
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nå tennes tusen julelys 
Det stråler rundt vår jord 

Og himlens stjerner blinker ned 
Til liten og til stor 
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Roan Sykeheim 
 

Etter fremdriftsplanen skulle vi bli ferdig med alle innvendige arbeider og vasking til jul, og det ser ut at vi klarer det 
godt. Det blir nok litt hektisk akkurat de siste 2 uker, men ferdigbefaringen som er planlagt på 18. desember skal gå 
veldig bra. 

De første 2 uker på nyttåret går med resterende testing og innregulering, og overlevering til byggherren på 15. 
januar. 

Resten av januar og februar er satt av til byggherren for møblering av nybygget, flytting og rydding av eksisterende 
byggene. 

I mars starter Tore Løkke med rivning av de gamle byggmasser og disse arbeidene foregår ut april. Mai starter vi opp 
igjen med de bygningsmessige arbeider som hører til utomhus. Det er blant annet en glassgang som skal bygges 
mellom sykeheimen og de omsorgsboliger som ligger ved siden av. 

Ferdigstilling og overlevering av utomhusanlegget til sommerferien i neste år. 

Takker herved alle for en kjempeinnsats i innspurten, og ønsker dere en riktig god jul!  

- Robert 
 

  

Lars Birger, Sindre og Ruben jobber med finishen inne i sykeheimen Odd Erik lærer bort unoter til Sindre 
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Roan Sykeheim 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Dream Team: Eldar, Odd Erik, Sindre, Stian, Jørgen, Lars Birger, Karol, Henrik og Per Ivar. 
 
 
 
 

Meget godt bestått 
 

 

Etter mange års praksis har anleggsleder Eivind i høst dokumentert sin 
kompetanse gjennom fagprøven som stod til meget godt bestått. 
Vi gratulerer! 
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Ny sentrumsbarnehage 
 

 
Byggegrop 

 
Siden siste utgave av Stjernavisa har rivningsarbeider blitt ferdigstilt, og per i dag er de i full sving med 
grunnarbeidene for Barnehagen og to ekstra parkeringsområder som ble bestilt som opsjoner. 

På grunn av veldig utfordrende grunnforholdene har prosjektet blitt noen uker forsinket, og vi har nesten vært 
kontinuerlig i dialog med geoteknikerne for å finne løsninger. Per i dag ser det ut som det siste problemet i 
byggegropa er løst, og det gjenstår muligvis noen utfordringer i grunnen for traséene til vann og avløp.  

I skrivende stund holder de på med forberedninger av sprengningsarbeider på østside av byggegropa, og på vestside 
med utlegging og komprimering av lettmasser (Glassopor). Første uke på nyttåret starter Haugsnes med 
bunnledninger og vi forventer å kunne starte med betongarbeider medio uke 3. 

Leveransen av massivtrekonstruksjonen er planlagt uke 8, og så er planen at bygget er lukket til påske. 

- Robert 
 

  
Pakering til ansatte 
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Åfjord Aktivitetshus 
 

  

  

Forskaling av vegg i hovedbassenget Steinar og Stig Rune demonterer 
veggforskaling 

  

  

Forskaling i Blackbox Roar har kontroll på avfallet 

  



6 
 

Åfjord Aktivitetshus 
 

Da har Åfjord Aktivitetshus begynt å reise seg opp fra grunnen. 
Når vi tar juleferie vil det meste av vegger og dekker i tørrdel være ferdig støpt. 
Da gjenstår 4 uker med veggstøp i bassengdelen før elementmontasjen starter i februar. 
Stjern Stål AS har oppstart montering av søyler og dragere i uke 1 2021. 
Det er så langt støpt 3050m3. 
Øverdal & Bye AS starter opp med tekking av tak i uke 6. 
Da vil montering av gesimser og ventilasjonskasser på tak gå fortløpende.  
Vi har hatt noen utfordringer i forhold til vindforhold og bruk av kran i høst. 
Men vi har hatt glimrende produksjonsforhold så langt i desember. 
Så vi får håpe på like fine produksjonsforhold når vi går inn i det nye året også. 
 
Ønsker alle en riktig god jul! 

- Rune A. 
 

  

Vegger under stupetårn Geir Otto 60 år – Gratulerer! 
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Lerøy Belsvik 

  

 

Andrej 

Siden forrige utgaven av Stjernavisa har det skjedd mye på Belsvika.  

Vi har opprettholdt jevn produksjon i perioden på tvers av flere utfordringer med bemanning ifølge Covid-19 
situasjonen. RAS delen av bygget begynner til å bli ferdigstilt til prefab montasjen. Påstøpene i biofiltrene med SKB 
er ferdige og det jobbes med påstøpene i senterkanal. Der har vi benyttet overforskalinga som ble ferdig 
produsert på precuten i Åfjord og montert sammen på plassen. Designet av Ole Petter. Alt passet 100 % ����  

Bunnplater i alle fiskekar er ferdige. Vi har også kommet over halvveis med veggstøp i fiskekar. Samtidig jobbes 
det med teknisk del av bygget. Ut uke 49 har vi støpt 6 500m2 av ca. 10 000m3. Oppstart av prefab montasjen er 
planlagt til februar 2021. Montasje av stålkonstruksjon og sandwich elementer følger deretter. 

Verdt å nevne det gode HMS arbeidet som gjøres av alle arbeidere på prosjektet. Her tenker jeg også arbeid ifm. 
med smittevernsregler på byggeplassen. Her er det særlig Niels og Jon som det har vært veldig mye oppfølging på 
i forbindelse med håndtering av innreisende personell og håndtering av karantene regler. Så langt, selv om vi har 
rundt 80 mann på anlegget til enhver tid, har det ikke blitt påvist eneste smittetilfellet på anlegget. Dette viser at 
med etablerte rutiner er vi i stand å holde store anleggsplasser smittefritt!  

 

Med det samme vil jeg ønske alle God Jul og et godt nyttår! Husk å bruke sprit… ���� 

- Filip 
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Lerøy Belsvik 

  

  
Arnt John Arvid (Klungervikas store sønn) jobber med 

dekkereis på RAS-del. Vi i Stjern setter HMS høyt, og 
bruker seler i forbindelse med arbeid i høyden. (Hjelmen 

kom raskt på igjen etter at nisselua forsvant.) 
  

  
Lærling Joachim utfører stillaskurs på nett. I Belsvik er det et fast morgenmøte hvor vi gjennomgår 

dagens plan, samt planlegger støper videre ut uka og 
uka etter. Bak har vi assisterende prosjektleder Jon og 
BAS Stig. Fremst sitter anleggsleder Ole Petter og BAS 

Kåre. 
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Lerøy Belsvik 

  

  

Kongen i krana. Stig Rune har god oversikt over 
byggeplassen fra krana 

Oversiktsbilde tatt fra storkrana 

  

  

Oversiktsbilde tatt fra den minste tårnkrana Den andre kongen i kongen på byggeplassen, Morten 
har også god oversikt over byggeplassen og ut fjorden 
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Mosvik Omsorgsboliger 
 

  

Bygget i massivtre Flott utsikt over fjorden 

 

Bygget er overlevert til fornøyd byggherre til riktig tid etter en hektisk sluttspurt. Innredning og innflytting av 
beboere ble gjennomført i løpet av to uker etter overlevering.  

Vi synes det ble ett flott bygg hvor vi har klart å eksponere en god del overflater av massivtre inne, selv med 
strenge krav til brannsikkerhet. Mye fremtidsrettede løsninger som f. eks.: 

• Oppvarming og kjøling med varmepumpe og energibrønner. 
• Velferdsteknologi hvor bla. dørene låser seg opp når beboere kommer til sin dør (blir registrert med å ha 

på seg spesiell klokke eller smykke). 
• Hev og senk på toalett, servanter og kjøkkenbord 
• Spyl og tørk på toalett. 
• Personheiser for forflytning av pasienter fra seng til bad i noen av boenhetene. 
• Godt utstyrte post – og anrettingskjøkken. 
• Innholdsrik sansehage i «bakgården» med bålplass, fuglemateplass, vedhogging, aktivitetsutstyr, benker 

og bord etc. 
 

- John Kåre 
 

 

 

Alle bad i 
beboerrom har 
utstyr levert av 
Bano med 
hev/senk på 
servant og 
toalett, samt 
spyl- og tørk 
funksjon på 
toalett 

 

 

Forskjellig fototapet, 
veggfarger og 
symboler på dører til 
beboerrommene i de 
forskjellige 
avdelingene skal 
gjøre det enklere for 
eldre og demente å 
kjenne seg igjen.  
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Stokkfjellet 
 

 

Armering av gravitasjonsfundament 

På Stokkfjellet er vi i innspurten med fundamentarbeidene og driver nå med oppspenning av fjellanker, 
samtidig som Syltern har begynt tilbakefylling på gravitasjonsfundamentet.  

Servicebygget ble overlevert i uke 48 til Trønder Energi som allerede har flyttet inn og tatt i bruk 
kontorene. 

Den store utfordringen på senhøsten har vært gravitasjonsfundamentet, en spennende og krevende 
utfordring. Armeringsarbeidet har blitt stødig ledet av Kai, og vi har hatt god hjelp fra gutter i Rømby og 
Skanska. Jernbindingen startet uke 45 og her var det omlag 65 tonn armering som skulle monteres.  

Vi støpte i uke 49, en støp på nærmere 500m3, som gikk fra 04:40 på morgenene til 23:00 på 
kvelden. For video av hele støpen oppfordrer vi til å sjekke ut Instagramprofilen til Johs J Syltern.  

Vi på Stokkfjellet vil benytte anledningen til å ønske resten av Stjern og andre samarbeidspartnere en 
riktig god jul. 

- Erik 
 

  

Lars Erik, Håkon, Morten og Håkon Støp av gravitasjonsfundament 
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Vassneset 
 

  

Ice i gang på Vassneset Her vil etter hvert hovedboligen komme på plass 

Vi skal bygge fire nye tilrettelagte boenheter med felles funksjoner for heldøgns helse- og omsorgstjenesten til 
Åfjord kommune. I tilknytning til dette bygges det en døgnbemannet avlastningsbolig for inntil to barn som 
knyttes sammen med takoverdekt gang. I tillegg blir det carporter, parkering og utearealer.  

Det pågår i dag grunn -  og betongarbeider. Betongen skal være ferdig i løpet av første uka på nyåret. Da kommer 
massivtre leveransen. Totalentreprise med overlevering i mai neste år. Firma som er med i prosjektet pr. i dag: 

• Grunn og utenomhus:  Entreprenør Eivind Øvergård AS 
• Rør:                                       Einar Haugsnes AS 
• Elektro:                                 Nortek Elektro AS 
• Ventilasjon:                       Fosen Ventilasjon AS 

 
- John Kåre 

 

  

Oddne på plass Oversikt barnebolig 
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Stjern Betong AS 
 

Da går et innholdsrikt og litt spesielt år mot slutten. Sånn rent jobbmessig kan vi vel ikke si vi har merket så mye til 
coronaen men alle merker vel de sosiale begrensningene. 

Ser ut som vi må leve med dette noe av neste år også, men den dagen det blir åpnet igjen så skal vi samles til godt 
lag. 

Vi nærmer oss 11500m3 i år og må si oss fornøyd med det, dette er en bra mengde i forhold til normale år tilbake i 
tid. En del elementproduksjon har det vært, samt. noen andre oppdrag som gulvavretting, kjerneboring m.m. 
Containertransporten går jevnt og vil vel fortsette slik fremover, så Ole Magne og Alfred er stort sett og se på veien 
hele tiden. 

Vi har kommet oss gjennom nok et år med lavt sykefravær på 0,5% og ingen skader, noe vi er veldig fornøyde med. 

Til påske kommer det en ny betongbil utstyrt med teleskopbånd på 16m, noe vi mener kan brukes i mange 
sammenhenger i vår drift. Kan også brukes til å levere varer som singel og sand inne i hager f.eks, uten at en må 
kjøre i stykker terreng. Dette er en 4-akslet Mercedes som er godt utstyrt og sjåfør på denne blir Vegar. 

Neste år så vet vi om noen prosjekter som vil trenge betong men vi håper det kommer til mere utover våren. 

Vil med dette takke alle ansatte for innsatsen i år, og samtidig få ønske ansatte, kunder og samarbeidspartnere i 
riktig god og smittefri jul. 

Så satser vi på et nytt og bedre år med tanke på virus. 

 

- Rune 
 

  

Vegar og Joakim viser stolt frem sin produksjon. Alfred kjører stein for NVE i Nordalselva. 
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Stjern Betong AS 
  

  

Levering av både krantjeneste og betong. Tor Magne og Alfred leverer til storstøp. 

  

 
 

Terje blander til storstøp på bassenget. Vegar og Joakim på kjerneboring hos Moen Maritime på 
Ottersøy 
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Stjern Bygg AS 
 

Selv om det hverken ble julebord eller rømmegrøt på Bygger’n i år så er det straks jul igjen, 

og 2020 vil straks gå over i historien som et veldig spesielt år. 
 

Nå må vel vi som jobber med trelast og byggevarer erkjenne at vi faktisk tilhører de heldige 

som faktisk så langt har erfart positive utslag av pandemien som rammet oss i vår. 

Vi har faktisk hatt vekst på alle områder i forhold til i fjor, og Fosen-Hytta vil også å få ett år med veldig bra aktivitet. 
Summen av dette er at vi i omsetning ligger godt foran 2019, og forventer å nå våre mål i forhold til inntjening. 
 

Skal en så forsøke noen spådommer for 2021, så blir det jo veldig spennende å se om vi klarer å få bukt med Covid 
19 viruset, slik at samfunnet kan vende tilbake til normalen, før følgende for samfunn og næringsliv blir for store. 
Forventer uansett ikke den samme «positive» effekten for vår bransje neste år som vi har hatt i år. Men tross dette 
ser vi fortsatt bra aktivitet i vårt nærområde, så vi velger nok en gang å være positive og forventer en del å henge 
fingrene i også neste år.   
 

Vil også benytte anledningen til å berømme alle ansatte for innsatsen igjennom sommeren og høsten. Vi har så langt 
unngått smitte, har hatt ett fravær noe høyere enn normalen, men ikke verre enn at det har vært til å leve med. Så vi 
fortsetter det gode arbeide slik at vi fortsatt unngår viruset. 
      

Da avrunder jeg også i år med å takke alle ansatte for innsatsen, og ønsker dere alle en velfortjent ferie og en god 
jule- og nyttårsfeiring. 

 

Ønsker også alle våre kunder og forbindelser en god jul, og ett godt nyttår! 

 

 

Åfjord 14.12.20 

- Joar 
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Stjern Bygg AS 
 

  

 

 

Bygger`n desember 2020  

  

 

 

Vintervarer og juletre  
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Stjern Stål AS 
 

Etter en litt rolig start etter ferien så det nå fullt kjør igjen. Det har gått en del i trapper, rekkverk og beslagsarbeider 
den siste tiden.  

For å nevne noe så har vi levert og montert glassrekkverk og galvanisert rekkverk til Mosvik, rekkverk til 
betongtrapper og beslagsarbeider Roan sykeheim og så holder vi på med produksjon av 4stk trapper til Stokkøy samt 
1stk trapp til Roan Sykeheim.  

På nyåret blir det montering av stålkonstruksjoner til Åfjord Aktivitetshus og produksjon av trapper og rekkverk til 
samme prosjekt.  

Ønsker alle en god jul og godt nyttår.     

 

- Lars Petter 
 

 
Første søyler i Åfjord Aktivitetshus på plass. Torkil og Bendik 
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Stjern Stål AS 
 

  

Sebastian sveiser rekkverk til Stokkøya Torkil monterer rekkverk til Roan 
sykeheim 

  

  

Monika monterer stålplater i tilrettelagtboliger Bendik monterer glassrekkverk i Mosvik 
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Stjern Stål AS 
 

  

Blomsterkasser i Cortenstål Sebastian sveiser blomsterkasser i Cortenstål 

  

  

Sebastian produserer deler for Vestas Rekkverk produsert og montert Stjern Stål AS 

  



20 
 

Stjern Entreprenør AS 
 

 

Annerledesåret 2020 er straks historie, heldigvis vil vel mange si, og på mange vis håper vi på et triveligere 2021. Nå 
er det lys i sikte i dobbel forstand, corona-vaksine er rett rundt hjørne og om noen dager snur sola. Jeg ser frem til 
begge deler! 

På tross av et ekstra utfordrende år, har vi vært relativt heldige OG dyktige. Jeg føler vi har håndtert pandemien på 
en god måte, både overordnet med styringssystemer og prosedyrer og det har vært jobbet godt med smittevern ute 
i prosjektene. Sammen har vi greid å holde hjulene i gang, og samtlige prosjekter har gått tilnærmet som normalt! 
Samtidig har vi klart å sikre oss store og langsiktige oppdrag i løpet av dette året, så vi går inn i nytt år med en veldig 
komfortabel ordrereserve totalt sett. 

Til slutt vil jeg takke alle ansatte for fremdragende innsats i året som har gått, og ser frem at samfunnet normaliserer 
seg igjen. Det ble dessverre ikke noe av vårt tradisjonelle julebord i år, den feiringen skal vi ta igjen så snart 
forholdene tillater det! 

Med ønsker om en god jul og et godt nytt år! 

 

- Sindre 
 

 


	Stjern Betong AS

