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RAS Belsvik, Hemne 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 10 NUMMER 3  

Inn i hektisk periode 

 

Da går vi inn i en hektisk periode på RAS Belsvik. Det skal settes ut 

rogn i årsskiftet 2012-2013 så det begynner og haste med og få tett 

bygg. 

 

Vi har allerede fått føle årets første høststorm tett innpå oss da det ikke 

var mulig og kjøre kran på to dager på grunn av sterk vind. Vi er ferdig 

med all betong som gjelder renseanlegg og karbunner. 

 

Nå gjenstår sokler for sandwich vegger og noen små gruber innvendig. 

All gulvstøp i påvekst, startforing og klekkeri gjenstår. Dette blir tatt så 

fort vi får lagt ferdig taket. Vi skal også støpe plate for dieseltank, 

gassanlegg og samlekummer utvendig i løpet av oktober. Molo og 

fundament for betongflytebrygge skal også stå ferdig i løpet av oktober. 

Prefab. Søyler og dekker skal ferdigstilles i løpet av uke 37. 

 

Når det gjelder tømmer snekker er vi i gang med utlekting og 

platekledning av trafo og inntaksbygg. Montering av ståldragere starter 

uke 38 og ferdigstilles uke 39.  

Fasade mot nordøst. 03.09.12 
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Vi er forøyeblikket 18 mann fra Stjern Entreprenør AS. 6 stk innleie. Underentreprenører ca 20 

stk. Totalt på byggeplassen er vi for øyeblikket mellom 60 og 70 stk. Så får vi bare krysse 

fingrene for en høst. 

 

Rune Aune 

Anleggsleder 

RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 2 

Gutta tar en pust i bakken. Fra venstre Gøran Johansen, Kåre Arnesen, Stig Rune Berdal, 

Janusz Hajduk, Rune Aune og Andrzej Hajduk. 03.09.12 

Montering av prefab dekker. 03.09.12 
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RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 3 

Støping av karbunner i startforing. 03.09.12 

Odd Arild Stjern beskuer sine ferdigstøpte smoltkar. 03.09.12 
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RAS Belsvik, Hemne 

SIDE 4 

Klargjøring for montering av fiskekar i påvekst avdelingen. 
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Overtakelse av de siste leilighetene 

I disse dager foregår det overtakelse av de siste av rekkehusleilighetene på Grilstad Park. Vi 

har nå ferdigstilt 20 leiligheter på siste byggetrinn for vår del. 70 leiligheter er  ferdigstilt siden 

at vi startet her. Samarbeidet med underleverandører og tekniske fag har fungert meget bra, 

for å få til et veldig bra produkt til rett tid. 

Sten Staven 

Anleggsleder, klubbleder 

Grilstad Park B2-3 

SIDE 5 

Oversiktsbilde B2-3 

Svein Magne Aune og Joakim Berdahl 
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Grilstad Park B2-3 

SIDE 6 

Ariel Ligeza 

Et ferdig produkt 
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Grilstad Park B2-3 

SIDE 7 

 

Utsikt fra stue,  retning mot nyoppført barnehage 

Nytt kjøkken på brakka? 
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Grilstad Park B2-3 

SIDE 8 

Siste innspurt på uteboder for et par uker siden 

Fantastiske pene linjer..  
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Vi er  godt i gang med betongarbeidene, som ledes av Erik By. Det er ca 8 mann på byggeplassen, og så 

langt har vi vært alene sammen med Syltern som har grunnarbeidene, men utover senhøsten vil det øke 

på med både flere fag og mer mannskap. 

 

Første milepel er 08 oktober, da starter betongelement montasjen som skal gå frem til jul. Stjern Stål 

skal montere stålkonstruksjoner parallelt med elementmontasjen.  

Årnes Handel Bygg & Bo, Åfjord 

SIDE 9 

Oversiktsbilde av byggeplass – støping av kjellervegger 

Trappesjakt som skal opp 3 etasjer i bakgrunnen 
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Årnes Handel Bygg & Bo, Åfjord 

SIDE 10 

Sjelden har vi sett 2 tårnkraner på en byggplass i Åfjord, men på grunn av ledig kran og liten 

plass for opprigging av mobilkran ble den minste selvreisende krana rigget opp for en periode 

på et par måneder. 

Hovedkonstruksjonene av betong vil i hovedsak være ferdig frem mot jul, men vi fortsetter 

med en del innvendige betongarbeider ifm, påstøper og dekker i januar og februar. Tømmer og 

snekkerarbeidene vil starte rundt årskiftet. 

Lars-Helge 

Helge Børmark binder armering på trappesjakt i kjeller 

04.09.12 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

Vinmonopol Åfjord 

SIDE 11 

Da er endelig tiden kommet for at Åfjord også skal få pol. Dette skal ligge i hjørnet av 

eksisterende Bygg og Bo sin jernvareavdeling. Salgsarealet blir 52 m². Arbeidene starter  1. 

oktober og åpningsdagen skal være 15. november. Det antas at mandag 19. november blir en 

historisk lite produktiv dag for Åfjord kommune.. 

 

Vi har arbeidene med oppsetting av vegger, levering av dører og skallsikring, systemhimling, 

maling og gulvbelegg. 

 

John Kåre Eggen 

20.09.12 
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Vi er nå godt i gang med egenproduksjon på Øvre Leirfossen. Vi er 10 mann fra Stjern, 4 mann fra SG-

Entreprenør AS og 2 mann fra Ragnar Skånøy AS. Det ble en noe bråere oppstart enn tiltenkt da vi ble 

forespurt om å overta arbeidene med utvendig forsterking av eksisterende vegg i kraftstasjon som NCC 

var i gang med. Dette utfører vi nå på regning samtidig som kontraktarbeidene er godt i gang. 

SIDE 12 

Fangdammen som er bygget i forbindelse med arbeidene vi overtok etter NCC 

Leirfoss Kraftverk 

Det må kontinuerlig pumpes vann for å holde byggegropa tørr. Noe vann kommer gjennom 

fangdammen, men mesteparten er lekkasjer under kraftstasjon. 
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Kraftstasjon er bygd i 1901 og må forsterkes både inn- og utvendig for å tåle belastningen av den nye 

turbinen som skal installeres. I den forbindelse er utsiden tørrlagt og turbin i den nye delen av stasjonen 

stanset. Det haster å få støpt forsterkningsveggene slik at vannet kan kjøres gjennom den nye delen av 

stasjon. Statkraft taper store penger for hver dag vannet renner i fossen og ikke gjennom turbinen. 

John Kåre Eggen 

Prosjektleder 

SIDE 13 

Ensidig forskaling av vegger med tykkelse opp til 2 meter. Alt forskales manuelt 

Leirfoss Kraftverk 

Innvendig maskinsal. Alle de gamle turbinene i den eldste delen av kraftstasjonene skal 

erstattes med en ny og større turbin. Det skal her sages ut og rives deler av eksisterende 

gulv, dekker og fundamenter. Tykkelse uvisst, men antatt opp mot 4 meter. Det skal rives ned 

til fast fjell. Wiresag må benyttes. 
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SIDE 14 

Den eldste generatoren som nå skal erstattes har vært i drift fra 1919 til 2008. Avbildet er 

generator nr. 3 som tar en pust i bakken før den transporteres til utstilling hos Statkraft. 

Mannen på bildet har vært i drift fra 1978 og har forhåpentlig vis enda noen år igjen før han 

skal utstilles. 

Leirfoss Kraftverk 

På øvresiden av kraftstasjon er vi i gang med forberedelsene til produksjon av betong-

fundamenter for montering av ny rørgate. Her skal det støpes en støttemur slik at 

gravemaskinen skal kunne klare å kjøre ned den bratte skråningen for å renske fjellet. 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

 

SIDE 15 

Den nye rørgata har begynt å ankomme fra Romania. Vi har tatt på oss arbeidet med 

montering av denne. En av de involverte partene var i den forbindelse på befaring og delte 

sine tanker om arbeidet med montering av rørgata. 

Leirfoss Kraftverk 
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Mellombygg 

-Vi bygger et mellombygg mellom to eldre bygg på SINTEF, Trondheim, sier Arvid Forfot. 

–Kantine, heissjakt, teknisk rom, m.m.—4 etasjer med kjeller og teknisk rom. Vi startet 

midt i april og skal være ferdig på nyåret 2013. Vi er 6-7 mann. Det går på stålarbeid og 

dekker etter hvert som stålet kommer opp. Det blir store glassflater og gjennomlys. 

SIDE 16 

17.09.12 

SINTEF, Trondheim 

Monica Lauritsen og Roar Bye. 17.09.12 
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Tilbygg til Strandbaren på Stokkøya med bar, toaletter, sittegrupper, vinlager, kjølerom, m.m. Korrugerte 

aluminiumsplater er brukt på innsida, spilehimling.   

SIDE 17 

Nytt tilbygg til strandbaren på Stokkøya. 20.09.12 

Strandbaren, Stokkøya 

Vindusforingene er kledd med 5 mm aluminiumsplate. 20.09.12 
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SIDE 18 

Vega fra Sverige viser den nye baravdelingen. 

Strandbaren, Stokkøya 

Vinduene i buene stikker utenom veggen med ca. 40 cm. 20.09.12 
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Skifte av tak 

Det gamle eternitt-taket er fjernet, sier Arve Staven. –Vi legger nå Decra Classic. 

SIDE 19 

Arve Staven og Joachim Bårdli Forfot. 20.09.12 

Takarbeid enebolig Elvebakk, Åfjord 

Nytt tak på hus på Elvebakk. 20.09.12. 
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Av prosjekter vi har utført siden forrige Stjernavis er: 

 

-Levert og montert stålsøyler og stålplater til Moholt/Klæbu trafostasjoner. 

-Nytt tilbygg til kråkøyfisk, stålsøyler/dragere og montering av sandwich og beslag. 

-Nytt tilbygg til Roan Renseanlegg, stålsøyler og dragere. 

-Produksjon og montering av beslag til Strandbaren. 

-Thoragården har vist seg å bli et større prosjekt enn hva vi regnet med. der har det stort sett 

vært kontinuerlig Stålmontering frem til disse dager. 

 

 

På blikkverkstedet har det vært mye knekking av beslag og pipehatter i sommer og høsten. 

Inge og Helge som har stått for det. 

 

 

Ønsker alle en flott høst. 

 

Med Vennlig Hilsen 

Stjern Stål A/S 

V/Tommy Humstad 

SIDE 20 

Stjern Stål AS 

Tommy Humstad (daglig leder Stjern Stål AS) 

 

Etter en litt treg start etter ferien er det endelig blitt 

høst og vi ser det blir hektisk fremover. Av prosjekter 

vi skal i gang med er: 

 

-Sintef i Tr.heim, er vi så vidt kommen i gang med. 

-Årnes Handel Bygg og Bo, kommer for fullt om ca. 3 

til 4 uker. 

-Nytt bygg til Coop Prix 

 

-Leirfossen kraftverk kommer utpå nyåret. 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

 

SIDE 21 

Stjern Stål AS 

Nytt tilbygg til Roan Renseanlegg, stålsøyler og dragere. 19.09.12 

19.09.12 
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Prosjekt restaurering bolig Kjell Annar Ugedal og Lise Knutzen, Roan. Kjell Annar og Lise 

ønsker å flytte inn så snart det lar seg gjøre og har derfor utført rivningsarbeidet selv for å 

korte ned på byggetiden. 

 

-Vi har etterisolering og kledning, sier Jon Arne Jønland. I tillegg alt innvendig med panel, etc. 

SIDE 22 

Restaurering bolig, Roan 

Vegard Morkestrand Sandhals og John Arne Jønland. 19.09.12 

Alle yttervegger etterisoleres og utstyres med nye vinduer og dører. Boligen bygges om i sin 

helhet på hovedplanet 
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Skryt for utførelsen 

Vi er nå inne i sluttfasen i prosjektet, der vi har overlevering for Moholt trafostasjonen 

15.oktober, mens Klæbu trafostasjon er 29.oktober. Vi må innrømme at det har vært et 

spesielt prosjekt, særlig med tanke på EMP-rommet (elektromagnetisk stråling). Det har vært 

en bratt læringskurve underveis, og det har vært spennende og artig med noe helt nytt. 

 

For å dokumentere at EMP-skjermen er tett for stråling, har vi leid inn Forsvarsbygg. De var og 

testet EMP-rommene for lekkasje tidlig denne måneden, der vi fikk skryt for utførelsen så 

karene har gjort en kjempejobb!  Nå må vi følge opp gjennomføringene fra underentreprenører 

slik at det blir korrekt, så vil dette gå bra.  Endelig sluttkontroll blir utført når tekniske fag er 

ferdig. 

 

Bård Einar Grøtte 

SIDE 23 

Trafostasjoner Klæbu/Moholt 

Testing av lekkasjer EMP-skjerm. Den store stålplate kalles Singel Entry, og alle 

gjennomføringer til elektriker skal gå gjennom denne 
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Stjern Stål og Stjern entreprenør har i felleskap oppført et tilbygg for Kråkøy slakteri AS på 

Roan. Arbeidene er utført i vår/ sommer og omfatter utvidelse av eksisterende 

produksjonslokaler. Bygget står på eksisterende kai konstruksjon og er bygd opp med 

bærekonstruksjoner i stål kledd med sandwichelementer utvendig. 

 

Tilbygget har en grunnflate på ca 100m2.  Arbeidene omfattet også ombygging av bæresystem 

i eksisterende bygg. 

 

  

Lars-Helge 

SIDE 24 

Tilbygg Kråkøy slakteri AS, Roan 

19.09.12 
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Påbygg og restaurering hytte Eva Gundersen og  Geir Christian Lunde Landhaugan, Lauvøya. 

Tegninger utarbeidet av Jørn Berdal Fosenhytta. Arvid Tårnesvik har vært ansvarlig på 

prosjektet. Hytta ligger vakkert til rett mot havgapet og med utsikt mot Asen. Innsetting av 

store glassflater i eksisterende bygg og påbygg gir en fantastisk utsikt også når du er inne i 

hytta. Ønsker å gratulere Eva og Geir Christian med hytteprosjektet og håper de får mange 

fine dager på Lauvøya. 

Tormod Melum 

SIDE 25 

Restaurering bolig Lauvøya 

19.09.12 

19.09.12 
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Ellers kan vi godt ta i mot flere bestillinger fra interne anlegg på produksjon av div 

betongvarer som kanskje er enklere for de og få levert ferdig produsert. Ole P. Moan bestilte 

tidligere noen elementer til fotskraplister som de brukte i Kolvereid. 

 

 

Med hilsen 

Rune Ramsø 

Daglig leder 

SIDE 26 

Stjern Betong AS 

 

Rune Ramsø (dgl. leder) 

 

I sommer har det vært bra trykk på levering av 

ferdigbetong rundt om i Nord Fosen. Bare på juli og 

august har vi levert ca 1000m3. Ellers har vi også 

hatt en del sage- og borejobber både på Fosen og i 

Trondheim. Vi vet fortsatt om noen prosjekter 

fremover i høst, så det blir å holde på med. 
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HMS/KS og personal 

SIDE 27 

Tormod Melum 

 

Navneskifte bedriftshelsetjeneste 

 

I forbindelse med skifte av navn fra HMS-senteret til 

Fosen BHT har bedriftshelsetjenesten fått nytt 

domenenavn: fosenbht.no.  

 

Dette fører til skifte av e-postadresser og 

hjemmesideadresse.  

De nye er listet opp nedenfor.  

I en overgangsfase vil gamle e-post adressene fungere. 

    

 

 

 

  

 

    

Takk for laget 

Jeg bytter arbeidsgiver og jobb. Siste arbeidsdag som personalleder i Stjern Entreprenør AS 

blir fredag 26. oktober 2012. Ønsker med dette å få takke alle i og utenfor firmaet for en 

spennende og innholdsrik periode gjennom de siste fire årene og ønsker dere lykke til videre 

fremover.  

 

Takk for meg 

Tormod 

Hjemmeside:  www.fosenbht.no 

Avdeling Vanvikan:  vanvikan@fosenbht.no 

Avdeling Brekstad:  brekstad@fosenbht.no 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 28 

Men til tross et høyst varierende eller kanskje fraværende sommervær, har vi gjennom 

sommeren hatt ett jevnt bra besøk i Bygger’n butikken, og med kurante omsetningstall som et 

resultat av dette. Vi legger ikke skjul på at vi har hatt utfordringer på mannskapssiden, men 

med en god innsats og erfarne ferievikarer, både håper og mener vi at vi har klart å holde en 

høy servicegrad, og tilfredsstilt de krav som stilles til oss. 

 

På «Pre-cut’n» er vi tradisjon tro inne i årets mest hektiske periode, og har vel strengt tatt de  

siste to ukene vært litt på etterskudd. Men med god innsats her også så er vi i ferd med å 

hente oss inn og forventer å være ajour i løpet av neste uke. Selv om de nærmeste ukene er 

fylt opp i forhold til produksjon, så ser vi vel ikke så veldig langt fram i tid, og har stadig behov 

for nye ordrer. 

 

Fosen-Hytta leverer også jevnt og trutt byggesett, og har flere prosjekter på gang utover 

høsten. Dette er selvfølgelig også veldig viktig bidrag for at vi skal kunne nå våre målsetninger 

i forhold til omsetning. 

 

Så for bedriften generelt er vi inne i en hektisk periode akkurat nå, men med de 

ordrereservene vi har med forholdsvis korte leveringstider, blir det nok en gang spennende å 

se hvordan aktiviteten holder utover høsten og inn i mot jul. 

 

I Bygger’n butikken fortsetter vi som tidligere med tradisjonelle kampanjer med DM’er via 

posten, nettkampanjer, og annonser i lokalavis. Nærmest nå er høstens Interiørkampanje som 

starter i uke 40. Vil som i forrige utgave av avisa minne om «Bygger’n klubben», fordeler, 

muligheter og anledning til å melde seg inn får dere ved ett besøk i butikken eller på 

www.byggern.no   

Vi ønsker i år som tidligere å bidra med vårt til nok en hektisk høst, og ønsker både gamle og 

nye kunder velkommen innom! 

 

Åfjord 14.09.12 

Joar Harsvik   

Daglig leder Stjern Bygg AS, Joar Harsvik 

 

Mulig at det er ensformig at stort sett hver eneste 

innledning i «Stjernavisa» fra min side starter med en 

eller annen form for kommentar til været vi har eller 

har hatt. Men sånn blir det nok denne gangen også. 

 

I følge kalenderen er sommeren 2012 over, og da 

kan vi med god grunn nok en gang stille spørsmålet 

om hvilken sommer. Og i følge yr.no så vil 

vannmagasinene fortsettes og fylles de nærmeste 

dagene også, hvis det skulle være plass til noe 

mer.................... 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 29 

 

Vi vil etter dette få en bra ordrereserve, men bemanningsmessig har vi mulighet for å ta på oss mere 

arbeid allerede i høst, spesielt på tømmer og snekker siden.  

 

Vi har tidligere nevnt prosjektet «Bygdaboxen» på Stokkøya. Dette har ligget i ro en periode i påvente av 

at utbyggingen på Strandbaren skulle ferdigstilles. Denne er nå ferdig og det er mulig at det vil skje ting i 

forbindelse med «Bygdaboxen» allerede i høst. 

 

Til tross for en langvarig periode med bedrøvelig vær så har produksjonen ute på anleggene vært bra og 

gått som planlagt. Vi har heldigvis ikke hatt bygg i «uttørkingsfasen» den siste tiden, men været har 

likevel gitt oss en pekepinn på hvilke utfordringer vi har i forhold til nedbør og fukt i byggeperioden. Ofte 

er det mindre tiltak som skal til for å sikre konstruksjoner, materialer og bygg fra å bli skadet av vær og 

vind. Ta derfor en ekstra sjekk ved arbeidsdagens slutt og mot helg. 

 

Ha en fin høst, og god jakt! 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog (driftsleder Stjern Entreprenør AS) 

 

Denne gangen begynner vi med en gladmelding. Vi har 

denne uken signert avtale om bygging av kulturhus og 

kompetansesenter på Frøya. Dette er et prosjekt hvor Sør- 

Trøndelag Fylkes kommune og Frøya kommune 

samarbeider om å bygge ny videregående skole og 

kulturhus i samme prosjektet.  

 

Høsten vil stort sett gå med til prosjektering, mens oppstart 

på byggeplass ikke vil bli før nærmere påske 2013. 

Kontraktssummen er i overkant av 120 mill og vil være  en 

av de største jobbene vi har hatt. 


