
Mosvik

Stokkfjellet

Vindparker

Frønes

Aktivitetshuset

Krakøy

Roan

Bolig Åfjord

Kolstad

Verdal

Nye ansatte

Utdanningsmessa

Åfjord VGS

markeringer

Stjern Bygg

Stjern Betong

Stjern Stål

Stjern

entreprenør

Redaktør:
Svein Erik Aune

Årgang 11 Nummer 2, juni 2013

Påske på fjellet.
30. mars på Harbaksfjellet (Odd Arild)

Vårstemning på Monstad 26.mars
Det er fortsatt bra trøkk på levering av betong

Stjernavisa
Årgang 18 nummer 1 Påskeutgaven 2020



2

Mosvik Omsorgsboliger

Roar gjør klar for heising av massivtreelement.
Erik viser frem den nye hammeren sin(John Kåre)

I følge leverandør har massivtre en rekke fordeler.
Godt inneklima, er miljøvennlig, har høy grad av fleksibilitet,

Har gode tekniske egenskaper, gir rask byggetid, er solid og robust.
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Mosvik Omsorgsboliger

Bilder fra montering(John Kåre)

Bilder fra montering(John Kåre)

Glava +-system bruket på yttervegger(John Kåre)
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Mosvik Omsorgsboliger

Sindre sjekker at vegger er i Vater (Erik)

Bildet fra oversiden (Svein Erik)



5

Mosvik Omsorgsboliger

Klart for gulvstøp

Vi har i skrivende stund mottatt siste lasset med massivtre. Dette blir montert
ferdig til påske. Montasjejobben har gått bra. Det har jo i den siste tiden vært litt

spennende om det skulle bli problemer med denne leveransen da dette er kritisk
for framdrift og lukking av bygget. Taktekker tekker ferdig etter hvert som vi får

på dekkene og gesimsen.

Det er mange angrepspunkter på plassen og vi skulle gjerne hatt noe høyere
bemanning, men pga av strenge tiltak på smittevern har vi ikke mulighet til å

bemanne opp pr. nå.

Vi benytter glava pluss system for utforing og isolering av yttervegger av
massivtre (vedlagt bilde). Dette er isolerte stendere som gir mindre kuldebro og

mindre tverrsnitt isolasjon. Det er første gang vi benytter dette systemet.
Tilbakemeldingene fra de på plassen er at dette fungerer fint å jobbe med.

Inne arbeides det med klargjøring for gulvstøp og oppsetting av delingsvegger
som ikke er av massivtre samt nedforing av himlinger.

-John Kåre
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Stokkfjellet Vindpark
Prosjektet er full i gang og prosjekteringa er ferdig.  Vi holder på med støp av
trafogrube i disse dagene. Vi skal ta etter noe tapt tid pga. Corona situasjon vi

befinner oss alle sammen i. Prefab montasjen skal skje i uke 18 og da skal vi flytte
over på servicebygget og ta fundamentarbeider der før elementmontasje i medio

juni 2020. Samtidig skal vi ta tømring på trafobygget og slippe tekniske fag så fort
som mulig.

Arbeider med vindmøllefundamenter starter forhåpentligvis i mnds skiftet
mai/juni. Da blir det arbeider på flere fronter.

- Filip

støping bunnplate kabelkjeller

armering av kjellervegg (Gisle)
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Stokkfjellet Vindpark

støping bunnplate traforom (gisle)

Håkon jobber med vanntetting i kjeller traforom (Gisle)
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Harbak/Kvenndal/GeitfjelletVindpark:

Siden jul har vi jobbet hardt for å få ferdigstille alle gjenstående arbeider på
fundament fronten. Rett før 1 nummeret av avisa i år skal i trykket, har vi

ferdigstilt alle kontraktsarbeider på disse 3 prosjekt. Alle fundamenter er
ferdigstrekt og klar til turbinmontasje fra Vestas sin side.

Vi har opprettholdt god standard og kan bekreftet at det var ikke eneste
fjellbolt som slapp under strekking denne gangen heller.

Dette med tanke på at det har blitt gyset 7 640 fjellbolter siden Roan prosjektet,
må være noe vi er svært fornøyd med.

Geitfjellet ( 43
totalt )

Harbaksfjellet (
30 totalt )

Kvenndalsfjellet (
27 totalt )

Utflasking 43 30 27
Fundamentstøp 43 30 27
Understøp 43 30 27
Gysing 43 30 27
Strekking 43 30 27

TOTALT 100

Vil med dette takke alle arbeidere som var engasjert i prosjektet for kjempe
innsats i den spesielle vindparkjobben.

Det har vært årene preget med utfordringer med været, adkomst, veiras og masse
andre ting. Alt dette klarte vi å håndtere takket være godt samarbeid.

For å vise omfanget av prosjektet, kommer det noen tall fra meg:
- 100 vindmøllefundamenter

- 420MW installert effekt
- 2 000 m3 betong på byggene

- 2 950 m3 av utflaskingstøp mot fjell
- 2 700 m3 av fundamentbetong

- 316 t av understøpsmasse= 12 640 sekk = 152m3
- 731 t av gysemassen = 585m3

- 4 800 fjellbolter som ble støpt = 57 km
- Ca. 66 300 t.v.

- Ca. 420 000 km som ble kjør av våre anleggsbiler på prosjektene
- ‘et par’ dekk som ble punktert…

- Noen biler som fikk livet av sæ her på prosjektet… noen av dem ingen skal
gråte etter….(Dynan)

-Filip-
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Frønes gang- og sykkelbro

Frønes gang- og sykkelbru er en nettverkbuebru i et spenn på 65 meter og med en
føringsbredde på tre meter.

Det er selve dekket som vil utføres som en automatisert lasersveiset
stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre.

Broen blir med det trolig verdens første automatisk lasersveisede bru.
Vi har på etterjulsvinteren ferdigstilt betongarbeider (Svein Erik)

Aktivitetshuset

Forberedende arbeider med aktivitetshuset er i gang, oppstart i selve byggegropa
er planlagt etter påske (bassenget i Åfjord) (Svein Erik)
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Kråkøy slakteri

Oversikt 25.03.20 (Roger Sørgård)

I februar startet vi med betongarbeid på Kråkøya. Forankringsfundamenter,
banketter og ringmur er ferdigstilt slik at alt var klart for stålmontering uke 13.

Det er stålet på fryselager som blir montert først, og det skal være ferdig med
sandwich og klart for taktekker til rett etter påske. Stjern stål fortsetter så

med stålet til pakkerom og teknisk rom etterpå.

I tillegg til et fryselager(- 20 C) og pakkerom skal det også bygges en hurtigfrys (-
40 C og vind). Det skal legges varmekabler i en grovstøp under gulvisolasjonen til

de kaldeste rommene, og dette blir gjort i uke 14. Starter også med utvendige
sokler så fort sandwich blir montert.

Montering av brannvegg (Stig)

Tirsdag uke 10 ble det montert en brannvegg mot eksisterende bygg, og det var
Overhalla Betongbygg som leverte elementene. De stilte med en monteringsbas,

og sammen med Monika fra Stjern Stål og Stig fra Entreprenør så var veggen
ferdig satt opp samme dag. Bolkan stilte med mobilkran.
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Kråkøy slakteri

Brannvegg ferdig oppsatt (Stig)

Stjern stål monterer takplater 30.03.20 (Stig)

Vi er i dag 30. mars 2 stk fra entreprenør og 3 stk fra Stjern stål på prosjektet,
men det må settes på litt mere etter påske for å få fullt trykk inn mot

ferdigstillelse i juni.

- Stig –
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Roan Sykeheim, Totalentreprise

Siden jul har nybygget tatt riktig form, og utenom bindingsverk og takstoler for
fløya med 2 etasjer skal råbygget være på plass til påske.

For fløya med 1 etasje har vi fått til ‘tett bygg’, og er det påbegynt med gulv på
grunn, gulvvarme og sprinkleranlegg på kaldloft.

På grunn av mange dager med mye vind så langt i 2020, har det vært flere dager og
dagsdeler hvor det var ikke mulig med heising. Vi har nok merket ofte at lokale

vindforholdene kan være ganske så ekstremt. Dette og en del konsekvenser fra
corona-utbruddet har dessverre ført til at vi er sirka 3 uker bak på

fremdriftsplan, men vi har fortsatt tro på at vi klarer overleveringsdatoen
likevel.

Etter påske så er målet å få til ‘tett bygg’ for delen med 2 etasjer så fort som
mulig, og starter vi for fullt med innvendige arbeider i lavdelen av bygget.

Ønsker å takke alle på anlegg at de står på i disse usikre tider, og følger opp de
anbefalinger for å unngå spredning av coronaviruset. Deres innsats gjør at

hjulene går rundt nesten som vanlig.

Til tross av de begrensninger fra corona-utbruddet, ønsker jeg alle en riktig god
påske!

-Robert

Bilde tatt inn i lavdelen av bygget, med gulvet gjort klar for støping. De store
vindusåpninger hører til beboerrommene med sjøutsikt.  (Eivind)
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Roan Sykeheim, Totalentreprise

Lavdelen av sykeheimen fra sør (Eivind).

Karoline og Eldar (Eivind)
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Roan Sykeheim, Totalentreprise

Oversikt av prosjektet fra nordøst (Eivind)

Ombygging bolig Åfjord

Lars Birger og Henrik er godt i gang med ombygging av
bolig på monstad (Svein Erik)
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Kolstad Barnehage

Det nærmer seg ferdigstilling innvendig på Kolstad Barnehage. I disse tider er
byggvasken snart ferdig, og tekniske fag er i påsketider midt inne i igangkjøring og

testing. Utvendig gjenstår det en vegg med kledning, og komplettering av
terrassegulv. Det er en stor utomhusdel på barnehagen, og Hageanlegg AS er

godt i gang med arbeidet som skal være ferdig til sommeren.

Overleveringer er satt til 15.mai på byggeriet og 26.juni på utomhus.

Kolstad Barnehage (Jon)

Uteområde, liten landsby (Jon)
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Kolstad Barnehage

Uteområde, bod/drivhus (Jon)

Trapp med synlig massivtre på vegg og inntrinn/opptrinn (Jon)
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Kolstad Barnehage

Kjøkken (Jon)

Allrom (Jon)

Allrom (Jon)
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Verdal Kai

Stjern Entr. AS var ferdig med alt av betong arbeid, montering av fendere,
capstan og pullere før jul.

Komplettering av el-arbeid med prøvekjøring av capstan gjenstår. Dette blir
utført når det blir satt strøm på trafo i midten av mars.

Syltern AS har noe gjenstående arbeid med finjustering av molo samt noe
planering(slodding) av sjøbunn foran kaia.

Dette arbeidet startet opp denne uke.

Arbeidet med støp av fundamenter og kai samt stålarbeider har fulgt
fremdriftsplan og ble ferdigstilt til rett tid.

Vi fikk også en bra tilleggsjobb med støp av fundamenter til utlaster. Denne ble
overlevert byggherre rett etter ferien 2019 så Roxel fikk startet sin montering

av utlaster.

Det ble støpt ut ca1900m3 med betong og brukt ca210t armering.

Ca100 000m3 er mudret opp av sjøbunn og transportert inn på land for bruk i
området bak kaia.

Følgende firma var med som UE.

Grunn og sjøarbeid. Johs.J.Syltern AS.

Peling. Fundamentering AS.

Stålarbeid. Lafopa AS.

Elektriker. Elman AS.

Porter og dører. Stjern Stål AS.

Byggherre. Trondheim Havn.
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Verdal Kai

Gangbaner (Rune)

(Rune)
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Nye medarbeidere

Gisle Humstad
Anleggsleder

48 år
Gift og har 2 barn.

Kom tilbake til Stjern på nyåret etter noen år til andre aktører i byggebransjen.
De siste årene har vært innen forskalingsutleie

Bjørn Øystein Aune
Maskiningeniør

38 år
Opprinnelig fra Namsskogan men nå bosatt i Trondheim.
Er ansatt som prosjektleder på Trondheimsavdelingen.

Ser frem til å bli bedre kjent med alle sammen.
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Utdanningsmessa 2020

Gunnar, Helge, Sindre og Frank (Svein Erik)

Besøk fra Åfjord Videregående Skole på kolstad (Svein Erik)
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Harald og jens avsluttet til jul og startet tilværelsene som pensjonister

Vi takker for godt utført.

Sindre og Harald (Svein erik)

Sindre, Jens og Helge (Svein erik)
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Jubilant!

Arvid 70 år! Ole Jonny og Arvid feirer med kake.(Svein Erik)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stjern Bygg AS

Da er vi godt i gang med 2020, og årets førts utgave av Stjernavisa skal straks i
trykken.

Tar først ett kort tilbakeblikk på 2019 og som nevnt i forrige utgave, så klarte vi
ikke helt å holde opp aktiviteten inn i mot jul.

Men 2019 ble uansett ett brukbart år medgrei omsetningsvekst i Bygger’n butikken
og produksjon av takstoler og pre-cut tilbake på et normalt nivå.

Summen av dette ble at vi for første gang passerte en omsetning på
60 mill., og selv at det koster å pusse opp butikk så ble ikke resultatet så langt

unna budsjett.

Starten av 2020 er ganske lik fjoråret i Bygger’n butikken, mens gjengen på Pre-
cut’n har hatt en veldig sprek start med tilnærmet full produksjon gjennom hele

vinteren, og har allerede en del ordrer på plass for levering etter påske.

Vi forventer også en ny giv for Fosen-Hytta etter at vi har fått på plass en ny
medarbeider, og ønsker Kim Mørreaunet velkommen til oss.

Kim startet 02. mars og er godt i gang med jobben, har allerede fått på plass ett
par leveranser, og har flere prosjekter på gang.

Så for de som har hytteplaner så er det bare å ta kontakt med Kim på telefon 932
33 392 eller post@fosen-hytta.no

Selv om vi er inne i en veldig spesiell situasjon akkurat nå med den pågående
Corona-epidemien, holder vi Bygger’n-butikken åpen som vanlig, og produksjon på

pre-cut’n går for fullt. Det er selvsagt umulig å si hvordan dette utvikler seg
fremover, men pr. i dag går vareflyten som den skal, og vi forbereder oss til årets

sesong som normalt.

Da er påsken like rundt hjørnet, og selv om det blir en spesiell påske for mange, så
tar jeg sjansen på å ønske alle kunder og ansatte en fortreffelig påskeferie!

Åfjord 30.03.20

-Joar
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Stjern Betong

Da er vi godt i gang med året 2020 og har frem til nå hatt bra med aktivitet.
I disse dager er det litt spesielt med dette viruset som rammer verden, men vi satser

på at vi slipper unna og får ha forholdsvis normal drift.
Vi har levert 5000m3 betong hittil i år. De store prosjektene som vi har vært
inkludert i det siste nærmer seg nå slutten, så vi regner med at det blir litt

nedgang på antall m3.
Men vi vet om en del jobber ennå så vi ser lyst på fremtiden. Elementproduksjonen

går som normalt.

Vi vant anbudet med kontainerkjøring for Fosen Renovasjon og vi starter med
dette første dag etter påske. Dette er håndtering av alle kontainere rundt om på

Fosen på Fosen Renovasjon sine gjenbruksstasjoner, og kontainere for Fosen
Renovasjon Næring sine næringskunder. Dette er enn jobb som vil pågå i 5 år med

opsjon på 2 år til.
Dette blir et nytt felt for oss og vi gleder oss til og komme i gang. Det vil i første

omgang bli 2 biler + henger fra oss fast på dette, med sjåførene Ole Magne og
Alfred.

Vil med dette ønske alle en fin vår og påske, så får vi håpe vi får bukt med dette
koronaviruset uten at det skader samfunnet for mye.

Rune.

Ny henger og kontainere klar til oppdrag.

Støping av tunnelportal i Roan.
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Stjern Stål

Etter en litt rolig avslutning av 2019 var det gått å starte på nyåret med full
aktivitet.

Vi har så langt i år produsert og montert 120-130ton med stål, dette stål til Roan
Sykeheim, Kråkøy Slakteri, Mosvik Omsorgsboliger og høydehinder til

tunnelåpninger i Roan for Implenia++.

I skrivende stund holder vi på med montasje av stål på Roan Sykeheim, Mosvik
Omsorgsboliger og Kråkøy Slakteri . Er også i gang med montasje av

sandwichelementer og takplater på Kråkøy Slakteri.

Frem mot ferieavviklingen har vi fortsatt en del stål som skal produseres. Vi skal
også produsere noe Trapper og Rekkverk til Roan Sykeheim, Kråkøy Slakteri og

Stokkfjellet Vindpark.

Lars Petter

Mvh
Lars Petter

Torkil, Monica og Benjamin monterer stål på Kråkøya (Torkil)
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Stjern Stål

Siste  tilskudd til bilparken. Crafter og Transporter (Lars Petter)

Fagverk på vei til maling (Robert)
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Stjern Stål

Benjamin positiv som alltid (Torkil)

Benjamin monterer kniver. Mosvik omsorgsboliger (Torkil)
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Stjern Entreprenør

Da har vi lagt bak oss 1. kvartal, og et meget spesielt et sådan. Jeg vil begynne med
å takke alle sammen for innsatsen den siste tiden, som har vært preget av mye

usikkerhet og spesielle tiltak på arbeidsplassene våre. Det er svært gledelig å se
at vi har greid, på en forsvarlig måte, å holde alle prosjekter i gang uten altfor

store konsekvenser hittil. Bygg- og anleggsbransjen er landets største
fastlandsnæring, og en full stopp i denne bransjen vil få veldig store

konsekvenser for veldig mange bedrifter i hele leverandørkjeden og veldig mange
ansatte innenfor bransjen. Det er derfor veldig viktig at vi viderefører de

anbefalte tiltakene fra myndighetene og bransjeforeningene som er nødvendige
for å kunne opprettholde drift på våre byggeplasser.

Dette temaet har tatt mye fokus i vår administrasjon den siste måneden, men vi
jobber samtidig intenst for å lande nye oppdrag som sikrer sysselsettingen de

neste årene. Vi må nok kunne forvente at denne krisen, kombinert med de
økonomiske utsiktene den nærmeste tiden, vil få konsekvenser for

investeringsviljen og avbrutt eller utsatt oppstart av planlagte prosjekter. I
tiden fremover vil vi derfor prioritere og jobbe hardt for å sikre oss oppdrag som

vi har tro på vil komme i gang.

Ønsker til slutt alle sammen en vel fortjent påskeferie!

Sindre


