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Lerøy Midt AS. Industrianlegg Jøsnøya
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I havn. Stjern Entreprenør AS skal bygge anlegget for utskiping av kalk på Verdal 
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Flerbrukshall Leksvik 
 

I Leksvik skal det bygges en flerbrukshall. Prosjektet er ett arbeidsfellesskap med Petter Bakøy A/S. Krana ble 

montert man/tirs uke 26 med kyndig kjøring av Harald, så nå får vi endelig begynt å produsere for fullt. Pallin har 

gravingen, og har nå kommet godt i gang med den. Har også sprengt ut ca. 5000m3 med 

steinmasser.  Hovedmengden med plasstøpt går med i kjeller og yttervegger med påfølgende gulv og dekker, men 

blir betongvegger helt opp til tak rundt aktivitetssalen. Ca. 1200m3 med plasstøpt betong. 

Er en god del prefab videre oppover, og der har Spenncon levering og montasje. Videre har vi med oss Tung Rør på 

rørlegging, Rissa Kraftlag på El og Hamstad fra Steinkjer på ventilasjon. 

Bygget inneholder kjeller med alskens tekniske rom og lager og 2 basseng. Et konkurransebasseng på 12,5mx25m og 

ett litt mindre velvære /opplæringsbasseng. 

Blir også en kultur/aktivitetssal med sitteplasser til 250 personer, bibliotek og selvfølgelig en god del 

garderober/dusjer. Så vi blir i Leksvik en stund enda. 

Erik 

 

 
Daniel og Erik   (Svein Erik) 
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Flerbrukshall Leksvik 

 
Oversiktsbilde (Svein Erik) 

 

 
 

Johan Falkbergets Veg 21-23 

 

Vi har vunnet et oppdrag hos Trondheim kommune, med oppføring av 9 omsorgsboliger i Johan Falkbergets vei på 
Byåsen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med oppstart byggeplass medio september og 

ferdigstillelse juli 2019. Prosjektet har et areal på ca. 1100m2, fordelt på 2 etasjer og kjeller. Bærekonstruksjoner er i 
stål med plass støpte dekker og vegger, der fasader består av en lett miks av teglstein og royalimprergnert kledning. 

 
Følgende rådgivere er kontrahert: 

ARK:                                      Bergersen Arkitekter AS 
RIB, RIVa og RIVeg:         Prosjektutvikling Midt Norge AS 

RIB og RIFy:                        Rambøll AS 
RIG:                                       Multiconsult AS 

RIAk:                                     Brekke og Strand AS 
 

Følgende underentreprenører er kontrahert: 
Elektroarbeider:              Sønnico AS 

Sanitær og varme:           Kvatro VVS AS 
Ventilasjon:                       Teknisk Ventilasjon AS 

Graving og sprening:      Brende AS. 
 

Egen prosjektorganisasjon pr. dd. : 
Prosjekteringsleder: Robert 

Prosjektleder: Bård Einar 
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Johan Falkbergets Veg 21-23 

 

Perspektiv fra sørøst 

 

 
Perspektiv fra øst 
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LERØY MIDT AS. INDUSTRIANLEGG JØSNØYA. 

 

Da er testkjøring av maskiner i produksjon godt i gang og det ser ut til at det meste fungerer. 

Det gjenstår noe utskifting av dører og div flikk på gulv i produksjon. Dette vil bli utført i uke 28, da vil det bli stopp i 
produksjon på grunn av ferieavvikling. 

Når hele anlegget går for fullt vil det produseres ca. 150 fisk i minuttet. Noe som vil si ca. 300T pr. dag og på 2-skift 
produseres det 600T. 

Da vil tilsi 34 trailere med fisk ut fra fabrikken hver dag. 

Totalt i produksjon og administrasjon på Jøsnøya vil det jobbe mellom 100 og 120 stk fra Lerøy. 

Etter at produksjonsavdelingen var ferdigstilt er vårt fokus nå på tilvekstsentret. Dette skal stå klart for innflytting 2. 
juli. 

Det gjenstår fremdeles en god del jobb i tilvekstsentret, men vi har god tro på at vi skal komme i mål også her til rett 
tid. 

Når det gjelder utomhus vil asfaltering av parkering og internveier bli utført i uke 28. 

Fasader på tilvekstsentret vil bli ferdigstilt i løpet av uke 28. 

Under den mest hektiske tiden var vi opp i 250 mann inne på anlegget, så det sier seg selv at det til tider har vært 
stor aktivitet på prosjektet. 

Vi har nå startet nedbemanning av egne ansatte på prosjektet. 

Etter ferien vil vi være 5-6 mann som tar gjenstående arbeid og avslutter prosjektet. 

For oss som har vært på prosjektet siden oktober 2016 skal det bli godt å starte på nye prosjekter etter ferien. 

Vil få takke alle mann fra Stjern Entreprenør AS som har stått på og gjort en kjempejobb for å få rodd dette i land. 
Spesielt ros til gjengen som har utført tømmer og snekker jobben. De har virkelig stått på og gjort en kjempejobb 

selv om de er blitt flyttet hit og dit i de mest hektiske periodene. 

Mye ros til Jon Arne også som har styrt denne gjengen samt våre underentreprenører og samtidig beholdt det gode 
humøret i de mest hektiske periodene. 

Vil med dette ønske alle en riktig god sommer. 

 

Rune. 
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LERØY MIDT AS. INDUSTRIANLEGG JØSNØYA. 

 

 
Filetavdeling (Rune) 

 

 
Gutta poserer villig for fotografen.  (Rune) 
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LERØY MIDT AS. INDUSTRIANLEGG JØSNØYA. 
 

 
Gåsø Viking leverer fisk til fabrikken.  (Rune) 

 
 

 
Andrzej og Maciej foran den blå fasade.  (Rune) 
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FABRIKK BESØK DOKA. 

Vi var så heldige å fikk være med forskalingsleverandøren Doka på fabrikkbesøk i april. 

Turen inneholdt omvisning på fabrikken og gjennomgang av diverse forskalingsprodukter på deres hovedfabrikk som 

ligger i Amstetten , Østerrike. 

Her fikk vi også en egen guide som demonstrerte bruk av nye forskalingsprodukter i en ny stor visningshall. 

Vi fikk blant annet se nyheter som Framax Xlife plus, Dokadek og utstyr for prefabmontasje, sikkerhetsutstyr som XS 

rekkverksytem og plattform Xsafe plus. 

Turen ble avsluttet med god mat og drikke i Wien før hjemreise til Norge. Størrelse på produksjon/hovedkontor 

Ca 350 000 m2 
 

Ca 1800 ansatte på fabrikken 
Ca 6000 ansatte world wide 

 
Har kontorer/lager i 70 land på 5 kontinenter. 

 
Poduserer ca: 

4 mill m2 forskalingsplater 
1 mill dekkestøtter 

10 mill løpemeter forskalingsbjelker 
 

-Rune 
 

 
Odd Arild, Erik, Rune og Håvard.  (Doka) 
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Sommerfest 
 

 
Som alltid, god stemning og god mat!  (Svein Erik) 

 

 
Stjern Betong gikk av med seieren på årets Stjern-mesterskap.  (Svein Erik) 
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Hofstad trafostasjon 

 

(Svein Erik)                                                                                                                                                                                     

Jobben på Stjerns kontrakt er inne i sin siste uke. Det har i den siste tiden blitt komplettert mye utomhusarbeid som 

arrondering, asfaltering og oppfylling inne på byggeplassen. I kontrollhuset er alle tekniske anlegg igangkjørt og 

trafostasjonen nærmer seg spenningssetting. Hofstad er første trafostasjon av totalt fire stasjoner. Vi har lært mye i 

løpet av byggetiden og er mange erfaringer rikere som kommer godt med på de resterende stasjonene. 

 

(Runar)                                                                                                                                                                                                          

Siste finavretting før asfaltering av internveier i 420kV-feltet 
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Åfjord trafostasjon 

 
(Svein Erik) 

I Garrabrekka er vi så og si ferdige med alt av egenproduksjon.  
Alt av tømrerarbeid i lager og begge kontrollhus er komplett, alle plasstøpte konstruksjoner er ferdige samt alle 
kabelkanaler og apparatfundamenter. Det gjenstår en del arbeid på tekniske fag og utomhus samt asfaltering av 

stasjonen som vil foregå rett over ferien. 
Runar 

 
Harald løfter på plass innstrekksstativet på sjakten til Trønderenergi. (Runar)                                                                                                                                                                                                            
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Åfjord trafostasjon 

 

Markisolering av portfundament på hele 16 meter(Runar)                                                                                                                                                                                                  

Snilldal Trafostasjon 
 

 
 

(Svein Erik)                                                                                                                                                                                                 
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Snilldal Trafostasjon 
Bilder er fra slutten av mai, nå er sjaktene straks ferdig, bryterfeltet til venstre på bildet er ferdig oppfylt og på 

bryterfeltet til høyre blir det i skrivende stund plassert det siste av kabelkanaler.  

Mye av betongarbeidene i Snilldal vil bli ferdig før sommerferien, og etter ferien vil det i all hovedsak foregå arbeider 
i kontrollhuset og i garasjen (byggene bakerst i bildet). Syltern er godt i gang med oppfylling og finpussen ute på 

stasjonsområdene. 

 

Sjakt og heising av kabelkanaler i 420kV-felt. (Jon)                                                                                                                                                                                                               

 
(Jon) 

Kontrollhus og garasje. Takarbeider på kontrollhuset er straks ferdig og stillaset kan rives snart.  
Innvendig er isoleringen av taket ferdig, og innervegger er påbegynt.  

Maleren er i gang med støvbinding og maling av betongen. 
Jon  
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Surna Trafostasjon 

 

 

(Svein Erik)                                                                                                                                                                                         

Dronebilde fra Surna Trafostasjon. Prefabrikkerte fundamenter i bryterfeltet midt i bildet er ferdig plassert, og 

utlegging av jording inne i feltet er påbegynt. Kontrollhuset og lageret blir nå ferdigstilt før montering av 

prefabrikkerte vegger og dekker neste uke. En god del av betongarbeidene er ferdig og tømrerarbeidene vil begynne 

i Surna etter sommerferien. 

 

(Jon)                                                                                                                                                                                                           

Plassering av fundamentene som er produsert på Monstad. 
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Surna Trafostasjon 

 

Gulvstøp i kontrollhuset. (Jon)     

Monstad Kai                                                                                                                                                                                                            

 
I full drift. Her ligger båten Ocean Pride til kai på Monstad med den  

siste av leveransen til Roan vindpark (Svein Erik) 
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Vindparker 

 

Da vi begynte med Roan Vindpark prosjektet i Oktober 2016 skrev jeg i Stjern avisa ‘Vi kommer i gang med vårt først 
(og håper ikke sist) vindpark prosjekt, nemlig Roan Vindpark.’ 

Etter nesten 2 år kan vi si at dette skulle ikke blitt vårt sist vindparkprosjekt. 

Etter å ha gjort oss ferdig på Roan Vindpark, starter vi med 3 nye vindparker ! Nemlig Geitfjellet, Harbakkfjellet og 
Kvenndalsfjellet Vindpark ! Vi tar dette prosjektet som totalunderentreprenør for JJS Syltern etter å ha hatt veldig 

bra samarbeid på Roan prosjektet. 

Til sammen 101 vindturbiner fordelt på 30 på Harbakk, 28 på Kvenndal og 43 på Geitfjellet. På Geitfjellet og 
Kvenndalsfjellet er det stor sannsynlighet at det blir benyttet større effekt av turbiner (4,2MW / turbin)  enn det 

hadde vært på Roan ( 3,6MW/turbin ). 

Til sammen rundt 406MW av installert effekt på disse 3 vindparkene ! 

Etter vi blir ferdige med disse prosjektene, skal Stjern Entreprenør AS ha utført 172 av alle 278 vindturbiner på Fosen 
Vind prosjektet samt alle tilhørende bygg ! Dette vises veldig godt at vi som den lokale bedriften kan godt konkurrere 

med de største om de mest interessante prosjekter. Ikke minst vil jeg gratulere vår oppdragsgiver og 
samarbeidspartner JJS Syltern med den største anleggskontrakten noensinne i norsk vindkraft bransje ! 

 

Alle tre vindparker skal stå ferdige for turbinmontasje innen mars 2020. 

 

På alle tre vindparker skal det bygges: 

-          101 fjellforankret fundamenter (Ca. 2 020 m3 av utflaskingstøp, 1 720 m3 av fundamentstøp og 4 040 
fjellbolter ) 

-          2 servicebygg på ca. 750m2 bruksareal 
-          3 trafobygg på rundt 470m2 bruksareal 

-          4 trafosjakter på 130m2 hver 
 

Etter å ha hatt bra samarbeid med våre UE, har vi tatt med god del av disse videre med oss og disse er bl.a. 

-          Nortek Elektro på EL 
-          Rørlegger Rikardsen på RØR 
-          Fosen Ventilasjon på VENT 

 

Vi ser fram til et spennende prosjekt og satser på god stemning samt resultat på prosjektet ! 

 

-Filip- 
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Vindparker 

 
 

Oversiktskart Geitfjellet vindpark 

 
Oversiktskart Harbaksfjellet vindpark 
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Oversiktskart Kvenndalsfjellet vindpark 

 

Roan vindpark 

Da har vi gyset de siste stagene og det siste betonglasset kjørte her ifra. Alle fundamenter står ferdig oppspent. 

Rundt 45 premontasjer er utført samt rundt 35 stk er komplette. Første radialer ble spenningsatt i uke 25. 

Ifra gjenstående arbeider har vi igjen fuging rundt tårnflens. 

Ellers er vi ferdige med det prosjektet og det er bare å rigge  

 

Litt i tall: 

-          1 servicebygg på 735 m2 bruksareal 
-          2 trafobygg på gjennomsnittlig 470m2 bruksareal 

-          2 trafosjakter på 130m2 hver 
-          55 lm av kabelkulvert 

-          71 vindturbin fundamenter 
-          256 MW av samlet effekt til slutt 

-           2 840 fjellbolter som ble gyset. Dette utgjør til sammen 31 km ! 
-          1 500 m3 av utflaskingstøp mot fjell 

-          1 100 m3 av fundamentbetong 
-          11 360 muttere som ble tatt av for turbinmontasje 

-          160 t av understøpsmassen = 6 400 sekk som gir rundt 77 m3 av ren massen 
-          Rundt 200 000 km som ble kjørt av våre anleggsbiler her på plassen 

-          Rundt 35 000 t.v. ( uten prosjekledelse ) 
-          Maaaange dekk som ble punktert 

-          Et par biler som fikk av livet sitt her oppe 
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Jeg vil gjerne takke for alle som ble engasjert på dette prosjektet ! Særlig for ‘fundamentguys’ som hadde gjort 

umulige ting til mulige, med tanke på den tunge vinteren vi hadde her oppå fjellet. 

Takker for at ingen nektet å kjøre oppå fjellet under hele byggeperiode, selv om det var mange dager hvor dette 

kunne forstås. 

 

Ikke minst vil jeg gratulere det ferdige prosjektet til våre UE, som var: 

-          Fosen Ventilasjon på VENT 
-          Rørlegger Rikardsen på RØR 

-          Nortek Elektro på EL 
-          Overhalla Betongbygg på prefab leveransen 

-          Stjern Stål på stålkonstruksjon, smedarbeid, sandwich 
-          Stjern Betong på betong leveransen samt levering av gysemassen 

-          Sika på leveransen av Premix løsning for gysemassen 
-          Weber for leveransen av understøpsmassen 

-          Opdal Maler på malerarbeid 
-          Rapp Pyrotec på dørleveransen 

-          Og mange andre 
 

Vi satser på like artige jobber framover. 

Vi snakkes på Harbakk/Kvenndal og Geitfjellet ! 

 

-Filip- 
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Storheia prosjektet. 

 

I oppdraget for ABB har vi fått prosjektet i 132kV feltet på Storheia som inkluderer : 

-          Utførelse av 40 stk prefabrikerte fundamenter for apparat og kontrollanlegg 
-          5 stk av plasstøpte fundamenter for innstrekksstativ 
-          1 plasstøpt fundamentplate for kondensatorbatteri 

-          1 plasstøpt fundamentplate for dieselgenerator 
-          Grunnarbeid i 132 kV feltet 

-          Montasje av alle fundamenter 
-          45 lm av kabelkanaler 

 

Alt skal prefabrikkeres før fellesferie. 

Alt ferdigstilles ut uke 32. 

Dette er en type kontrakter vi ser særlig interessant for oss og ser fram for slike framover på neste vindparker. 

-Filip- 

 

 
 
 

Vindparker 
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Byggern Stjern 
 

 
 

(Ann Doris)  Fremtidens fagfolk?                                                                                                                                                                                                                         
Jenny, Savanna og Mette på Bygger ‘n Stjern  sin stand på Monstadagan. 
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Stjern Betong 
 

 
(Svein Erik)                                                                                                                                                                                                        

10døgn, ett lass i timen, 171 lass, 603,9m3, er vi ferdige med leveransen til glidestøpen i Ryssdalen. 

To brufoter har strekt seg til sammen 75m opp i luften. Alt har gått på skinner og kunde er storfornøyd. 

En iherdig innsats av alle ansatte på betongen.  

 

                                                                  
(Svein Erik) 
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Servicebygg Monstad GKS 

 
 

 
(Tori) 

 

 
(Tori) 
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Henry 80 år 

 
(Tori) 

I dag har vi feiret Henry, som ble 80 år i helga, med kaffe, kake og gave på A-bygget. Henry startet i firmaet i 1960, er 

fortsatt i arbeid hos oss den dag i dag, og har med det imponerende 58 års (!) fartstid i Stjern. Vi takker for den 

fantastiske ambassadøren du er for firmaet, og den unike arbeidsinnsatsen og lojaliteten du har vist gjennom alle år. 

 

 
(Svein Erik)                                                                                                                                                                                                    

Sindre takker Henry for å være en god ambassadør for Stjern. 
Han har vært 58 år i bedriften og her feires 80 års dagen på A-bygget. 
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Fornybarsenteret på Monstad, totalentreprise 

 

Vi har lagt bak oss en hektisk periode siden siste utgave av Stjernavisa i mars. Betongarbeider ble ferdigstilt for 

kontor- og garderobedelen, og bygget har blitt lukket med ytterveggelementer og tak. Innvendig har vi kommet i 

gang med delevegger, og det blir snart ferdig for oppstart av tekniske fag. 

Betonggulvet for lagerdelen blir støpt i neste uke (uke 27) og montasje av stål rett etter i uke 28, og arbeider for 

garasjeanlegget starter rett etter ferien. 

Håper at vi har lagt bak oss høstværet vi opplevde i de siste ukene, og ønsker alle en strålende sommer! 

 

-Robert 

 

(Robert) 
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Matstudio Stokkøya, totalentreprise 

På Stokkøya har vi lagt bak oss de mest spesielle og utfordrende arbeider med kjemperesultat. Betongarbeider med 

manuellforskaling mot svaberg, undervannsfundamenter for brygge, reisverk i tømmer sammensatt med treplugger, 

ytterveggelementer med ferdig innvendig overfalte, og mye mer….. 

 

(Robert) 

 

(Robert) 
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Sushi 

 

(Robert)                                                     (Idar) 

 

En stolt gjeng på byggeplassen, med full kontroll! Sindre, Roar, Oddvar og Idar (Idar)                                                                                                                                                                                                                         

- Robert. 
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Kai Verdal for Trondheim Havn 
 

Stjern Entreprenør AS skal bygge anlegget for utskiping av kalk på Verdal 
 

Det er nå tildelt kontrakt i prosjektet anlegg for utskiping av kalk på Verdal. Denne uken var partene samlet for å 
formalisere avtalen foran den videre samspillfasen. 

 
Etter at fem prekvalifiserte entreprenører var invitert videre i konkurransen, ble Stjern Entreprenør AS fra Åfjord 

vurdert til å ha det beste tilbudet, og har fått totalentreprisen for bygging av nytt havneanlegg for kalkutskiping på 
Verdal. 

 
Kontrakten er tildelt Stjern Entreprenør AS som har tilbudt det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Tilbudet er 

evaluert med tildelingskriteriene pris, som er vektlagt 50 %, kvalitet 30 % og gjennomføringsplan 20 %. 
 

 
Partene møttes denne uken i Trondheim Havns lokaler for å optimalisere den tilbudte løsningen gjennom en 

samspillsfase. Utformingen av anlegget og gjennomføring av byggingen vil bli drøftet og kvalitetssikret opp mot 
sluttbrukernes behov og Verdal havn sin aktivitet i anleggsperioden. Endelig kontraktsinngåelse skjer i juni. 

 
Følger tidsskjemaet 

 
Forholdene ligger til rette for å komme i gang med anleggsarbeidet i september, og man følger dermed den 

opprinnelige planen for gjennomføring av prosjektet. 
  

Stjern Entreprenør AS har hovedkontor på Monstad i Åfjord, og har siden oppstarten i 1953 vært engasjert i flere 
store oppdrag i Midt-Norge, med arbeid blant annet med nybygget til Trøndelag teater, Fosen videregående skole og 

mange andre prosjekter i Trøndelag. Stjern Entreprenør AS har en sterk posisjon i Midt Norge, og har med seg 
Norconsult som prosjekterende, Johs. Syltern AS, Fundamentering AS, Elman Verdal AS og Lafopa industrier AS som 

underentreprenører. 

 
Fra venstre: Eskil Pedersen, Helge Stjern, Trond Kaasa 
Knut Thomas Kusslid, Håkon Mork (Trondheim havn) 
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Stjern Stål AS 

 

 

 
(Torkil) 

Her monterer Monica ei trapp på storheia. 

 
 

Dette er lansestativ som er montert på Hofstad trafostasjon (Lars Petter) 
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Stjern Stål AS 
 

 
Dette er en liten alu trapp som er laget på 

verkstedet hos Stjern stål og montert på Hofstad (Lars Petter) 

 

 

 
Montering selvlaget ståltrapp på Storheia. Satt som smurt! 

Montert av Monica og Torkil (Monica) 
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Stjern Bygg AS 

 

 
 

Da er det straks sommerferie for første pulje i Bygger’n butikken, årets sommerfest har 
passert, så da tyder alt på at det er like før at vi er halvveis i 2018. 

 
En kort oppsummering viser at det er Bygger’n butikken som så langt i år har størst aktivitet og en fin økning i 

forhold til i fjor. Dessverre så er det motsatte tilfelle i produksjon av takstoler og pre-cut hvor de første månedene av 
året har vært for rolige. Det samme gjelder for så vidt også for Fosen-Hytta som heller ikke matcher tallene for 2017. 

Så summen av dette blir at vi for firmaet totalt sett passerer første halvår av 2018 med en forsiktig økning i 
omsetning i forhold til samme periode i fjor. 

 
Men vi er evige optimister, forventer at aktiviteten i Bygger’n butikken skal holde seg godt 

utover sommeren og høsten, gjengen på pre-cut’n har etter hvert fått fart på takstolpressa, 
og Jørn i Fosen-Hytta rapporterer at han forventer å få spikret noen hytteleveranser for levering utover høsten før 
han tar ferie. Så dette bør medføre at vi fortsatt skal ha mulighet til og nå de mål vi har satt oss både for omsetning 

og resultat. 
 

Bør også nevne at vi fortiden merker fine bidrag til vår omsetning som en følge av den store aktiviteten i rundt oss, 
med montering av vindmøller, kraftlinjeutbygging, samt bygging av veger, tuneller og bruer. 

 
Så da ser vi frem til nok en hektisk sommer, med stor aktivitet på alle fronter. Vi har også i år forsøkt å forberede oss 

godt, og vil gjøre vårt ytterste for og opprettholde en høy servicegrad i en travel hverdag. 
 

Takker alle ansatte for innsatsen så langt i år og ønsker alle en god og velfortjent sommerferie. 
 

Ønsker også alle våre kunder en riktig god sommer. 
 
 

Åfjord 27.06.18 
Joar Harsvik 
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Stjern Entreprenør AS 

 

 

Da er vi allerede halvveis inn i 2018, og vi har lagt noen fine vårmåneder med godt produksjonsvær bak oss. VI har 

hatt veldig bra aktivitet det første halve året, og sysselsettingen for resten av året er også sikret. På litt lengre sikt ser 

markedsutsiktene fortsatt gode ut, og vi har til enhver tid pågående anbudsprosesser for å sikre sysselsetting på 

lengre sikt.  

I disse dager er vi i avslutningsfasen av to store prosjekter, Lerøy slakteri på Jøsnøya og Roan Vindpark. Dette har 

vært interessante og krevende prosjekter med stram fremdrift, og vi tar med oss erfaringer og godt samarbeid med 

byggherre inn i fremtidige prosjekter. Det som er gledelig er at vi har greid å fylle på med nye store prosjekter som 

tar over for de ovennevnte. Vi har siden siste utgave blant annet skrevet kontrakt med Trondheim Havn for bygging 

av ny Kai på Verdal for utskipning av kalkprodukter. Vi har også skrevet kontrakt på de siste store prosjektene ifm. 

vindkraftutbyggingen, gjennom vindparkene på Harbakk, Kvenndal og Geitfjellet. Dette markerer på en måte starten 

på slutten av vindkraftutbyggingen på Fosen, selv om dette oppdraget sikrer oss aktivitet ut 2019. Nå er det også 

flere prosjekter på gang i Åfjord og Fosen de kommende årene, så lokalmarkedet ser fortsatt relativt bra ut.  

Når det er sagt er det ikke tvil om at Trondheimsområdet vil bli et viktig marked for oss i årene fremover, og vi 

ønsker å posisjonere oss sterkere her enn hva tilfellet har vært de siste par årene. Vi har en gjeng fremadstormende 

på gang med base i Trondheimsområdet, som på litt sikt vil være stasjonert på avdelingskontoret på Ranheimsveien. 

I den forbindelse er vi glade for at Bård Einar har takket ja til stillingen som avdelingsleder på Trondheimskontoret 

med virkning fra 01.07.18. Dette er et viktig ledd i vår satsning i Trondheimsmarkedet, for å opprettholde aktivitet og 

skape tettere relasjoner til kunder og leverandører. I så måte har den kommende avdelingslederen fått en fin start, i 

og med at vi for noen uker siden skrev kontrakt med Trondheim Kommune for oppføring av nye omsorgsboliger ved 

Johan Falkberget på Byåsen.  

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en riktig god sommer! 

Sindre 

 


