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Johan Falkbergets vei  

 

Stig Rune, Vegard og Bartek er fornøyde med oppryddingen på taket (Runar) 

 

Lærlingen Kevin er i full gang med å bygge gesims (Runar) 
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Johan Falkbergets vei 

 

Artur og Bartlomiej bygger en vegg som er formet som en S (Runar) 

Da har vi fått tett bygg på Johan Falkberget, vi har montert stender og foret ned himlingene så det er klart for skjult 

anlegger, lagt varmerør og sparklet gulvene 2 etg.  

I 1 etg. har vi også montert stenderverk og gulvet ble sparklet den 21.03.19 

I kjelleren har vi også sparklet gulvene og malt et strøk på veggene. 

Utvendig holder vi på med å lekte ut veggene for kledning der det ikke skal være tegel stein. 

Artur og Bartlomiej bygger en vegg som er formet som en S. 

De 2 andre bildene viser at der er lagt ut varmerør klart for sparkling av gulv i første etg. 
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Johan Falkbergets vei 

 

S-veggen (Runar) 

 

Montering av ytterveggselementer produsert på precut’n på Monstad (Runar) 
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Kolstad Barnehage 

Nytt prosjekt er i gang i Trondheim. Intensjonsavtale ble signert med Trondheim kommune første uken i mars, og 
prosjekteringen er i full gang for å sikre oppstart byggeplass medio mai. Den eksisterende barnehagen skal rives, og 

ny barnehage vil romme 130 barn fordelt over 2 plan(+kjeller) med tekniske installasjoner i kjeller.  

Nye Kolstad barnehage har en sterk miljøprofil som medfører en del krav som vi må forholde oss til, blant annet;  

• Minstekrav for å tilfredsstille fossilfri byggeplass. Kort fortalt vil det si at alle anleggsmaskiner/transport inne 
på byggeplass kun kan gå på syntetisk Biodiesel eller elektrisitet. All tomgangskjøring inne på byggeplass er 
strengt forbudt. Kokoverk er fy fy, så for blant annet byggtørk ser vi på muligheter for bruk av fjernvarme 

allerede i byggefasen.  

• Miljøvennlige materialer har høy fokus, som medfører blant annet at store deler av bærekonstruksjonen 
bygges i massiv tre.  

• Målsetning om minimum 30% reduksjon av klimagassutslipp.  

• Målsetning om BREEAM NOR very good,  som stiller krav til hvilke bærekraftige resultater bygget oppnår og 
ikke til de konkrete løsningen som brukes.  

Nye Kolstad Barnehage er en kjempeinteressant jobb mtp.byggherre, miljøprofil og materialvalg som forhåpentligvis 
vil sette oss i gode posisjoner for fremtidige prosjekter. 

Vi har med oss følgende på prosjektet pr. dd.   
Kvadrat Arkitekter som arkitekt.  

Agraff Arkitekter som landskapsarkitekt.  
Splitkon som massivtre leverandør.  

Sønnico som elektrikker.  
GK-Rør. 

Energi Ventilasjon 
Tveraas Maskin og Transport.  

AF Decoam på riving.  
Rambøll på øvrig prosjektering.  
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Flerbruksbygg Leksvik 
 

Det er fullt trøkk fra alle fag og på alle kanter nå.  
Snekkerne holder bl.a med himling i basseng og 2.etg,farmacell og isolering i vegger 1.etg. 

Starter etter hvert med vindusinnsetting og bordkledning. 
Siste vegger i aktivitetssal støpes og vi legger hulldekkene selv i taket der. Lengde på 14,8m. 

Gulvavrettingen er også godt i gang. Mye av arealet har gulvvarme. Rørlegger har full kontroll. (Tung Rør) 
Elektriker er godt i gang med skjultanlegg,så det er mange angrepspunkt til alle fag,men det samarbeides godt. 

Det blir en hektisk vår/sommer,men det liker vi. 
God påske fra Leksvikgjengen. 

-Erik 

 

Ulrik og Svein Magne har full kontroll på tømrerjobben (Erik) 
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Flerbruksbygg Leksvik 

 
Geir Otto og murerlaget. Det er store mengder lecamuring og pussing som  

vi utfører selv (Erik) 

 

Maling av basseng tak (Erik) 
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Flerbruksbygg Leksvik 

 
2.stk Krzysztof fra Stjern,1.stk Krzysztof fra Adecco å Pawel fra Eterni (Erik) 

 

Bolig Åfjord 

 

Henrik avretter gulv på eneboligen han og Magnus bygger på Strand i Åfjord (Svein Erik) 
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Ny fagarbeider 

 
Karol besto i mars svenneprøven. Den ble tatt på Åfjord Idrettshall.                                               

Her sammen med Asgeir og Gisle fra prøvenemda (Svein Erik) 

Anleggslageret 

 
Skilting er viktig. Rune fra anleggslageret tar opp gamle kunster (?) (Svein Erik) 
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Rønningsbakken 25 
Vi har Grunn- stål og betongarbeid for dette prosjektet. Ikke stor sak, men veldig trangt med nære naboer og 

trafikkert gate foran bygget. 
Vi har endelig kommet opp over kjellerplanet og fått litt bedre plass. Dekket over kjeller støpte vi i uke 10. Vi støper 

dekket over 1 etg. Uke 12, så da har vi igjen 2 etasjer å bygge. Vi regner 2 uker pr etasje fra dekke over kjeller og opp, 
men det gjenstår litt arbeid med nedkjøringsrampen til parkeringskjelleren. Her mangler noe avklaring enda, for 

graveskråning vil berøre naboeiendommen, og deler av eks murer må rives. Noe undergraving og etappevis 
understøping vil det også bli. 

Bygget vil få  parkeringskjeller og 3 etasjer med totalt 6 leiligheter, og vil bli liggende fint til blant øvrig bebyggelse 
ved Persaunet. 

 
- Ole Petter 

 

 

To flinke betongarbeidere, Bjørn Vegard og Andrej (Ole Petter) 



11 
 

Rønningsbakken 25 

 

Armering av dekke oppå platten dekkene pågår (Ole Petter) 

 

Trang byggetomt, her måtte bruke litt av plena til naboen for å montere opp krana. 
Bra nabo er involvert i byggeprosjektet (Ole Petter) 
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Harbakk/Kvenndalsfjellet  Vindpark: 

 
(Filip) 

Servicebygget på Kvenndalsfjellet er like som ferdig. Det er supplerende arbeider som pågår samt forberedelser til 

overleveringer. Så tida her går i stor grad på ferdigbefaringer samt siste finish  

Bygget skal overleveres byggherren i uke 15. Noe som er 7 måneder før fristen. Det er lagt inn stor innsats fra alle 

arbeidere som har vært i byggeprosessen og dette vises i sluttresultatet! 

Det er ikke tenkt lang pause for Eldar og tømmergjengen her. Rett etter overleveringen her på servicebygget skal han 

over til Harbaksfjellet og begynne med bindingsverket på kontrollbygget der for å så flytte til kontrollbygget på 

Kvenndal og avslutte det siste bygget på prosjektet her. 

Støpearbeider på kontrollbyggene går etter planen. Der er det ikke stort rom for forsinkelser da det er planlagt 

ganske tett fremdrift på prefableveransen fra Overhalla Betongbygg. Betongarbeider på kontrollbygget på Harbakk 

er så langt som ferdige. På sjakta står det derimot igjen dekke over sjakta og kabelkulvert av de største 

konstruksjoner. 
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Harbakk/Kvenndalsfjellet  Vindpark: 

 

 

Manitouen er veldig grei å bruke til heising og lasting (Odd Arild) 

 

Støpearbeider på trafo (Odd Arild) 
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 Geitfjellet  Vindpark:  

 

Vi har ikke vært så heldige med været på dette prosjektet for å si det mildt… 

Likevel har alle som er engasjert på prosjektet, gitt sitt aller beste for å komme så langt som mulig. Det har vært mye 

flytting av arbeidsfronten avhengig av værforholdene. 

På servicebygget er det litt takarbeid og kledning som står igjen utvendig. Innvendig er det ikke så mye som står igjen 

fra våres side. 

Maleren er godt i gang og verksteddelen er så langt som ferdig. Etter at maleren er ferdig, blir det dørinnsetting, 

listing og kompletterende arbeider. 

 

På kontrollbygget er fremdrifta veldig trangt. Akkurat i skrivestund ble det støpt gulvet i kontrollbygget for at prefab 

elementer kan monteres allerede uke etterpå. Hoved fokusområdet her er på trafosjakta og målet er å få gjøre 

denne ferdig for prefab montasjen fram til påske. Dette blir veldig tett, men alle som er på prosjektet engasjerer seg 

veldig mye og gir sitt aller beste å få det til. 

Etter påske blir det støpearbeid i kabelkulvert og lossing plata foran sjakta som står igjen fra betongarbeider på 

prosjektet. Dette er ikke arbeider på kritisk linje i fremdriftsplanen. Dette blir bra for alle som har jobbet under stort 

tidspress så langt. 

-Filip 
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Geitfjellet  Vindpark:  

 

Kim Bjarne og Henrik er et godt team. De monterer himling i verkstedet (Jon Arne)  

Møllefundament: 

Vi starter akkurat med arbeider ifm. møllefundamenter nå i tida. I år skal det bygges ferdig alle 100 fundament. 

Design på fundamenter er 3. parts verifisert nå i uka og vi starter med arbeider allerede neste uke. 

Planen er å få støpe 10 utflaskinger før påske på Harbak/Kvenndal og likens på Geitfjellet. Stålformene kommer på 

de respektive plassene i uke 15. Dette skal gi oss arbeidsfronten på hovedstøpen etter påske. 

 

Møllefundamenter i tall: 

•         100 fundament ( 57 på Harbak/Kvenndal, 43 på Geitfjellet ) 

•         420 MW av samlet effekt til slutt 

•         91 km av interne veier 

•         Ca. 2 500m3 av utflaskingstøp mot fjell 

•         Ca. 2 360m3 av fundamentbetong 

•         170 t av understøpsmassen = 11 000 sekk som gir rundt 129m3 av ren masse 

•         4 800 fjellbolter som blir gyset fast i fjellet som gir til sammen 52,7km 

-Filip 
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Utlasterkai Verdal 

 

Grabbstein står for mudring av havbunnet(Rune) 
 

NordicCrane er i gang med dypkomprimering av området på ca.3000 m2 innenfor kaia og under 

landfundamenter. 

Johs.J.Syltern AS driver med mudring i innseilingsleden, tilføring av steinmasser i bunn foran molo og 

plastring. 

Planering av bakområdet er også startet. 

Pelerør ankommer i uke 13. Så Fundamentering AS vil starte peling av selve kaia i uke 14. 

Oppstart forskaling, armering og støp av landfundament fra vår side vil starte i uke 14. 

-Rune 
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Utdanningsmessa 2019 

 
Sindre og Gunnar (fra Byggopp) på stand i Åfjordshallen.  

Standen var godt besøkt og vi håper det bidrar til økt rekrutering innenfor byggfaget (Svein Erik) 

 

Tradisjon tro var det også i år konkurranse på standen med flott premie. Den ble vunnet av Birger (Svein Erik) 
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Åfjord Idrettshall 

 
Sindre på befaring under arbeid med kunstgress.  

Her sammen med bygg og anleggsteknikk på Åfjord videregående skole(Svein Erik) 

 

Idrettshallen inneholder også squash og buldrerom. Her er fra squashhallen(Svein Erik) 
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Åfjord Idrettshall 

 
Spilleflate på 40x60meter (Svein Erik) 

 

Henrik, Arve, Magnus og Samer bidrar i ferdigstillingen (Svein Erik) 
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Stjern Betong 

Da har vi lagt 2018 bak oss, et rekord år på flere fronter. Også sykefraværet i 2018 var rekordlavt på 0,5 %, noe vi er 
stolte av. 

2019 byr på nye utfordringer med mere vindmøllefundamenter på Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet, og 2 nye 
tunneler i Roan som vi skal levere Betong til.  

Vi vet vel om noen mindre prosjekter som skal startes opp i nærområde også. 

Dette fører til at vi også i år har en bra ordre på ferdigbetong. 

Elementproduksjonen går som normalt med Siemens-elementer, men noe mindre med kabelkanaler. 

Siste innvesteringer er en ny hjullaster, en Volvo L70H, og en 3-akslet lastebilhenger. Den gamle hjullasteren begynte 
og dra på åra og var moden for utbytting. 

Hengeren vi har kjøpt kan brukes med forskjellig utstyr likt med krokbilene.  

Vi gleder oss på vår og klæmme på. 

Vil ønske alle en god påskeferie når den kommer. 

 

Rune. 

 

Ny Volvo L-70H (Rune R) 
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Stjern Betong 

 

Norslep krokhenger (Rune R) 

 

Krokbilene går på andre oppdrag når det ikke er betongkjøring (Rune R) 
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Stjern Stål 
Da var våren straks her, og vi kan se tilbake på 3 travle måneder med bra sysselsetting. 

 
De største jobbene den siste tiden har vært trapper og rekkverk til Matstudio på Stokkøya, Stålkonstruksjoner til 
Leksvik Flerbrukshall, trapper og beslag til Servicebygg på Kvendalsfjellet å Geitfjellet og vi har produsert en del 

stålkonstruksjoner til trafosjakter og kontrollbygg i forbindelse med vindkraftutbyggingen. 
 

Tiden mot sommerferie og høsten ser roligere ut, men vi har stor tro på at ting faller på plass utover sommer og 
høsten. 

 
Mvh 

Lars Petter 

 

Benjamin moterer banditstoppere på Snilldal Trafo 
Stjern Stål 
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Stjern Stål 

 

Torkil, alltid fornøyd. 

 

Petter monterer stål for oppheng av fangnett i Åfjord Idrettshall (Torkil) 
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Stjern Bygg 

 
 

Da ble det en sen vårutgave av Stjernavisa denne gangen og det tar vi i Stjern Bygg æren for. Vi ba nemlig 
om at utgivelsen ble utsatt noen dager slik at vi fikk med «reåpningen» av Bygger’n Stjern i denne utgaven. 

 

Så da starter vi med det, vi har brukt de siste månedene til en til dels kraftig oppgradering av vårt 
byggevarehus. Kort fortalt så har vi utvendig skiftet fasadeplater, vinduer, dører, og fått opp nye flotte lys-

skilt, det som gjenstår er å tekke taket på nytt å få montert gesimsbeslag. 
Innvendig så har vi bygget en mesanin på 160 m2, som rommer utstillinger av kjøkken, bad, garderober, 
utvendig tak, dører og vinduer, gulv, innvendig vegg- og himlingsplater. I tillegg så har vi på hovedplanet 

fått oppgradert ovnsutstillingen, fått nye «torgløsninger» bestående bord med rullebrett under, i stedet for 
paller med plasttrekk. Vi har også endret litt på vareutvalg, blant annet tatt inn tapet i sortimentet. 

Samtidig så har vi fått inn noen meter til med reoler og dermed fått strukturert vareplassering bedre enn 
tidligere. 

Da vi startet før jul mente vi alle at vi hadde «et hav» av tid frem til planlagt åpning, men som alltid så er 
enden lang, og det ble hektisk nok de to siste ukene før vi åpnet. 

Men vi åpnet som planlagt torsdag 04.04. kl. 0700, i ett byggevarehus som fremstår ryddig og oversiktlig, 
og vil være ett godt arbeidsredskap for oss i tiden fremover. Vi har i dagene etter åpningen fått mange 

positive tilbakemeldinger både fra kunder og leverandører, og må nok innrømme at vi er rimelig fornøyd 
med resultat selv også. Vil også benytte anledningen til å takke alle ansatte og andre involverte for 

innsatsen under ombyggingen. 
 

Må selvfølgelig også i denne utgaven ha med noen ord om den daglige driften, da først med ett kort 
tilbakeblikk mot 2018. Som ble ett år på det jevne, med en forsiktig omsetningsvekst for firma totalt, og ett 
ok resultat. Litt varierende for de forskjellige avdelingene, der det helt klart var Bygger’n butikken som dro 

lasset, mens pre-cut/takstolproduksjon og hyttesalg ikke bidro med det helt store. 
 

Ser vi så på starten av 2019, så fortsetter den fine utviklingen for Bygger’n butikken, pre-
cut/takstolproduksjon har også fått en vesentlig bedre start enn i fjor. Vi har også en del på gang i forhold 

til hyttemarkedet, men må nok få tak i noen flere prosjekter skal vi få løftet aktiviteten dit vi ønsker. 
 

Vil også benytte anledningen til å markedsføre at vi har styrket bemanningen i Bygger’n butikken, Frank 
Hansen startet 02.01., ønsker han velkommen til oss. 

 

Da er påsken like rundt hjørnet, så jeg avslutter med å ønske alle kunder og ansatte en fortreffelig 
påskeferie! 

 
Åfjord 10.04.19 

Joar Harsvik 
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Stjern Bygg 

 
Kake må det være! 

 

 
Essve var en av leverandørene som var med på reåpningen 

  



26 
 

Stjern Bygg 

 

Bilde fra mesanin og utstillingen i 2.etg. 

 
Gjennomgang av kjøkken med Marbodal 
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Nye medarbeidere 

 
Arve er tilbake i Stjern, han startet 1.april (Svein Erik) 

 

 
John Kåre er hoppende glad for å være tilbake!!! Han startet også 1. april (Rigmor) 
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Stjern Entreprenør 

 

 

 

 

Vi har i løpet av de første månedene i 2019 fått oppsummert året som gikk, og det er gledelig å se at den positive 

utviklingen fortsetter. Vi hadde en omsetning i 2018 som nesten er på høyde med rekordåret i 2017, og med et 

resultat som vi kan være veldig godt fornøyd med. Det som er ekstra gledelig er at vi i 2018 ikke hadde noen 

alvorlige hendelser med skader som medførte fravær. En stor takk til alle våre ansatte som er med å sørger for at 

våre prosjekter gjennomføres effektivt og sikkert! 

Starten på 2019 har vært som de foregående årene, med generelt veldig bra trykk på alle fronter. Ordresituasjonen 

for resten av året ser også veldig bra ut, og det meste av årets omsetning er allerede sikret selv om vi ser etter litt 

påfyll mot slutten av året. I 2019 har vi fortsatt en veldig stor andel med betongarbeider, og dette er en trend som 

ser ut til å fortsette i tiden fremover.  

Et av hovedfokusene vårt det kommende året vil være rekruttering av lærlinger og etablerte fagarbeidere både 

innen betongfaget og tømrerfaget. Markedssituasjonen både lokalt her i Åfjord, på Fosen og Trøndelag for øvrig ser 

fortsatt veldig bra ut. Vi har, og kommer fortsatt til å ha, et stort behov for lærlinger og fagarbeidere i årene 

fremover.  

Til slutt ønsker jeg alle sammen en vel fortjent påskeferie! 

 

Sindre 

 


