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UTLASTERKAI VERDAL 
Da nærmer det seg ferdigstillelse av utlasterkai Verdal. 

Dekke på kaia ble støpt i forrige uke. 
Av betong gjenstår nå støp av to fundamenter, 1 pel og 2 dykdalber. 

Siste støp blir av fundament i uke 42. 
Da gjenstår fra vår side komplettering av leidere, puller og capstan. 

På grunnarbeid står det igjen noe mudring i innseilingsleden samt plastring. 
Planering og avretting av området bak kaia og legging av trekkerør pågår. 

Elman AS på elektro starter opp i løpet av oktober med trekking av kabler og tilkobling på teknisk utstyr og belysning. 
På stål har Lafopa AS igjen montering av 3 stag samt montering av gangbaner. 

Dette er forventet ferdig i løpet av oktober. 
Overlevering av kai og lagerområdet er 11.12.19. 

 

Verdal 26.09.19. 

Rune. 

 

Omtalt som de 3 vise menn(?) Niels, Roar og Stig (Rune) 
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UTLASTERKAI VERDAL 

 

Bilder fra dekkestøp 18.09 på Verdal. Bildene er tatt sekunder før regnet høljet ned over oss.(Rune) 

 

Skipper Bartek på flåten (Rune) 
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UTLASTERKAI VERDAL 

 
Kåre monterer fendere, bruker taljer for å få dem på plass (Rune) 

 

Oversiktsbilde fra sjøen (Svein Erik) 
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Roan Sykeheim, Totalentreprise 

I starten av september har vi signert en avtale med Roan Kommune for bygging av en ny sykeheim, legesenter, 

fysioterapi, bibliotek og kontor. 

 

Kontraktsignering (fra venstre: varaordfører i Roan Erik Jakobsen, Sindre-Stjern Strøm, ordfører i Roan Einar Eian og 

Robert Spaansen) 

Siden mars har vi vært involvert i en samspillsfase med byggherren og arkitekt for å øke kostnadseffektivitet i 

prosjektet. Resultatet av samspillsfasen ble at vi klarte å redusere byggekostnaden med over 20% og reduserte 

driftskostnader og energiforbruk med vel over 50%. 

 

3D-skisse (Asplan Viak) 
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Roan Sykeheim, Totalentreprise 

Vi er imidlertid godt i gang med detaljprosjektering, og på plassen har vi montert opp en midlertidig kontorrigg for 

ansatte i Roan kommune. Rivningsarbeider for de fløyene som er fraflyttet har også kommet i gang. 

 

Bilde kontorrigg (bilde: Eivind Mørreaunet) 

 

Byggegropa (bilde: Eivind Mørreaunet), de 2 bygg på venstre side rives i første omgang for å få plass til nybygget. 
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Roan Sykeheim, Totalentreprise 
Sykeheimen, bibliotek og legesenter skal være i bruk gjennom byggeperiode. 

Framdrift for prosjektet ser i grove trekk ut som følger: 

 Montasje kontorrigg, rivningsarbeider administrasjonsfløya: september-oktober 2019 

 Byggeperiode nybygg: november 2019 tom. desember 2020 

 Rivning eksisterende sykeheim, legesenter og bibliotek: februar-mars 2021 

 Utomhusarbeider: april-mai-juni 2021 

 

Følgende samarbeidspartnere har vi kontrahert så langt: 

 Arkitekt:      Asplan Viak 

 Landskapsarkitekt:     Asplan Viak 

 Prosjektering utvendig vann og avløp:  Asplan Viak 

 Geoteknikk:     Rambøll 

 Konstruksjonsteknikk:     Rambøll 

 Spesialfag (brann, bygningsfysikk, akustikk) Rambøll 

 Rør, prosjektering og utførelse   Einar Haugsnes AS 

 Ventilasjon, prosjektering og utførelse  Fosen Ventilasjon 

 Elektro, prosjektering og utførelse  Nortek Elektro 

 Rivningsarbeider    Tore Løkke AS 

 Grunnarbeider og utomhus   Roan Maskin 

 Heis      Schindler 

Vi ser fram til en vindstille, mild og solrik høst, og kommer med en oppdatering i juleutgaven av Stjernavisa. 

-Robert. 

Naust Åfjordsbåten 

 

Naustet på Monstad begynner å ta form, flere bilder kommer i juleutgaven (Svein Erik) 
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Påbygg anleggslager 

 

Påbygget på anleggslageret er i rute og Rune S. og co ser frem til å boltre seg med større plass (Svein Erik) 

 
Vi har hatt 4 kjekke elever fra Vg2 Byggteknikk på Åfjord videregående skole med oss i 3 uker i høst. 

Ice, Oddne, Stian og Ruben her sammen med ringrevene Kim Bjarne og Arve. 
Vi håper å treffe igjen disse guttene som lærlinger til neste år.(Svein Erik) 
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Besøk på Trondheimsprosjektene av Åfjord vgs. 

 

 
Johan Falkbergets vei. 

 Anleggsleder Runar viser de besøkende det flotte bygget Trondheim kommune har fått, og forteller om  
byggprosessen (Svein Erik)   
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 Besøk på Trondheimsprosjektene av Åfjord vgs. 

 
Kolstad barnehage. 

Jon viste frem 3D-modell av bygget og fortalte om bruken av  
massivtre og valg av produkter i forhold til miljø og krav. 

Minst like populært var servering av brus og bagetter (Svein Erik) 

 
Ole Petter hadde med elevene ut på byggeplass og fortalte om drift og framdrift. 

Etter byggeplassbesøkene ble det en tur for å kjøre gokart og spise pizza. 
En veldig flott gjeng å ha med på tur (Svein Erik)  
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Omsorgsboliger Mosvik 
 

Tore Løkke AS er straks ferdig med sanering av eksisterende Mosvik Sykehjem. Flere av den eldre garde har stått 

med tårer i øynene å sett på at deres arbeidsplass gjennom over 30 år nå er historie. Vi håper det etter hvert blir 

glede i bygda når det nye omsorgssenteret står ferdig neste år. 

Arbeidene med saneringen av bygget har gått bra. Det har dukket opp noe forurenset betong i plan 2 samt asbest i 

vindsperreplate på fasadene, men dette er uforutsette forhold som er utført som endringsarbeid mot byggherren. 

 

Når Tore Løkke AS forlater området starter Letnes Entreprenør AS med grunnarbeidet. De er en lokal entreprenør 

med over 50 års fartstid som holder til rett på andre sida av Skarnsundbrua. 

 

Det er planlagt oppstart med betongarbeider om to uker. 

Vi benytter det gamle rådhuset i Mosvik til kontorer og overnatting. Rådhuset er nærmeste nabo til byggeplassen og 

har blitt utleid til diverse lag og foreninger etter at Mosvik slo seg sammen med Inderøy kommune i 2012 og 

kommunesenteret ble plassert på Inderøya, ettersom dette var ett naturlig sentrum, i motsetning til hvordan Ørland 

og Bjugn har tenkt å løse saken med nytt administrativt kommunesenter. Men det er en annen historie vi kan 

komme tilbake til senere…. 

 

Med hilsen 

John Kåre 
 

 
Før (John Kåre) 

 

 
Etter (John Kåre) 
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Nye fagarbeidere 

 
Vi har siden sist utgave av Stjernavisa fått 4 nye svennebrev!!! 

Vi gratulerer! På bildet over Henrik og Sigve, på bildet under Kevin og Magnus. 
Fra prøvenemda i fylket Asgeir og Gisle (Svein Erik) 
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Johan Falkbergets vei 

 

Etter et års byggetid på en forholdsvis trang tomt på Byåsen, har vi overlevert et flott bygg med kvalitet i 
alle ledd til en meget fornøyd BH. Johan falkbergets vei er en omsorgsbolig som inneholder 9 leiligheter, 

bygd for Trondheim kommune. Den siste tiden har gått med på å ferdigstille utomhusareal, generelt 
flikkarbeid og i gangkjøring og kontroll av tekniske anlegg. Stjern entreprenør har hatt egenproduksjon på 

tømmer og betong, samt at vi har brukt ytterveggselementer produsert av Stjern bygg. Samarbeid med UE, 
leverandører, byggherre og andre involverte har gått veldig bra og jeg vil takke dere for et godt samarbeid. 
Til slutt vil jeg trekke frem at vi ikke har hatt noen alvorlige skader eller hendelser og kun en hendelse som 
førte til en dags fravær hos en av våre UE. Dette beviser at vi er gode på sikkerhet og at HMS står sentralt 

på Stjern sine byggeplasser.  
 

- Runar 
-  

 
 

 
 

Utsikten fra baksiden av tomta.  
Sedumtaket vises til venstre og noe av det pene uteområdet midt i bildet (Runar) 
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Johan Falkbergets vei 
 

 
Spilevegg (Runar) 

 

 
Pen fasade. Kombinasjon av tegl og tre (Runar). 
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Johan Falkbergets vei 

 

 
Balkonger med utsikt over byen 

 
 

 
Utomhusområde er veldig gjennomført og vakkert (Runar)  

 
 
 
 



16 
 

Kolstad Barnehage 

Betongarbeidet i på Kolstad Barnehage er nå stort sett ferdig, med kjeller i deler av bygget og plate på mark på 

resten. Massivtremontasjen er godt i gang. Det blir massivtre i bæresystemet, vegger og dekker over plan 1 og 2. En 

del av massivtreet som monteres nå skal være synlig innendørs i ferdig bygg. Yttervegger vil påbegynnes snart, og vil 

monteres som element.   

De største leverandørene på dette prosjektet er Tverås Maskin & Transport, Splitkon (massivtre), Skanke Stål, GK 

Rør, Sønnico (elektro), Energima (ventilasjon)  

 

 

Oversiktsbilde Kolstad Barnehage uke 39 (Ole Petter) 

 

 

Karoline har startet i Stjern som kransjåfør og har heist mye av massivtrekonstruksjonen (Ole Petter) 
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Kolstad Barnehage 

 

Trappesjakt i massivtre (Ole Petter) 

 

Massivtre plan 1 (Ole Petter) 
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Kolstad Barnehage 

 

Massivtrevegger før bjelker og dekker (Ole Petter) 

Ny ingeniør 

 
 

Navn: Espen Frønes 

Stilling: Sivilingeniør 

Alder: 28 

Er oppvokst i Åfjord og har tidligere vært ansatt hos Stjern som tømrer.  

Etter bestått fagprøve og ett år i militæret begynte jeg på Ingeniørutdanningen i Trondheim og var ferdig utdannet 

nå i sommer. 

Er bosatt i Trondheim sammen med min samboer Ann-Kristin og våre 2 barn, Kornelius og Konrad. 

Jeg ser frem til å gripe an de nye arbeidsoppgavene denne stillingen tilbyr. 

-Espen 
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Bolig Strand, Åfjord 

 

Lars Birger og Henrik bygger enebolig på Strand i Åfjord (Svein Erik)  

Tilbygg kjøkken på Parken, Åfjord 

 

Eldar styrer jobben med utvidelsen av kjøkkenet på Parken (Svein Erik) 
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Harbak/Kvenndal/GeitfjelletVindpark: 
Da nærmer vi oss overlevering av de gjenstående kontrollbyggene på parkene. Det pågår komplettering både på 

Harbak, Kvenndal og Geitfjellet. 

Interne og tekniske befaringer gås i uke 39/40 

Statkraft overtar byggene i uke 40 på Geitfjellet og uke 42/43 på Harbakk og Kvenndal. 

Det har vært veldig god flytt i prosessen og byggene blir overlevert som tenkt. Det kritiske punktet var å få slippe inn 

apparat og kontrollanlegg leverandør tidlig i prosessen og de er godt i gang på alle 3 bygg. 

Jeg vil benytte anledningen og takke for en hyggelig byggeprosess for Syltern som totalentreprenør og Statkraft som 

byggherre. 

Ikke minst vil jeg gratulere til vår eget mannskap som har vært engasjert i prosessen og alle underentreprenører. 

Vi treffes på nes  

 

Krzysztof og Marian fyller ut sjekklister (Filip) 
 

Møllefundament: 
Prosessen av fundamentbygging har kommet godt over halvveis totalt sett. 

Fram til nå har det blitt støpt: 
Geitfjellet ( 43 totalt ) Harbaksfjellet ( 30 totalt ) Kvenndalsfjellet ( 27 totalt ) 

Utflasking 35 25 23 
Fundamentstøp 32 19 22 

I tillegg er vi godt i gang med andre etterfølgende aktiviteter som understøping av adapterplater og gysing av 
fjellbolter. 

Gysing på Kvenndal planlegges ferdig ut uke 40 ( bortsett fra 4 gjenstående punkt som blir tatt seinere ). Deretter 
skal mannskapet flyttes til Harbaksfjellet og gjøre tilsvarende jobben der også. 

Hele Fosensida av prosjektet planlegges å bli ferdiggyset ca. medio november. Strekking av bolter begynnes ca. 
medio oktober på Kvenndal og så flytter til Harbak. Hele jobben er planlagt å bli ferdigstilt ut desember 2019. 

 
På Geitfjellet starter vi med gysing nå i disse dagene og der satser vi på like god flytt som det var på Kvenndal så 
langt. Denne parken er mest utfordrende mtp. værutfordringer og neste det dobbelte med antall km vei/turbin. 

 
 

-Filip- 
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Harbak/Kvenndal/GeitfjelletVindpark: 

 

 

 

 

Bilder fra ulike fundamentpunkter (Filip) 
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ABB 132kV felt – Harbak/Kvenndal/GeitfjelletVindpark: 

 

Etter et vellykket prosjekt på Storheia, har vi fått kontrakt for utførelse av fundamentering i 132 kV feltene på alle 

resterende parker. Byggherre som ABB har vært veldig fornøyd med både kvaliteten og oppfølgingen på Storheia 

jobben og dette er en veldig positiv tilbakemelding. 

 

Prosjektet er veldig komprimert og allerede nå står våre arbeider 90% klar både på Kvenndal og Geitfjellet. Mangler 

montasje av kabelkanaler og ferdigfylling. 

Harbak ferdigstilles innen 3 ukers tid også. 

Armering for prefab fundamenter ble prefabrikkert ned på verkstedet til Stjern Stål og støpt ned på betongen. 

Prosjektet har blitt en bra buffer mtp. veistenging på Gartnesodden. Dette var en periode når mannskapet har 

prefabrikert mye av armering for prosjektet som hjalp å få komprimere byggetida i etterkant. 

 

Ser ut at det har vært det siste ‘storprosjektet’ mtp. prefabrikkering av apparatfundamentene. Alle disse Statnett og 

Statkraft prosjektene har gitt oss en god erfaring på dette og viser igjen at vi er veldig fleksibel og kan tilpasse oss til 

det krevende byggemarkedet. Noe som er svært gledelig og gir oss trygghet for framtida. 

 

 
Støping av fundamenter for innstrekksstativ pågår på Geitfjellet (Filip) 

 

Stokkfjellet Vindpark 
 

Da kan vi få bekreftet signering av ny vindpark kontrakt. Jobben utføres som totalunderentreprise for Syltern i same 

regi som før.  

Byggherren er derimot Trønder Energi.  

 

Prosjektet omfatter:  

·         1 servicebygg á ca. 360m2  

·         1 trafobygg á ca. 435 m2  

·         21 turbinfundamenter for 4,2 MW turbiner  

 

Prosjekteringsfasen startet etter sommerferien og pågår for fullt nå.  

Oppstart på plassen blir rett etter nyåret. Vi starter med kontrollbygget. Byggetida er ganske komprimert og bygget 

skal ferdigstilles innen 6mnd. Det er likevel mye prefab elementer og vi mener å ha bra kontroll på fremdrift J 

Etter at vinteren slipper i Selbu området, skal vi sette i gang arbeider med servicebygget og fundamentbygging.  
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Stokkfjellet Vindpark 
 

Etter alle erfaringer vi har tidligere fått på vindparkprosjektene, er vi nok ikke bekymret for framdrifta på dette 

prosjektet. Det er nok ‘bare’ 21 fundament som skal ferdigstilles i 2020 sammenlignet med 100 fundament på 

HAR/KVENN/GEIT som har også hatt 1 sesongens byggetid.  

Piece of cake …. ? J 

 

Mer om prosjektet her: https://tronderenergi.no/vind/stokkfjellet 

 

Modell av trafobygg (Filip) 

 

Stjern Bygg AS 
 

Da er det jaggu tre måneder side forrige utgave av Stjernavisa, elgjakta startet i går, så høsten er definitivt her. 
 

Ett raskt tilbakeblikk på de tre siste månedene viser at den fine trenden vi hadde i første halvår har 
fortsatt, både for Bygger’n butikken og i takstolproduksjon. Dette fører til at vi så langt i år ligger «godt» foran 

fjoråret i omsetning. Nå er det jo ikke omsetningen man lever av, men slik det ser ut nå 
så har ikke veksten rasert dekningsgraden. 

 

Så selv om ordrereserven på «Pre-cut’n» krymper, leveringstid på takstoler blir kortere, og sesongen er på hell i 
Bygger’n butikken, så skal vi jobbe for å holde aktiviteten så høy som mulig utover høsten. 

 

Vil så forsiktig markedsføre at det nå er mulig å handle varer fra Bygger’n Stjern via Internettet. 
Vi opplever vel som alle andre noen utfordringer i starten, men dette er noe vi skal bygge videre på 

med for eksempel innlogging for proffkunder med tilgang til egne avtaler, ordrehistorikk osv. 
Kan sjekkes ut her: Nettbutikk Bygger'n Stjern 

 

Vil også benytte anledning til å bekrefte endringer i arbeidsstokken, Kjell Ove Aaberg har valgt å avslutte sin karriere 
hos oss, vil med dette takke for innsatsen og ønske han lykke til videre. 

Vi har derfor styrket bemanningen i Bygger’n butikken med Jonny Årbogen som allerede har jobbet noen dager. I 
tillegg har vi tidligere i høst fått inn Stig Håvard Årbogen som en forsterkning i produksjon på Pre-Cut’n. Ønsker 

begge to velkommen til oss. 
 

Vi satser da på at vi nok en gang får en travel høst og førjulsvinter, og ser frem til å bidra med vårt, slik at både små 
og store prosjekter blir ferdig til jul. 

 

Ønsker alle kunder og ansatte en fin høst. 
 

 
Åfjord 26.09.19 

Joar Harsvik 

 
 
 

https://tronderenergi.no/vind/stokkfjellet
https://nettbutikk.byggern.no/?_ga=2.110206732.821832928.1569438789-547801419.1554707213&_gac=1.175309078.1568987134.EAIaIQobChMI55iPw8Tf5AIVg9KyCh2HXgZjEAAYASAAEgJKf_D_BwE
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Stjern Betong 
Tid for avis igjen. 

Ikke så mye nytt denne gang annet enn at vi har kjørt betong for fulle mugger. 
Vi har nå levert 15000m3 hittil i år. 

Ellers går elementproduksjonen jevnt. Vi har bla. Produsert støyskjermelementer for Skanska, disse har vi også 
montert på byggeplass. 

Tunellene i Roan har fått hull helt igjennom begge to, så her blir det et lite opphold nå, før det igjen skal leveres en 
runde til med sprøytebetong og til portaler. 

Støping av vindmøllefundamenter pågår ennå, men nærmer seg sluttfasen. 
Noen prosjekter også i vente fremover høsten. 

 
Vi ``klæmme`` på og ønske alle en fin høst. 

 
Rune.   

 

 
Gysing av fjellbolter (Rune R) 
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Stjern Betong 

 
Montering av støyskjermelementer til Skanska, disse har vi produsert på Monstad (Rune R) 

 

 
Gjennomslag i den ene tunnelen i Roan (Rune R) 
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Stjern Stål 
Vi har vært inn i en litt roligere periode nå etter ferien med ok sysselsetting. Men ser ut til å bli fullt kjør om ikke 

lenge. Vi har produsert og montert trapper og rekkverk for Leksvik Flerbrukshall, SalMar og til en hytte på Stokkøya. 
På beslag har det vært fullt kjør siden ferien, og ser ut til å være bra enda en stund fremover.  Håper å møte en høst 

fylt med plussgrader og lite nedbør.  
-Lars Petter  

 
Benjamin og Torkil har montert trapp hos Salmar 

 

 
Benjamin rydder etter seg etter å ha montert rekkverk i Leksvik (Lars Petter) 
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Stjern Stål 

 
Inge produserer beslag (Lars Petter) 

 

 
Torkil monterer jordingsplater på Geitfjellet (Lars Petter) 
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Som dere ser av denne utgaven av avisa har vi mange fine og spennende prosjekter som pågår og noen store som er 

under oppstart. Ordresituasjonen ser med andre ord veldig bra ut, og mye av grunnbemanningen er sikret godt ut i 

2020.  

Det som også er positivt er at markedsituasjonen fortsatt ser relativt bra, med flere prosjekter som vi vet er på gang 

både i Åfjord, Trondheim og ellers rundt om i vårt nedslagsfelt. 

I forrige utgave informerte jeg litt om status på rekruttering av nye fagarbeidere og lærlinger. Siden den gang har vi 

også fått på plass en ny ingeniør i en staben, en gammel kjenning i Espen Frønes. Det er godt å se at vi greier å fylle 

på med ny kompetanse i alle ledd, og vi ser at vi vil ha et ytterligere behov for å styrke staben i tiden fremover. 

 

Sindre 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


