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Dobbel fagprøve 

 
 

Det siste året har Eivind fått fagbrev både som 
tømrer og betongfagarbeider – og begge 
prøvene ble avlagt til MEGET GODT bestått.  

Selv tar han det hele med fatning, i kjent stil, 
men vi andre får la oss både bli imponert og 
inspirert! 
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Dette må feires! (Foto:Gisle) 

Gratulerer Eivind! (Foto: Gisle) 
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Væretrøa Park 
 

Arbeidene på Væretrøa park har endelig kommet i gang etter en venteperiode på nesten 2 år fra første anbud. 
Her skal det bli 4 blokker/hus. 
 
Uke 26 var graver ferdig og vi fikk begynne å armere til heissjakt og nedkjøringsrampe til bygg A.  
Uke 30 skal vi støpe gulvet for Bygg A, det blir en støp på ca. 300m3. Det som er litt spesielt her er at man har gått 
bort fra peler og man støper heller en sammenhengende bunnplate med 3 støpeskjøter. Hele platen er delt inn i 4 
støper på totalt ca. 1300m3 med betong. For prosjektet er det ca. 6000m3 med betong, dette er da inklusive prefab. 
 

 
Væretrøa Park (skisse: Voll arkitekter) 

  
Vi ønsker alle en god ferie til de som skal ha det. 
 

- Bjørn Øystein 
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Væretrøa Park 
 

  

Oversiktsbilde, deler av byggetomt (foto: Gisle) Vi ønsker Jan Halvard velkommen til oss!  
(Foto: Gisle) 

  

  

Vi ønsker Preben og Wieslaw velkommen til oss!  
(Foto: Gisle) 

Armering av bunnplater for blokk A (foto: Gisle) 
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Lillemoen Omsorgsboliger 
 

 

Skissebilde Lillemoen Omsorgsboliger (skisse: Rambøll) 

Vi har fått i oppdrag av Stjørdal kommune å bygge Lillemoen omsorgsboliger som en totalentreprise. Bygget 
består av 12 leiligheter med tilhørende fellesareal, personalrom og parkeringskjeller med en pent opparbeidet 
utomhusplan. Fasaden vil bestå av tegl og fasadeplater og synlig betong vil ha tilslag av marmor. Vi utfører 
banketter og fundamenter selv før det blir montert et komplett prefabrikkert råbygg før vi igjen fortsetter med 
tømmerjobben. Foreløpige kontraherte underleverandører er bl.a: Contiga, Fossli Maskin, Elman, AS Rørlegger, 
Teknisk Ventilasjon. Oppstart byggeplass var i starten av juni og ferdigstillelse blir på høsten neste år. 

- Runar 
  

  

Oppsamling av fin matjord som skal brukes opp igjen 
(foto: Runar) 

Utsetting av bankettforskaling og pågående 
armering av heisgrube som blir ferdigstilt før ferien 

(foto: Runar) 
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Lillemoen Omsorgsboliger 
 

Vi er glade for å ha fått med oss to gamle kjenninger på Lillemoen! 

  

  

Odd Arne, nyansatt betongarbeider og bas – 
velkommen! (foto: Runar) 

Rune, nyansatt formann og serviceleder – velkommen! 
(foto: Runar) 

 

 

 
  



6 
 

Roan Sykeheim 
 

Ved siste utgave av Stjern Avisa i mars var rivning av den gamle sykeheimen i full gang. Rivningsarbeider ble 
ferdigstilt i starten av mai, også startet vi opp igjen med grunnarbeider for blant annet glassgangen og uteboden, 
samt utomhusarbeider. 

Utomusarbeider mot sjøen er ferdigstilt, og vi er i gang med sansehagen og torget og parkeringsplassen. 

Ferdigstilling av hele anlegget er planlagt i slutten av september. 

Ønsker alle en riktig god sommerferie!  

- -Robert 
 

 

3D bilde som viser sansehage, utebod, torget, glassgangen og nye parkeringplassen (skisse: Asplan Viak) 
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Roan Sykeheim 
 

  

Utebod ferdigstilt (foto: Erik) Fundament og dekke for glassgangen 
ferdigstøpt (foto:Erik) 

  

Montasje av Cortenstål som kantavslutning i sansehage  
(foto: Erik) 

Støyping av gul betong (foto: Erik) 
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Åfjord Barnehage 
 

Siden siste utgave av Stjern Avisa har vi ferdigstilt massivtremontasje, 
lukket tak og fasade og satt opp alle innervegger. Tekniske fag har 
kommet langt med (skjult)anlegget, og vi har begynt med å lukke vegger 
etter dem. 

Utvendig er vi godt i gang med legging av takstein og er det startet med 
fasadekledning av malmfuru. 

Utfordringer med tilgjengelig mannskap pga. innreiserestriksjoner hør 
ført til noen forsinkelser, men vi skal ha nesten full drift gjennom 
sommerferien for å ta igjen en stor del av dette. 

- Robert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sørfasade mot Nordalsveien (foto: Eivind) Gamle stabburet fra Prestegården blir flyttet tilbake på 
tomta (foto: Eivind) 

  

Ole Andre og Svein Magne monterer 
vindusforinger i robuste dimensjoner 

(foto: Eivind) 
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Tilrettelagtboliger 
 

 

Tilrettelagtboligene vil få et flott utomhusområde (foto: John Kåre) 

Bygget overleveres i uke 27. Det står igjen noe arbeid utenomhus som blir ferdig til ferien. 

Hovedbygget inneholder fire leiligheter samt felles kjøkken/verksted, oppholdsrom, gjesterom, film/spillrom, wc og 
teknisk rom mm. I avlastningsboligen er det to soverom, bad og oppholdsrom for beboere samt soverom og bad for 
pleier. Utvendig carport med pergola som binder de to byggene sammen. Utvendig lekeareal og flere treplattinger med 
sittegrupper. Det er også oppgradert utearealer og parkeringsplasser for eksisterende bygg til bo – og 
oppfølgingstjenesten. 

Som en ser på bildene, har prosjektet mange arbeidsomme og spesielle arkitektoniske detaljer. Ett meget fint og 
interessant prosjekt å få være med på å bygge. Tilbakemeldingen etter befaring med arkitektene var at de syntes det 
var meget fint utført håndverk. Dette må de som har vært med på utførelsens ta med seg. Det har vært ett godt 
samarbeid mellom alle entreprenører, konsulenter og byggherre. 

- John Kåre 
 

  

En blomsterkasse lages, voksenlærling Ruben er nøye med detaljene (foto: Gisle) 
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Tilrettelagtboliger 
 

 

 

Kjøkken (foto: John Kåre) 

 

Oppholdsrom (foto: John Kåre) Kim Bjarne, Stian, Lars Birger og Idar 
redder dagen 

(foto: John Kåre) 
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Valentinlyst HSV 
 

På Valentinlyst HVS holder vi på å bygge en demensavdeling, denne blir den mest spesialiserte i Norge ifølge 
Trondheim Kommune. 

Alt av inventar skal være hærverkssikkert og dette stiller store krav til prosjekteringen, innkjøp og til utførelsen av 
arbeidsfolket. 

Arbeidsmessig begynner vi å se enden på innvendige tømrerarbeider. 

Alle (nesten) vinduer og ytterdører er plass, innvendig gjenstår 1 beboerrom og gipsing av gang + himlingsarbeider. 

I løpet av september skal vi være ferdige med tømmerarbeidene, overlevering til BH vil være 1. november. 

Ønsker alle en god sommer! 

 

- Bjørn Øystein  
 

  

Rafal står på (foto: Bjørn Øystein) 
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Åfjord Aktivitetshus 
 

Vi nærmer oss ferie og kan se tilbake på et tørt og tettet bygg. 

Utvendig jobbes det med fasader av alskens form og farger, mens innvendig begynner vi å få delt av rommene. 

I svømme-delen er bassengleverandør i full sving med å montere veggene i bassengene, før vi får støpt selve basseng 
gulvet. 

Murer er i sluttspurten med leca veggene, og kan glede seg med oppstart av flislegging etter ferien. 

Tekniske fag har også fått fylt opp i sine tekniske rom, og følger opp med skjultannlegg og føringsveier. 

Det er planlagt å stenge anlegget i uke 29-30 for en velfortjent ferie, der alle kan få ladet opp til å skru 50 tonn med 
gips når de kommer tilbake. 

God ferie! 

 

- Jon Arne  
 

  

Black Box har fått røde fasadeplater  
(foto: Jon Arne) 

Opplæringsbassenget med monterte vegger (foto: Jon Arne) 

  

Jøran setter opp innervegger (foto: Jon Arne) Utekulpen er under oppføring utenfor opplæringsbassenget  
(foto: Jon Arne) 
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Vikvassdraget 
 

En ny anleggskontrakt i vår portefølje. 
Dette er en veldig spesiell kontrakt som går på 
oppgradering av 5 demninger i Vikvassdraget. 4 av disse 
demninger har ikke veiforbindelse og alt av varetransport 
skal foregå med helikopter.  
Allerede i mai har vi startet med oppgradering av den 
første, men også største demningen – Vikvatn. Dette har 
vært en veldig grei rekkefølge med tanke på at det er den 
eneste demningen i prosjektet med veiforbindelse. 
Arbeidet har hovedsakelig vært: 
- Riving av eksisterende damkrone 
- Gysing av nye fjellbolter 
- Påstøp på oppstrømsplate 
- Påstøp på damkrone 
- Støping av sidevederlag 
  
Vi følger hovedsakelig hovedfremdriftsplanen på Vikvatn 
og vi ferdigstiller demningen i uke 28. Dette har vært helt 
kritisk for å begynne oppå Øvre Skjærlivatn etter 
sommerferie da magasinet må tømmes ut og derfor helt 
nødvendig å ha kapasitet i Vikvatn. 
 
Vi satser på at magasinet kan fylles fra og med uke 29. 
 
 

 
Overløpsdam og reguleringsdam oppå Øvre Skjærlivatn skal stå ferdig før vinter. Det blir ikke drift oppå fjellet i 
vinterperioden for å så starte igjen til vårs oppå Nedre Skjærlivatn. Hele prosjektet skal stå ferdig fram til høst 
2022. 
  
I disse ukene har vi også rigget opp for drifta oppå fjellet. Det 
blir helt spesielle forhold oppå prosjektet og derfor setter vi 
stor pris på tilpasningsdyktighet av mannskapet og at vi kunne 
finne løsninger både for innkvartering og løsninger for drift av 
prosjektet. 
 
Selv om man ofte ser for seg mange fine dager oppå fjellet ved 
slike prosjekt, så må vi være ærlige at slike dager blir det få av. 
Det blir i realiteten et veldig tungt arbeid med lange avstander 
fram til arbeidsplassen, tunge værforhold. Derfor vil takke alle 
som har vært villige å være med på prosjektet. 
 
Selv om det ovennevnte, føler jeg  også at det er en type 
prosjekt som mange av oss ønsker flere av og derfor skal vi 
prøve å være aktiv på anbudsfronten. 
 

- Filip 
 
 
 
 
 
 
 

Camping i høyden (foto: Gisle) 

Logistikken må løses (foto: Gisle) 
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Vikvassdraget 
 

 
Oversiktsbilde (foto: Gisle) 

 

 
Arbeidet i fjellet er i gang (foto: Gisle) 
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Lerøy Belsvik 
 

 

Oversiktsbilde av anlegget (foto: Gisle) 

Da har det plutselig kommet sommeren til vakre Trøndelag. 

Siden påske har vi hatt en grei produksjon på byggeplassen. Ikke stor egenproduksjon da vi hadde vært stort sett 
ferdig med den før påske, men veldig mye produksjon fra våre største underentreprenører. 

Både prefabrikert betongkonstruksjon og stålkonstruksjon er stort sett ferdig montert og det gjenstår bare 
flikkarbeid og montasje av sekundær stål. 

Selv om at det ikke har vært bare rett frem med montasjearbeid og det har blitt veldig mye koordinering, så har 
anleggsledelse på plassen klart oppgaven veldig godt. Vi har vært veldig løsningsorientert og klarte og tilpasse 
løsninger slik at dette ikke har gitt oss utslag i forsinkelse mot hovedfremdriftsplan. 

Vi er også ferdig med montasje av TRP plater på taket. Dette er en jobb som har vært et prøveprosjekt for oss og vi 
ble alle veldig positivt overrasket over resultatet. Nå er det taktekkeren som følger etter og tar taktekkinga på 
bygget. De skal ha bemanning gjennom hele ferieperioden. 

Montasje av stålsandwich er også godt i gang. Det pågår gulvstøper på bygget og vi planlegger å bli ferdig med disse 
første ukene etter fellesferie. 
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Lerøy Belsvik 
 

For å gi litt rom til tekniske fag som har veldig mye arbeid på bygget, kjører vi fellesferie slik at de får litt mere ro på 
byggeplassen. Vi skal likevel ivareta HMS oppgaver som ligger på oss ettersom vi er hovedbedrift og derfor skal vi ha 
anleggsledelse i fellesferie perioden. 

Etter ferie skal vi fortsette med portmontasje, støping av sokler, dørmontasje og alt av supplerende arbeider. 

Heldigvis ser det også ut at smittesituasjonen går den rette veien og vaksineringen er godt i gang. Vi håper at dette 
medfører at vi kan åpne til noen sosiale arrangementer som det har vært veldig dårlig på prosjektet grunnen 
smittesituasjon. Dette håper vi å ta etter i høst  

Jeg ønsker alle sammen god sommerferie! Husk å ta vare på hverandre og følge smittevernregler, så kan vi fortsette 
den rette veien etter sommerferie også 😊😊 

- Filip 
 

  
I starten av juli ble kran plukka ned (foto: Johan Einar) I sommerens varme og ferieavvikling kjører 

Morten hjullaster for oss i Belsvika  
(foto: Johan Einar) 

  

  
Bilde fra anlegget (foto: Johan Einar) John Arvid lager steng for støp av gulv på 

grunn (foto: Johan Einar) 
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Lerøy Belsvik 
 

  
Artur kommer innom kontoret for informasjon og teip. 

Da blir det tid til et «snapshot» (foto: Johan Einar) 
Stig poserer på toppen av trappetårnet ned til 

byggeplassen (foto: Johan Einar) 

  
Onsdag ble det kake, blomster og feiring av 50 årsdagen til Krzysztof M. og 60 årsdagsdagen til Krzysztof L.  

(foto: Johan Einar) 
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Kai Belsvik 
 

 

Plantegning for Kai Belsvik (skisse: Norconsult) 

Siden den forrige utgaven av Stjernavisa, har vi fått en ny kontrakt i forbindelse med prosjektet vi holder allerede på 
med utpå Belsvika. Grunnt utvidelse av smoltanlegget har Lerøy Midt besluttet og bygge en kai som skal erstatte 
dagens flytebrygge. 
Siden juni har det pågått prosjekteringsarbeid og vi kommer i gang med pelearbeid allerede i uke 29. Vi håper på en 
bra fremdrift og satser på å begynne med betongarbeid rett etter sommerferien. 
Kaia utføres hovedsakelig som plasstøpt med prefabrikkerte dekkelementer samt noen prefabrikerte broelementer. 
Kaia skal bygges ferdig til jul. 
  

- Filip  
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Stjern Bygg AS 
 

Da er vi allerede noen dager ut i juli, så da er det vel på sin plass med en ny utgave av Stjernavisa.  

Det er vel ingen overdrivelse å si at vi har opplevd noen hektiske dager de siste månedene, dette har ført til at vi 
omsetningsmessige så langt ligger godt an i forhold til i fjor. Dette gjelder spesielt for Bygger’n butikken, men også 
Pre-Cut’n matcher fjorårstallene fint, og Fosen-Hytta har også hatt en grei start på året. 

Nå kan vel sikkert noe av dette skyldes de siste månedenes prisstigning, da spesielt på trelast, som har ført til at 
enkelte har fremskyndet innkjøp som ellers ville blitt foretatt utover sensommeren og høsten. Men bortsett fra dette 
så ser vi en veldig bra aktivitet i vårt nærområde, noe som fører med seg til dels store leveranser da både innad i 
«Stjern-konsernet», men også til eksterne kunder. 

Knapphet og leveringstider på diverse byggevarer og trelast opplever vi fortsatt, men så langt så har vi stort sett klart 
å være leveringsdyktige på det meste, hvis en ser bort i fra noen dimensjoner impregnert og da spesielt 
terrassebord.  

Fremover så vil vi fortsatt jobbe målrettet for å skaffe de varene som våre kunder etterspør. Skal ikke forsøke å spå 
noe om hvordan leveringssituasjon vil utvikle seg utover høsten, bortsett ifra at det fortsatt varsles om ekstremt lave 
trelastlager, og lange leveringstider spesielt da på en del bygningsplater. Så det vil nok fortsatt være lurt å planlegge 
innkjøp i god tid, å være forberedt på at det vil være leveringstid på varer som bare for noen måneder side var 
standard lagervare. 

Så selv om ikke vårt lager av impregnert trelast er på det nivået det skulle ha vært, tar vi uansett og som alltid mål av 
oss til å gjøre hva vi kan for å bidra til at både store og små prosjekter til både forbruker og proff kan gjennomføres 
som planlagt. 

Må vel en liten tur innom Covid-19 denne gangen også, og vil berømme alle ansatt for at vi uten å ha gjennomført 
store inngrep i den daglige driften, men har fulgt opp noen enkle tiltak, og har med dette så langt holdt oss friske.  Vi 
fortsetter slik. 

Takker da 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 07.07.21 

- Joar 
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Stjern Betong AS 
 

Da nærmer det seg ferie og vi håper det god været fortsetter. 

Det går jevnt og trutt med både betong- og elementproduksjon hos oss, og vi gleder oss til å ta i bruk ny båndbil som 
kommer rett over ferien. 

Ønsker med dette alle kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte en riktig god sommerferie. 

Ikke glem hensynet til pandemien helt, så kanskje vi kan leve normalt i høst også. 

 

- Rune 
 

  

Mulighter for kran har vi også (foto: Rune) Torbjørn leverer betongen dit du vil ha den, alt er mulig 
(foto: Torbjørn) 

 

Alfred på tur til Finnsnes med fiskenøter (foto: Alfred) 
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Stjern Stål AS 

 
Da var vi halvveis inn i 2021 og straks klar for ferietid. Vi kan se tilbake på 6 måneder med relativt god aktivitet.  

Vi har vært på Stjørdal og montert stålkonstruksjoner for Hent, bygget kjøle/fryse/arbeidsrom for Stokkøy Sjøsenter 
og produsert og montert deler av hovedtrappen til Åfjord Aktivitetshus.  

Holder nå på å produsere siste rest av stål til glassgang til Roan sykeheim. Etter ferie mer produksjon av trapper og 
rekkverk til Åfjord Aktivitetshus og stålrister til Ørland hovedflystasjon for å nevne noe.  

Ønsker med dette å takke alle for den gode innsatsen så langt i år og en riktig god sommer.   

 

- Lars Petter 
 

  

Robert følger opp at produksjon går riktig for seg (foto: Lars Petter) Monica monterer gesims til enebolig 
(foto: Monica)  

  

  

Vegar og Torkil monterer stål på Stjørdal (foto: Torkil) Benjamin og Bendik produserer stål 
til Roan sykeheim (foto: Lars Petter) 
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Stjern Stål AS  
 

  

Monica og Torkil bygger kjøle- og fryserom på Stokkøya (Torkil) Tunge løft for å få på plass hovedtrappa 
(foto: Lars Petter) 

  

  

Montering stål Stjørdal (foto: Torkil) Hovedtrapp Åfjord aktivitetshus 
(foto: Lars Petter) 
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Stjern Entreprenør AS 
 
 

 

 

 

 

Vi nærmer oss sommer og ferietid, og vi kan se frem til noen uker med avkobling fra en hektisk arbeidshverdag. 
Men, det er ikke kun sommer og ferie som gjør at vi kan smile litt ekstra om dagen. Vi er i en god flyt for tiden, og de 
fleste pilene peker i riktig retning. Vi har lagt bak oss 2020 som ble nok et regnskapsmessig godt år, med en 
omsetning og et resultat vi er veldig godt fornøyd med. I Byggeindustriens oversikt over de 100 største bygg- og 
anleggsbedriftene er vi nok engang inne på listen, og enda mer gledelig er det at vi for 2. året på rad er inne på topp 
10-listen over de mest lønnsomme bedriftene i bransjen. All honnør til alle dere ansatte for dette! 

Fremover vil vi fortsatt ha høyt fokus på anbudsregning for å fylle opp ordreboken for 2022. Samtidig er det fullt 
trøkk over hele linja, og vi begynner og se fruktene av en bevisst satsning rundt Trondheimsavdelingen med 3 fine 
prosjekter som nå er i gang. Vi ser også resultatene av økt fokus på rekruttering, og ønsker alle gamle og nye 
bekjentskaper velkommen hos oss. I sommer har vi også 2 nye lærlinger i betongfaget på plass, og vi er nå oppe i 
totalt 10 lærlinger i betong- og tømrerfaget. Dette lover godt for fremtiden, det er og vil være et meget stort behov 
for dere som fagarbeidere i årene som kommer!  

Når vi forhåpentligvis også nærmer oss slutten på pandemien og en mer normal hverdag både på jobb og fritid, er 
det mye positiv vi kan ta med oss inn mot en velfortjent sommerferie.   

Ønsker alle ansatte og øvrige lesere en riktig god sommer! 

 

- Sindre 
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GOD SOMMER! 😎😎 

 

Sånn kan man gå inn i feriemodus, 
takket være Anleggslageret! (Foto: Sindre) 


