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Nye Fagarbeidere 

 
Torben, stolt tømrerfagarbeider sammen med prøvenemd og anleggsleder. 

På bildet Asgeir, Jon, Torben og Gisle  
Fagbrevet ble tatt på Statnetts anlegg i Snilldal (Svein Erik) 

 

 
Anleggsleder Eivind på Servicebygget på Monstad gratulerer en fersk fagmann Lars Birger 

(Svein Erik) 
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Nye Fagarbeidere 
 

 
 

Ny fagarbeider på Stål! 
Benjamin med bestått fagprøve (Lars Petter) 
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Snilldal trafostasjon 
Vi begynner å se slutten på egenproduksjonen i Snilldal. Betongen er ferdig, og tømrerne nærmer seg slutten med 

blant annet kjøkken, våtromsplater og listverk som står igjen. Tekniske fag vil fortsette utover høsten inne i 

kontrollhuset. Arronderingen godt i gang og asfalteringen er ferdig så stasjonen begynner å se riktig så bra ut før 

snøen kommer. 

 

Arronderingen på Snilldal er i gang og stasjonen ligger fint i terrenget (Svein Erik) 

 

Trafotransporten opp til Snilldal Trafostasjon (Jon) 
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Surna trafostasjon 
I skrivende stund jobber taktekkere med å gjøre seg ferdig mellom regnbygene, egenproduksjonen på betong 

nærmer seg slutten, og utover høsten vil det meste av arbeidet foregå innendørs i kontrollhuset og i garasjen. 

Bryterfeltet er ferdig og Statnett og GE har begynt på stålmontasje. Framover planlegges det at vi skal bli ferdig med 

vårt arbeid utendørs før snøen kommer, selv om det ligger hvitt i lia over stasjonsgjerdet. 

 

Bryterfeltet er ferdig, og taket har kommet opp på kontrollhuset og lageret (Jon) 

 

Steinar og Arvid gjør ferdig taket på kontrollhuset (Jon) 
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Hofstad trafostasjon 

 
(Runar) 

 
De siste ukene har gått med på siste finpuss på stasjonen og den ble spenningsatt på planlagte dato tirsdag 

18.09.2018. Som mange har fått med seg er dette første trafostasjon av totalt 4 stk og det har vært veldig lærerikt 
både for involverte personer og for Stjern som entreprenør. For å nevne noe har Stjern entreprenør levert og 

plassert 228 apparatfundamenter og rett over 1000m med prefabrikkerte kabelkanaler, bygd 3 trafosjakter og en P-
spole grube, samt et kontrollhus og lagerbygg på til sammen 500m2.  

Jeg vil takke byggherre, underentreprenører og leverandører for et godt samarbeid.  
-Runar 

 

Åfjord trafostasjon 

 
(Runar) 

 
Torsdag 20.09.2018 ble første trafo til Trønderenergi spenningsatt og dette medfører at kontrollhuset, trafosjaktene 

og bryterfeltet til Trønderenergi er ferdig. Ellers foregår det komplettering av utomhusarbeid, komplettering av 
elektrikerarbeid både inne og ute samt at det er stor aktivitet på montering av stålstativer.  

Planen fremover er å komplettere alt utvendig arbeid før vinteren kommer og at Stjern entreprenør skal bli ferdige 
med sitt arbeid rundt årsskiftet. 

-Runar 
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Fornybarsenteret på Monstad, totalentreprise 

Den korte byggeperiode for prosjektet er utfordrende hele veien, men vi er fortsatt i rute for overlevering i uke 47. 

At de jobbet gjennom sommerferien på byggeplassen har også bidratt veldig positivt til fremdriften. Det er stort sett 

bare innvendige overflater, innerdører, fast innredning og komplettering som står igjen. Uansett skal det bli en del 

hektiske uker i oktober – november.  

Vi gjennomførte en del omvisninger i det siste for ansatte fra blant annet Statkraft og Trønderenergi, som skal ha 

sine arbeidsplasser i bygget. Tilbakemeldinger har vært bare positivt. Disse tilbakemeldinger og å sette opp et flott 

nytt bygg i Åfjord er veldig motiverende. 

Robert 

 

(fra Monstadfjellet med lagringsområde for vindmøllene, Robert, 9. juli) 
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Fornybarsenteret på Monstad 

 

Lagerhall montert, og fasadekleding med malmfuru foregår på kontordelen (Robert) 

 

(Robert) 
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Fornybarsenteret på Monstad 

 

Andrzej og Maciej monterer plater på vegger (Eivind) 

 

Henrik monterer utvendig kledning (Eivind) 
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Matstudio Stokkøya, totalentreprise 

Siden siste utgave av Stjernavisa har vi hold på med vindusinsetning, vindusbeslag, utlekting, bjelkelag på brygge, 

forsterkninger i taket for nedhengte hemser, innervegger, tilfarergulv og mye mer. Spesielle løsninger på nesten alt 

fører til lange prosjekteringsprosesserer og leveringstider som gjør at vi har ikke kommet så langt enn vi så for oss i 

starten. Men det går stadig framover og resultatet ser ut til å bli veldig bra. 

 

 

Vindusmontasje (Robert) 

 

Reisverk med tette felt og vinduer fra innside(Robert) 
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Flerbruksbygg Leksvik 

Snart ferdig med kjellervegger og gulvstøp i kjeller. 
Bunnplate for hovedbasseng er støpt. Det samme er vegger under bassenget på grunneste del. 

De inneholder lager og vanntanker. Manuelt forskalt p.g.a. innstøpte rør. 
Dekke over kjeller er også i gang. Armering starter mandag 24.09. 

Prefab kommer uke 46,så det er mye som skal skje før de kommer. Blant annet vegger i sokkel som blir 7,3m høye. 
Prefab gjengen kommer med en 250t mobilkran,så tårnkranen må etter hvert ned for å få plass til den. 

Inne i eksisterende hall er det etablert ett nytt tekniskrom for ventilasjon og renovering av garderober er i full gang. 
-Erik 

 

 

Oversiktsbilder (Erik) 
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Johan Falkbergets vei 

Byggestart 

Torsdagskveld 7.september så banket ordfører Rita Ottervik i klubba og bekreftet bygging av Johan Falkberget, 
allerede mandag 10.september så var vi i gang med rigging av byggeplass. Med andre ord, det er ingen tid å miste. 

Dem første 2 ukene så er byggeplassen blitt ryddet for skog og vegetasjonsrensk. Neste fase består av sprenging 
arbeider der ca. 3000m3 fast fjell skal fjernes. 

Egenproduksjon betongarbeider er planlagt i perioden fra 15 okt. til 28 jan. Da tar tømmer og snekker over, og sikter 
seg inn på overlevering til BH den 16.aug. 2019. 

I tillegg til oppstart byggeplass så pågår prosjektering for fullt med alle involverte fag. I disse tider så låses premisser 
for kotehøyder, tekniske føringsveier, brukertilpasninger etc. Den største utfordringen på prosjekteringssiden har 

vært å lande en godkjent teknisk plan. Teknisk plan innebærer at kommunen må godkjenne prosjektering av 
kommunal veg, utomhus og VA i kommunalgrunn før innsendelse av søknad for igangsetting av arbeidet. Dette er 

langdryge prosesser, der god tålmodighet kommer godt med. 

Egenproduksjon pr. dd. 

Anleggsleder. Ole Petter 

Prosjekteringsleder: Robert 

Prosjektleder: Bård Einar. 

-Bård Einar 

 

 

Ole Petter kikker på byggegropa (Bård Einar) 
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Lerøy Midt, Industrianlegg på Jøsnøya 

Da går dette prosjektet mot slutten etter nærmere 2 års hektisk byggeaktivitet. 
Testkjøring i fabrikken har pågått siden i vår, og mer og mer fisk går gjennom anlegget. Det lover bra. 

I de mest aktive perioder er det registrert inn over 250 mann på anlegget hver dag. 
Det sier seg selv at logistikken for tilkomst alle fag har vært et overordnet fokus. 

Med god byggeledelse fra byggherresiden, og god anleggsledelse fra entreprenørene har dette gått over all 
forventning. Prosjektet har et totalt areal på ca 11000 m2 fordelt på ca 8700 m2 produksjon og ca 2300 m2 

administrasjon. 
Lerøy sitter igjen med et av verdens mest moderne og arealeffektive fabrikkanlegg, og alle kan være stolt av å vært 

med å bidratt i prosjektet. 
Rune Aune har vært vår overordna anleggsleder for hele prosjektet. 

Jon Arne Jønland har hatt ansvaret for tømmer- og snekkerarbeidene. 
Lange dager og mye mas har de måttet tåle, men de har løst sine oppgaver forbilledlig. 

Tusen takk til begge to. 
Alle våre prosjekt har selvsagt stort fokus på HMS. 

Dette prosjektet med slikt volum og tidvis høy bemanning, har naturlig nok hatt utvidet fokus i så måte. I perioder 
med høy bemanning har verneombudet (Stig Humstad) vært fulltidsaktivert for å luke ut eventuelle uønskede 

hendelser. Dette har lyktes godt, og vi har gjennomført prosjektet uten alvorlige skader. 
Nå gjenstår bare litt komplettering for de bygningsmessige arbeider. 

Asfaltering og beplantning er utført, samt noe plenarbeid. Ferdigstillelse av plenarbeidene vil naturlig nok ikke bli 
100 % før til våren. 

Vi takker Lerøy Midt for oppdraget. 
-Sigmund 

 
Rune har vært anleggsleder på Jøsnøya (Sigmund) 
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Lerøy Midt, Industrianlegg på Jøsnøya 

 
 

Administrasjonsavdelingen (Sigmund) 
 

 
 

Oversiktsbilde fra 24.09.18 (Sigmund) 
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Lerøy Midt, Industrianlegg på Jøsnøya 

 
 

Kantine(Sigmund) 

 
Lerøy farge på møbler (Sigmund) 
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Lerøy Midt, Industrianlegg på Jøsnøya 

 
Møterom (Sigmund) 

 

 
Vestibyle (Sigmund) 
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Rønningsbakken 25, Trondheim 
Vi skal utføre grunn- og betongarbeider i Rønningsbakken 25. 

En fin liten grunn- og betongjobb som forventes å starte om ca 2 til 3 uker. 
Prosjektet består av felles parkeringskjeller, boder og teknisk rom på ca 300 m2. 

1.til 3. etasje vil inneholde 2 leiligheter pr etasje. 
Bæresystemet utføres i plasstøpt betong med kompletterende stålsøyler i yttervegger. 

Plattendekker levert av Con-Form i dekkene. 
Pr nå pågår riving av eksisterende bygg, og dette skal være ferdig før vi starter våre arbeider. 

Vi har engasjert Brende AS for utførelse av grunnarbeidene. 
Ferdigstillelse betongarbeider i februar 2019. 

 
Sigmund 

 

 
Situasjonsplan og snitt av prosjektet 
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Statkraft, Vindparker 
Geitfjellet Vindpark vil bestå av Servicebygg, trafobygg og 43 møllepunkt fordelt på ca. 4 mil vei. 

 
Vi har nå startet med Servicebygget og første fundamentstøp ble utført i uke 38. 

5 mann er i sving på Servicetomta mens Trafotomta er under opparbeidelse. 
 

Dette er 1 av de 3 vindparkene som kjøres samtidig og vil vare ut i 2020. 
 

Harbak-Kvenndalsfjellet vindparker: 
Harbak: 1stk. Trafobygg. + Fundamenter for vindmøller. 

Kvenndalsfjellet: 1stk. Servicebygg og 1 stk. Trafobygg. + Fundamenter for vindmøller. 
Er kommet godt i gang med servicebygget i Kvenndalen. Bindingsverk og stålmontasje blir ferdig uke 38.  

Satser på å få bygget tett til høststormene kommer. 
 

Pr. dags dato er vi 6 mann på prosjektet. Men satser på oppbemanning utover høsten. 
 

Kort om Kvenndalsfjellet vindpark                
•        Produksjon (GWh) 405 

•        Installert effekt (MW) 113,4 
•        Turbin: Vestas V117-4,2 MW 

•        Byggestart 2018  
•        Turbinmontasje 2020  

•        Idriftsettelse 2020  
•        Vindturbiner 27  

•        Veier, adkomst pluss interne (km) 24  
Kort om Harbaksfjellet vindpark 

•        Produksjon (GWh) 443 
•        Installert effekt (MW) 136 

•        Turbin: Vestas V117-4,2 MW 
•        Byggestart 2018  

•        Turbinmontasje 2020  
•        Idriftsettelse 2020  

•        Vindturbiner 30  
•        Veier, adkomst pluss interne (km) 25  

Bilde nr. 1 og 2.: Oversiktsbilder, Bilde nr. 3.: nye aluplatter til stillas ble godt mottatt av arbeidsgjengen, enklere og 
lettere å jobbe med. 

 
Geitfjellet(Filip) 
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Statkraft, Vindparker 

 
Fundamentstøp Geitfjellet (Filip) 

 
 Egils Manitou er kjekk å ha (Filip) 

  
Byggingen går raskt fremover (Filip) 
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Utlaster kai for kalk på Verdal 
Da er vi i oppstarten på bygging av utlasterkai for kalkprodukter på Verdal. 

Vi skal bygge en 160m lang kai for Trondheim Havn IKS. 
Det er Johs.J.Syltern AS som skal stå for mudring, plastring og molo arbeid på kaia. 

Samt planering og ferdigstillelse av områder på land i kaiområdet. 
De har nå startet opp med bygging av anleggsvei frem til kaia. 

Peling utføres av Fundamentering AS. 
De har oppstart peling tidlig i februar 2019. 

Stjern Entreprenør AS vil starte med støp av peler etter hvert som peler ferdigstilles. 
Så vi er vel i gang i midten av februar 2019. 

Som elektriker har vi med oss et lokalt firma fra Verdal som heter Elmann AS. 
Overlevering skjer i desember 2019. 

 
26.09.18. 

-Rune 

 
Brakkeriggen er snart klar til bruk (Rune) 

 

Åfjord Idrettshall, totalentreprise 
Bygget vil bli ca. 47x77 meter i grunnflate, og 13,5 meter høyt. 

Idrettsanlegget vil inneholde spilleflate for fotball på 40x60m, buldrerom og squash. 

Håvard og co. har allerede støpt nærmere 200m2 betong til fundamenter og banketter. 

Bygget er planlagt ferdig i løpet av senvinteren 2019. 

 
(Fosenhytta) 
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Stjern Stål AS 
 

Året 2018 har så langt  vært ett bra år for oss.  
Det siste tiden har i hovedsak vært Servicebygg Monstad, Rolls-Royce Marine Trondheim, Servicebygg 

Kvenndalsfjellet, Åfjord/Snilldal Trafo og Storheia vindpark.  
 

Servicebygg Monstad har leveranser på stålkonstruksjon for lagerbygg og garasjeanlegg, blikkenslagerarbeider, vegg 
plater for lagerbygg og vegg/takplater for garasjeanlegg. 

 
Rolls-Royce har vi produsert og montert 30m kranbane for 40tonns traverskran + messanin på 150m2 med 2,0tonn 

nyttelast pr. m2  
 

Servicebygg Kvenndalsfjellet har vi leveranser av stålkonstruksjoner, veggelementer og noen trapper og rekkverk.  
 

Åfjord/Snilldal Trafostasjon har vi levert stålkonstruksjoner i trafoceller, flammerister + bæring til disse, trekkerør, 
trekkefester, trekkeskinner, luker og leidere.  

 
Storheia Vindpark har vi levert samme konstruksjoner som på Åfjord og Snilldal Trafostasjon.  

 
Satser på gode måneder med produksjon frem mot jul.  

Skal også nevnes at Benjamin har bestått fagprøve som platearbeider. Dette gjorde han med glans. Gratulere  
 

Lars Petter 
 

 

 
Servicebygg Monstad montering av stål (Lars Petter) 
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Stjern Stål AS 
 

 
 

Servicebygg Monstad montering av Paroc samdwichpanel utføres av Einar og Joakim (Lars Petter) 
 

 
 

Rolls-Royce montering av traverskran (Lars Petter) 
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Stjern Stål AS 
 

 
 

Rolls-Royce mesanin + kranbane (Lars Petter) 
 

 
 

Montering av messanin Vegar (Lars Petter) 

 
 

 



24 
 

Stjern Betong AS 

Da er sommerferien over og vi bretter opp armene for en ny høst. 
Før ferien har det vært stor aktivitet hos oss med mye betonglevering, og en god del elementproduksjon. 

Hovedmengder av betong har gått til Storheia vindpark, og tunnel prosjekter i Roan og Stokksund. Brua i Ryssdalen 
tok også unna en del. 

Utenom dette har det også vært levering til en del mindre prosjekter med bla. Fjøsbygging o.l. 
Vi har pr. 18.09 levert 14.000m3 betong, så vi ligger an til og slå fjorårets rekord som var 14.900m3. 

Den siste krokbilen som ble kjøpt har vært i full drift og fungerer godt. Vi har også kjøpt oss en 13t/m kran som kan 
brukes på begge krokbilene. 

Ny truck er også innkjøpt, da den gamle måtte gi seg etter 34 år. 
Først på september hadde vi en liten firmatur ut til Asen fyr med skuta Saltstraumen. Litt fiske ble prøvd men uten 

noen stor fangst, dårlig ``hall`` sikkert. 
Vi ser fremover mot en høst med fortsatt mye betong som skal ut. 

Så vi klæmme på. 
 

Rune 

 
Ny Scania R580 krokbil, Alfred er stolt sjåfør(Rune). 

 
Bilene skal levere på Storheia(Rune). 
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Stjern Betong AS 

 
Sosialt tiltak, tur til Asen fyr med skuta Saltstraumen(Rune) 

 
Kran montert på krokbil(Rune) 
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Stjern Bygg AS 

 
Da er høsten så definitivt i anmarsj, og siden forrige utgave av Stjernavisa har vi hatt noen 

aktive måneder med bra fart for alle avdelinger. 
 

I Bygger’n butikken har det hvert en hektisk sommer, med høy aktivitet og en omsetning 
som ligger greitt foran fjoråret.  

 
På «Pre-cut’n» har de også etter hvert fått fart takstolpressa. Det vil vel fortsatt ta litt tid før de matcher fjoråret, 

men vi jobber for at aktiviteten skal holde seg utover høsten, og har som målsetning at vi minimum skal ta igjen det 
tapte fra første halvår. 

 
Fosen-Hytta har også fått på plass noen leveranser, og selv om vi vil få ett år med en vesentlig lavere omsetning enn i 

fjor, så vil de fritidsboligene vi starter leveransene til nå bidra fint utover høsten. 
 

Summen av dette blir at vi pr. i dag totalt sett ligger hårfint foran fjoråret i forhold til omsetning. 
 

Fokus i Bygger’n butikken de nærmeste ukene (foruten ordinær drift) blir å få gjennomført 
en innvendig ombygging, som enkelt forklart består av en mesanin over dagens malingsavdeling og kjøkkenutstilling. 
Denne skal etter ferdigstillelse gi rom for utstillinger av ett bredt utvalg av byggevarer. Endelig fremdriftsplan er ikke 

avklart, så tidspunkt for «reåpning» kan jeg ikke fastsette i dag.  
  

Vil også benytte anledning til å bekrefte følgende endringer i arbeidsstokken. 
I Bygger’n butikken har Per-Helge Ørsjødal valgt å takke ja til nye utfordringer, på «Pre-Cut’n» gjelder det samme for 
Bjørn Murvold, begge to avslutter sine karrierer hos oss ved utgangen av inneværende måned. Vil takke begge to for 

innsatsen og ønsker dem lykke til videre. Men vi har vært heldige og raskt fått på plass gode erstattere, Kjell Ove 
Aaberg starter i Bygger’n butikken 08.10., og Jørn Berdal tar over roret på «Pre-Cut’n» allerede 01.10.  

I tillegg forsterker vi vårt «salgsapparat» ved at Rune Berdal starter hos oss som selger både mot proff- og 
forbrukermarkedet, han starter 05.11. Ønsker alle tre velkommen til oss. 

 
Så vil jeg benytte anledningen til å gratulere vår butikkleder Torstein Korsvold med utmerkelsen «Månedens 

Servicehelt» for juni, utvalgt blant alle ansatte i alle Bygger’n butikkene i hele Norge,  
vel fortjent.  

 
For å komme i betraktning som «Servicehelt» har kjedekontoret for Bygger’n Norge satt opp følgende kriterier; 

 
• Strekker seg langt for å finne det kunden trenger og for at kunden skal bli fornøyd. 
• Alltid opptatt av at kunden skal få en komplett løsning i forhold til kundens behov. 

• Gir kunden service utover forventning 
    - gode råd og tips, bærer ut varer, hjelpe å stroppe på bilen etc. 

• Skaper et godt rykte for butikken og kjeden. 
• Hele tiden villig til å forbedre seg og utvikle seg videre. 

 
Vi satser da på at årets sesong varer helt til nissen banker på døra, og vil gjøre vårt beste for å bidra slik at alle 

prosjekter både små og store som skal være ferdige blir ferdig til da. 
 

Ønsker alle kunder og ansatte en fin høst.  
 
 

Åfjord 24.09.18 
Joar Harsvik   
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Stjern Bygg AS 
 

 
 

Torstein fikk utmerkelsen «månedens servicemedarbeider»  
Ståle fra kjedekontoret delte ut prisen(Svein Erik).  
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Stjern Entreprenør AS 

 

 

Da er 3. kvartal straks historie og høststormene har for alvor satt sitt preg på hverdagen, både ute på prosjektene og 

for de som har startet jaktsesongen i skog og mark! Oppfordrer alle til å sette i verk nødvendige tiltak for å sikre 

bygninger og materialer mot vind og regn.  

Vi er inne i en fase hvor noen store prosjekter er i avslutningsfase, og nye prosjekt er i oppstartsfase. Av forskjellige 

årsaker er det ikke alltid like lett å «time» avslutning og oppstart av prosjekter, og det kan ofte være en krevende 

øvelse å få planlagt bemanning. Vi må derfor forvente en periode med en god del rokkering av mannskap den 

nærmeste tiden. 

Ordrereserven er fortsatt bra, og vi har prosjekter som fortsatt ikke er startet opp for fullt og som strekker seg langt 

inn i 2019. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med nye anbud for å sikre full sysselsetning utover vinteren. 

Til slutt vil jeg sette fokus på HMS-arbeidet. Mitt inntrykk er at det jobbes godt med HMS ute i prosjektene, og at 

dette er et område vi har forbedret oss mye på det siste året. Dette skal være en kontinuerlig forbedringsprosess og 

jeg oppfordrer alle til å rapportere inn avvik, ting som kan forbedres, men også ting som vi gjør bra og kan gjøre 

mere av. En annen gledelig HMS-sak er at vi i disse dager nærmer oss et helt år uten fraværsskade! Med ønske om 

en fin og sikker høst. 

 

Sindre 

 

 

 

 

 


