård Einar Grøtte 
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Grilstad Park 

SIDE 13 

Overlevert B2-1 

Siden sist har vi overlevert B2-1 som er det første byggetrinnet, for vår del, på Grilstad Park. 

Dette er 22 leiligheter som alle bli overtatt i august. Vi jobber pr i dag med B2-2 som består av 

28 leiligheter fordelt på 6 hus. Det første huset er klart for kjøkkenmontasje, mens det i det 

siste går i bindingsverk og plattformgolv på siste etasje. 

Disse skal stå ferdige i midten av januar. Oppstart på 3.trinn vil skje 1.oktober. 

Øyvind Trettøy foran ferdigstilte leiligheter. 05.09.11 

Sten Staven. 05.09.11 
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Grilstad Park 

SIDE 14 

Pr i dag er vi 14 mann fra egen stab, mens tilnærmet samme antall er innleid fra Adecco. 

 

Sten Staven 

 Ferdigstilt hus nr 5 på B2-1. 05.09.11 

 Nærmeste hus er hus 6 på B2-2. 05.09.11 
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Kråkøy slakteri 

SIDE 15 

Kjølelager og emballasjelager  

Vi har fått kontrakt på bygging av nytt kjølelager og emballasjelager for Kråkøy slakteri AS på 

Roan. Arbeidene består i oppføring av et bygg med grunnflate på 280m2 i to etasjer. Første 

etasje inneholder nytt Kjølelager og andre etasje emballasjelager. Det nye bygget skal bygges 

sammen med eksisterende slakteri. Utomhusarealer skal utvides og utvendig er det støpt en 

ny nedsenket rampe med 36m lengde. 

06.09.11 

06.09.11 
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Kråkøy slakteri 

SIDE 16 

 

Bygget oppføres med yttervegger, etasjeskille og tak i betongelementer levert fra OCEM. 

Grunn- og utomhusarbeidene utføres av Roan Maskin AS mens taktekking utføres av Øverdal 

og By AS. Betongarbeidene er ferdigstilt bortsett fra gulv på grunn som støpes i uke 39. Vidar 

Nygård har ledet arbeidene frem til Råbygg. Arve Staven skal lede de gjenstående arbeidene 

som i hovedsak er snekkerarbeider. Ferdigstillelse er rundt årsskiftet og planlagt bemanning er 

2 mann. 

Lars-Helge 
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Felleskjøpet Steinkjer 

SIDE 17 

Mikrodoseringsanlegg med høyde 30 meter 

Vi har fått jobben i forbindelse med bygging av nytt Mikrodoseringsanlegg ved Felleskjøpet på 

Steinkjer. Arbeidene omfatter riving av deler av eksisterende bygningsmasse, samt nybygg på 

ca 100m2 grunnflate og 30m høyde. Hoveddelen av arbeidene er stål som utføres av Stjern 

Stål AS. Utfordringen med prosjektet er brann og eksplosjonsfare pga av mye bruk av vinkel-

sliper, skjærebrenner og sveising.  

Stig Humstad og Dagfinn Hammermo. 05.09.11 

05.09.11 
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Felleskjøpet Steinkjer 

SIDE 18 

 

I tillegg blir høyden en liten utfordring. Jeg ser ikke bort fra at dette er det høyeste bygget vi 

har oppført. Så langt (uke 37) er riving, grunnarbeider og nye fundamenter utført. Arbeidene 

er i rute og ledes av Stig Humstad. Stjern Stål starter montasje av stål i uke 38. Vi skal 

ferdigstille arbeidene til jul og kommer til å ha en bemanning på 2-3 mann i tillegg til 4 mann 

fra Stjern Stål AS. 

Lars-Helge 
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HMS/KS og personal 

SIDE 19 

Personal 

Stjern Entreprenør AS har siden juni tatt farvel med flere ansatte som har hatt lyst til å prøve 

seg i andre jobber. Vi takker dem for innsatsen og ønsker dem lykke til på veien videre. For å 

erstatte disse og møte økende oppdragsmengde har vi tatt inn flere nye dyktige medarbeidere. 

Disse kommer vi til å presentere etter hvert som de kommer inn i jobbene sine. 

 

Kursing og opplæring  

Vi har i løpet av august utdannet to nye teleskoptruckførere. Svein Magne Aune og Sebastian 

Piotr Ligeza har tatt kurs via Pilot utleie  Dette fører fram til Sertifikat T1-T2-T3-T4 (truck) og 

C1-C2 (teleskoptruck). 

Årets lærlinger har via BYGGOPP fått opplæring i tegningslesning, loggføring og varmearbei-

der. Alle lærlingene har også gjennomført sikkerhetsuka og blitt tildelt egne veiledere i firmaet. 

Grunnlaget for en god læretid skulle derfor være lagt. Vi ønsker også dem lykke til. 

Med økende oppdragsmengde trenger vi flere tårnkranførere. Om noen av våre ansatte eller 

andre kunne tenke seg å prøve seg som tårnkranførere kontaktes undertegnede. 

Helse  

I første halvår 2011 hadde Stjern Entreprenør AS et sykefravær på 6,45%. Vi har også i denne 

perioden flere langtidssykmeldinger som slår negativt ut på tallene. Korttidsfraværet er 

fremdels lavt.  

 

Ønsker alle ansatte og kunder en fin høst.  

Mvh  

Tormod 

Tormod Melum 
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Stjern Stål AS 

SIDE 20 

Hei! 

 

Mitt navn er Tommy Humstad, sønn av Gunnar Humstad, er født i Trondheim i 1977. Bodde i 

Fevåg i ca. 4 år før vi flyttet til Stokmarknes i Vesterålen. Jeg har samboer (Monica) og 3 barn. 

Vi har nå flyttet hit til Åfjord etter en del tanker om å prøve noe nytt. Min far er også nettopp 

flyttet tilbake hit til Åfjord, så med hele familien rundt oss ser vi fram til å boende her i Åfjord. 

 

Jeg har jobbet i ca. 5 år i Pumpeteknikk Nord A/S som sveiser, jobben bestod av rørsveising 

opptil 1000mm i rustfritt eller syrefast, PE-plast, samt en del sveising av plate og 

konstruksjoner. Startet her hos Stjern Stål 21.09.2011. Er forberedt på mye nytt og det ser 

jeg fram til. 

 

Mvh. Tommy Humstad 

Tommy Humstad (dgl. Leder Stjern Stål) 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 21 

 

Da er det faktisk høst igjen, og vi har akkurat fått bestemt hvem som skal styre og stelle både 

i kommuner og fylker for de neste fire årene. Og for så vidt som normalt har værgudene de 

siste ukene sørget for at vannmagasinene rundt omkring i landet har fått til dels kraftig påfyll, 

så det blir nok billig strøm til vinteren……………. 

 

Et raskt tilbakeblikk på sommermånedene viser en jevnt bra trafikk i Bygger’n butikken, og til 

tider veldig hektiske perioder i takstol og pre-cut produksjon. Vi opplever fortsatt en 

tilfredsstillende ordretilgang, så aktiviteten ser ut til å holde seg på et fint nivå utover høsten. 

Positivt er også at vår satsing som leverandør av fritidsboliger, Fosen-Hytta AS, så langt i år 

hatt en betydelig omsetningsvekst i forhold til de siste årene.  

 

Vil også benytte anledningen til å markedsføre at vi har tatt i bruk en mobil telefonløsning, 

”Mobilt Bedriftsnett” fra Telenor. Dette var for så vidt planlagt, men fremdriften i 

gjennomføringen ble litt annerledes enn tenkt etter at ”lynet” besøkte den gamle 

telefonsentralen vår ei helg på juni. Dette har medført at alle ”gamle” direktenummer inn til 

hver enkelt av oss er historie, men våre hovednummer 72 53 06 00 til sentralbord og 

72 53 06 30 til Bygger’n butikken er videreført. 

 

Oppdaterte lister med telefonnummer til ansatte i de forskjellige avdelinger og firma finnes på 

våre hjemmesider stjern.no og byggern.no/stjern, under ”kontakt oss”. 

 

 

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

SIDE 22 

De nærmest forestående aktivitetene i Bygger’n butikken er nå ”Kjøkken-kampanje” som 

startet denne uken og varer til neste helg, og ”Interiørkampanje” i ukene 41 til 42. Så her vil 

det som alltid være lønnsomt og holde seg orientert i forhold til DM’er som lander i 

postkassen, eller å ta en tur innom byggern.no. 

 

Vi ønsker som alltid å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og nye 

kunder velkommen innom! 

 

Åfjord 19.09.11 

Joar Harsvik   

 

 

Mot ny fyringssesong! Ann Doris Stjern forklarer Torstein Staven ulike ovnstyper. 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 23 

Vi har fått en fin start på høsten med tanke på kontraheringen ifm jobben som skal skje i Hemne 

kommune. Vi har en behagelig ordresituasjon med tanke på kommende vinter, med en fin balanse mellom 

betong og tømmer og snekkerarbeid frem mot neste sommer. Det gjør at vi kan roe ned anbudsregningen 

og konsentrere oss mer om å drifte anleggene. Dessverre er det fortsatt lite aktivitet i nærområdet og det 

er lite som tyder på at det igangsettes noe av viss størrelse med det aller første. 

 

Vi overleverer i disse dager Olav Duun vgs i Namsos. Skolebygget overleveres tidsriktig og nesten uten 

anmerkninger. Stig Olav har styrt dette prosjektet på en utmerket måte og det er derfor synd at han har 

bestemt seg for å forlate oss, men vi har forståelse for at han ønsker å jobbe i «hjemtraktene». Vi ønsker 

å takke for innsatsen de 5 1/2 årene han har jobbet hos oss, og ønsker han lykke til i sitt nye 

arbeidsforhold. 

 

Når vi først er inne på personalforhold så ønsker vi velkommen og lykke til, til Tommy Humstad og Rune 

Ramsø som startet på henholdsvis Stjern Stål AS og betongavdelingen nå i september. De er begge unge 

”uredde” herremenner som vi får stifte mer bekjentskap med etter hvert. 

 

Høsten har meldt sin anmarsj og jeg vil til slutt anmode alle om å huske å sikre materiell og utstyr slik at 

vi unngår ubehagelige overraskelser når høststormene kommer.  

 

Ønsker alle en fin og produktiv høst. 

 

  

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 


