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Tørrdokk Nærøysund 

Stjernavisa 

SIDE 1 

ÅRGANG 5 NUMMER 3 

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). 

Tørrdokka begynner å få fast dekke og det 

skal bygges kai 

 
-Nå holder vi på med golvstøyp, forteller anleggsleder Alf Einar Vingen. 

ca. halvparten av dette gjenstår. Så har vi ei kai ved siden av 

dokka som vi nå lager ribber til (pilastre som skal holde tyngden på 

kaia). Vi er 6-7 mann fra Stjern Entreprenør AS. 

Dokka er 100 x 28 meter med 25 meter bred portåpning. 13-09-07 

Anleggsleder Alf Einar Vingen. Porten er laget på Moen Slipp og består 

av 4 seksjoner hver på 21 tonn. 13.09.07 
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Tørrdokk Nærøysund 

SIDE 2 

Nå bygges en midlertidig veg til bunnen av dokka slik at vi kan støype de siste golvene. Videre 

skal det støypes inn sideskoler som holder båten på plass – hydrauliske med to på hver side.  

 

Porten er av stål og er leddet i bunnen slik at den blir slått ut.  Den gjenstående 

berggrunnen foran porten skal senere skytes i én salve. Det må da være vann på innsida som 

mottrykk. Dette tas inn gjennom sluser. Bunnen av dokka er på kote minus 8.  I midten på 

langs av dokka er det en kjøldrager som er støypet ned på grunn.  

 

Et eget selskap skal stå for driften av dokka – Nærøysundet Maritime Næringspark (med bl.a. 

Moen Slipp på Kolvereid). Prosjektleder fra vår side er Kurt Markanes. Første båt er planlagt 

satt inn før jul. 

Det bygges veg ned til dokka som adkomst for legging av resterende dekke. 13.09.07 

Gjenstående berggrunn foran port skal sprenges i en salve. 13.09.07 
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Kapellanens Hage, Trondheim 

SIDE 3 

Betongjobben mot slutten 

Betongjobben på Kapellanens Hage nærmer seg nå slutten. Blokk C og D er nå ferdige og 

overlevert byggherre innenfor tidsfristen. Blokk B skal være ferdig i midten av september og 

blokk A i slutten av oktober. Også disse blokkene er i rute ihnt framdriftsplan. 

Vi har på det meste vært 24 mann på jobben, men har nå startet nedbemanning og er pr i dag  

14 mann. Vi har pr i dag støpt ca. 4500 m3 betong. 

 

Anleggsleder Rune Aune 

Armering av halve dekke blokk A. 31-08-07 

Snekkere i gang på blokk C. 31-08-07 
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Kai Verdal 

SIDE 4 

Utskipningshavn for kalkverket 

Nå holder vi på med de siste fundamentene på kaia. Det er stolper ned i sjøen og betong-

dekke. Vi skal være ferdig om ca. 1 mnd, sier anleggsleder Håvard T. Stjern. Vi er 7 mann.  

 

Anlegget skal prøvekjøres om 2 mnd. Det bygges sammen to kaier for å kunne ta imot større 

båter. Dette vil være utskipningshavn for kalkverket. 

Darek Tabaka, Jozef Urbaniak og Gromek Wlovdyslow. 10.09.07 

Anleggsleder Håvard T. Stjern. 10.09.07 
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Rema 1000, byggetrinn 1, Rørvik 

SIDE 5 

-Nå er det full guffe, sier anleggsleder Odd Berdal 

 
Arbeidet startet før ferien med betongen i grunnen og det gikk meget bra, sier anleggsleder 

Odd Berdal. Via trappehuset er det planlagt ni leiligheter på toppen av bygget i ulike størrelser. 

Byggherre er Byggmakker (Birkeland Rørvik AS).  Vi har hovedentreprisen på bygget. 

 

-Nå er det full guffe inne i bygget med maler, flislegger og rørlegger så alt er oppe i en annen. 

Utfordringen er å sy det hele sammen. Det blir felles areal med eksisterende bygg til 

Byggmakker og felles inngang.  Ferdigstillelse fra vår side er 15.10.07 og senteret åpnes 

i månedsskiftet okt /nov. 07. 

13.09.07 

Jon Arne Jønland (ansatt i 2 år) arbeider i Rørvik og venter på å få tatt fagprøven. 13.09.07 
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Rema 1000, byggetrinn 1, Rørvik 

SIDE 6 

Nye butikker og leiligheter på toppen 

Prosjektleder Stig Olav Barlien: 

======================== 

Jobben består av tømmer/snekkerarbeider på Rema 1000 samt 3 andre butikker i tilknytning 

til Byggmakker Birkeland. Kontraktsum 7.500.000. På taket av dette bygget har vi bygd opp 

bjelkelaget for 9 kommende leiligheter som vi har tekket inn samtidig med taktekkingen. Dette 

er leiligheter vi regner på i disse dager. Vi er 6 stykker fra Stjern på bygget. Prosjektets 

varighet: juni-okt. 

Odd Berdal og Per Haugsnes. 13.09.07 

Byggherre Ingvar Settenøy: Vi planlegger 4 nye butikker i tillegg til Byggmakker - Rema og 

3 mindre butikker med blomster, gaver og kontor /data. 13.09.07 
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Nardo Bil, Trondheim 

SIDE 7 

Tilbygg til verksted 
 

Prosjektleder Øyvind Trettøy: 

=================== 

Tilbygg av eksisterende verksted for Nardo Bil på Leangen i Trondheim. Grunnflate ca 700 m2 

+ en messaninetasje på ca 640 m2, som skal benyttes til dekklager/dekkhotell. Bære-

konstruksjon i stål og prefab hulldekker. Yttervegger kles med sandwich-elementer. Arbeidene 

startet nå i august, og skal ferdigstilles/ overleveres til jul i år.Det skal forøvrig være full drift i 

verkstedet samtidig som ombyggingen pågår, noe som er en stor utfordring for alle aktører i 

denne byggesaken. Pr. i dag er det 4 mann fra Stjern på dette prosjektet, som er en bygnings-

messig hovedentreprise. 

Støyping av nedsenkingsfelt til ny lakkboks. Anleggsleder Stig Andre Grøtting. 10.09.07 

Tilbygg til verksted ved Nardo Bil i Trondheim. 10.09.07 
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SIDE 8 

Oppgradering av dam ved Lundamo 

Arbeidet som utføres er en oppgradering av en dam fra 1960-tallet – forsterking av støtte-

murer og vanger. Vårt firma har betongarbeidet på dammen som underleverandør til Johs. J. 

Syltern AS.  Den gamle damveggen var utslitt og det var påkrevd med utbedringer.  Nor-

Betong leverer betong fra Heimdal.  Smith levererer armering.  Det brukes grov armering på 

32 mm.  

 

 

Dammen ligger 17 km opp på fjellet fra Lundamo. 10.09.07 

Anleggsleder Christian Valleraunet. Dammen er nedtappet for betongarbeidene. 10.09.07 

Demning Håen, Melhus 
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Demning Håen, Melhus 

10.09.07 

10.09.07 

SIDE 9 

Christian forteller at de nylig hadde snødekke ved demningen (430 m.o.h.) 

 

Fra vår side er 4 mann i virksomhet + 1 fra Adecco. Arbeidet startet i slutten av august og 

skal ferdigstilles i løpet av høsten. Prosjektleder er Kurt Markanes.  
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Hytte Sivertsen, Oppdal 

2 stolte håndtverkere foran hytta som snart er ferdig. 10.09.07 

Solid håndverk 
 

Arvid Tårnesvik og Arvid Forfot bygger hytte for Roar Sivertsen på Oppdal. Det legges veldig 

stor vekt på bygningsmessige solide og spesielle detaljer, hvor karan virkelig får utprøvd 

håndtverket sitt. Arbeidet som utføres legges merke til, og blir en fin referanse å ta med seg 

videre. Framdriften er i rute, og forventes ferdig medio oktober. 

 

Sigmund Humstad 

 

 

 

Kraftige dimensjoner over villmarkspanelet. 10.09.07 

SIDE 10 
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SIDE 11 

Hytte Sivertsen, Oppdal 

Bærekonstruksjoner er dimensjonert for Oppdal. 10.09.07 

Byggherren, Roar Sivertsen følger tett opp samtidig som han tar hånd om beising og maling 

Gammel byggeskikk er gjennomgående, også innvendig. 10.09.07 
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SIDE 12 

Kulturhus Brekstad 

13.09.07. Foto: John Kåre Eggen  

Bygging av nytt regionalt kulturhus med innhold som stor-

sal, kino, kulturskole, galleri, felles møterom etc. 

Ny nedkjøring/kulvert til politiets garasje i rådhuset og parkeringskjeller under deler av anlegget. 

Utvidelse av Ørland Kysthotell med ny hotellromsfløy. Åtte leiligheter i 3. etg over hotellfløya. Omlegging 

av Yrjars gate og ombygging av kaiområdet mot sør og øst. Kulturhuset skal bygges sammen med eksis-

terende rådhus og hotell, som er forutsatt skal ha full drift i hele byggeperioden. Det er forløpig noe usik-

kert om leilighetene skal bygges. Men dette skal avgjøres i løpet av neste uke. Anbudssummen var på 70 

mill eks. mva. Brutto areal er 6590 m2. Byggetiden er fra august 2007 til desember 2008. Vi er nå godt i 

gang med utkjøring av masse. Det skal masseutskiftes til fast fjærebunn under hele bygget. Forskaling 

og armering av bunnplate i kjeller er også påbegynt. Grunnarbeidet utføres av Ulriksen AS. 

John Kåre Eggen (anleggleder) 

07.09.07. Foto: John Kåre Eggen  
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SIDE 13 

Arnevikbrua, Åfjord 

11.09.07 

Den nye Arnevikbrua 

 

-Vi har i oppdrag å støype ny bru, forteller anleggsleder Ole Petter Moan. –Vi har støypt i pælene foruten 

noen søyler under havnivå. Videre støyper vi vannkar.  Deretter starter arbeidet med forskaling av selve 

brukonstruksjonen. 

 

Det har vært mye regn i det siste – noe som har skapt en del  oversvømmelser der vi skal sette reisen.  

Brua skal etter planen stå ferdig til 15. desember  07. 

  

Anleggsleder Ole Petter Moan. I bakgrunnen forskaling til landkar. 11.09.07 
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SIDE 14 

Isdekke i Fosenhallen 

14.09.07 

Fosen Ishall tatt i bruk 

Knut Hellem (daglig leder i Fosenhallen): 

========================== 

I helga har vi skøyteløpere her fra Harstad i nord til Kongsvinger i sør. Vi har arrangert NM i skotthyll, 

rockefestival og fritidsmesse i hallen. Utover vinteren skal vi ha mange samlinger på is. Neste uke får vi 

besøk av det norske landslaget på skøyter. Videre kommer det norske landslaget i kunstløp. Vi har besøk 

fra ishockeyklubber i Trondheim som leier tid her i helgene.  

 

Den største prøven blir NM Allround den 15. og 16. desember. Velkommen til oss da! 

Daglig leder for Fosenhallen, Knut Hellem. 14.09.07 



www.stjern.no 

 

www.stjern.no 

 

SIDE 15 

Øytun omsorgsboliger, Hitra 

Armering av dekke over 1.etg pågår. Foto: Sigmund Humstad 

Prosjektet omfatter bygging av 2 nye bofellesskap med totalt 20 stk mindre leiligheter. (tun A og B ), 

1 stk avlastningsbolig for funksjonshemmede barn, ( tun D ) samt ombygging av personalbase / felles-

rom ( tun C ). Byggetid  Juli –07 til Oktober –08. Vi er nå godt i gang med tun A. Denne blokka skal 

inneholde 10 stk leiligheter. 

 

Betongarbeidene har pågått siden ferien, og vi forventer oppstart av tømmer og snekkerarbeider rundt 

midten av oktober. Samtidig pågår graving for tun B. Ombyggingsarbeidene i tun C starter mandag 24. 

september, og betongarbeidene i tun B starter 1. oktober. Det betyr at vi må oppbemanne prosjektet 

med 4 - 5 mann om en to ukers tid.  > se SITUASJONSPLAN .. 

13.09 –07 

Sigmund 

Rikard og Sten planlegger neste støpeetappe. Foto: Sigmund Humstad 

http://www.stjern.no/nytt/2007/sept_07/A02-03.pdf
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HMS/KS og personal 

SIDE 16 

Vi har siden sist fått inn to lærlinger som er Vegard Sandhals og Thomas Strømme, vi hadde et 

mål om få inn seks stykker, men det har vi ikke klart. Dette sier oss at vi må jobbe mye mer 

opp mot skolene for og gjøre både faget interessant og ikke minst oss selv som en interessan 

bedrift å jobbe i. 

 

Denne jobben er allerede godt i gang, har invitert med meg begge klassene i byggfag på en 

omvisningstur til vår byggeplass på kappelanens hage i Trondheim. Elevene skal også ganske 

snart på utplassering å jeg håper at noen av dem ønsker å komme til oss. 

 

Flere nye navn har vi også, slik som Rikard By som har også jobbet til oss tidligere samt Trond 

Brekstad og Per Helge Ørskjødal. På verksted har Inge Østvik kommet tilbake til gamle trakter 

å hans samboer har startet som renholder til oss. Ønsker alle velkommen med på laget! Vi har 

også fått en ny mobilkranfører som er Ståle Larsen! Gratulerer! 

 

Vil for øvrig minne alle om at våre plasser på Lerkendal er kjøpt igjen til gruppespillet i 

champions league, så her er det bare melde seg på for alle ansatte for å være med på 

trekkingen. 

Ønsker alle en fin høst! 

Per Hårstad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Kolbjørn Hårstad 
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Stjern Bygg AS 

SIDE 17 

 

Ett blikk ut vinduet forteller at høsten tydeligvis er i ferd med å gjøre seg gjeldende igjen, uten 

at dette ser ut til å legge en vesentlig demper på aktiviteten i vår bransje. En grei sommer 

med fine omsetningstall for både ”Precut’n” og Bygger’n butikken ser ut til og avløses av høst 

hvor oppgavene stå kø. Dette fører blant annet til at vi i disse dager forsøker å styrke 

arbeidstokken på butikken og søker etter en ny butikkmedarbeider. 

 

Selv om byggeaktiviteten fortsatt er stor, virker det som våre leverandører har kommet mer i 

takt med forbruket en det som har hvert tilfelle tidligere i år. Leveringstidene er mer på ett 

normalnivå, selv om noen vindusprodusenter har noe lengre leveringstid enn ønskelig. 

 

Fosen-Hytta AS fortsetter sin fine utvikling, og tilfører oss stadig nye oppdrag inn mot dette 

markedet. Det er positivt og gir oss muligheter til å utvikle produksjonen videre, med en 

målsetting om å skape flere arbeidsplasser. 

 

Byggern’s hjemmeside fremstår i disse dager i ny drakt og inneholder nå blant annet egne 

”nett-tilbud”. Disse tilbudene markedsføres ikke via andre kanaler, så en tur innom 

www.byggern.no kan lønne seg. 

 

Vi ser frem til nok en aktiv høst og ønsker både gamle og nye kunder velkommen innom. 

 

Åfjord 13.09.07 

Joar Harsvik   

Terje Fjellheim og Torstein Korsvold presenterer bygningssag. Må-ha-faktor er oppgitt til 70. 
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Stjern Entreprenør AS 

SIDE 18 

Lørdag 01. September sto det en artikkel om oss i Adressavisa: ”Stjernesmell for Stjern” var 

overskriften. Dette var i alle fall nok til å ødelegge helga mi, sjøl om jeg visste at det kom. 

Det er ikke moro å bli forbundet med slike negative oppslag og jeg beklager hvis andre har følt 

det samme. Et slikt resultat vil skape grobunn for rykter, men jeg kan forsikre om at ingen 

trenger å være bekymret. Vi er ansatt i et solid firma med en seriøs eier, og med lange 

tradisjoner for godt håndtverk og kvalitet, et marked som fortsatt er hett, så det er ingen annen 

grunn enn til å se lyst på tiden fremover. 

Det negative resultatet er i og for seg både stort og alvorlig men er nå historie. Dette var tall 

for 2006 og skyldes prosjekter som nå er avsluttet. Vi nærmer oss nå slutten av 2007 og så 

langt har året gått bra. 

Vi har forhåpentligvis lært av feilskjærene som er gjort. Det har gjenspeilet seg i noe forsiktig 

kalkulering, som igjen har ført til at vi ikke har fått tilslag på like mange oppdrag som vi hadde 

ønsket. Så langt i år har vi hatt mer enn nok arbeid, men vi er nå ute etter nye oppdrag som 

må i gang utover seinhøsten og vinteren. Det er mye som skjer og vi har god tro på at det skal 

ordne seg. 

 

Jeg regner med at vi har fått vår dose med regn og vind, og håper på en fin og produktiv høst. 

 

Lars-Helge 

Lars Helge Kolmannskog, daglig leder Stjern Entreprenør AS 


