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Åfjord Videregående Skole – totalentreprise med samspill 
 

Etter en lang anbudsprosess med to designkonkurranser har vi landet en samspillsavtale med Trøndelag Fylke for 
oppgradering av VGS i Åfjord. 

Understående bilde viser planen for videregående skole som ble utviklet til designkonkurransen i samarbeid med 
Lusparken Arkitekter.  

De nye arealer består av en frittstående praksishall for anleggsteknikk (i rødt) og et hovedbygg som inneholder 
kantine, garderober, nye verksteder og som knytter sammen eksisterende teori- og administrasjonsbygg. Ellers skal 
det gjøres en del renovering og ombygging i de eksisterende arealene.  

Oppstart med utførelse av praksishallen er planlagt i november, og hovedbygget medio april 2022.  

Samspillsfasen for prosjektet blir etter planen avsluttet i desember og vi håper at totalentreprisekontrakten for hele 
anlegget kan bli signert rett før årsskiftet. 

 

-Robert 

 

 

 

3D-skisse (Lusparken Arkitekter AS) 
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Frønesbrua 
 

I disse dager er den nye gangbrua nederst i Norddalselva under oppføring. Brua er en del av et forskningsprosjekt i regi av Statens 
Vegvesen, og er verdens første brudekke sveiset ved hjelp av automatisert lasersveising. Stjern Entreprenør AS er engasjert som 
byggentreprenør av oppdragsgiver Åfjord kommune, og deltar i montasje av brudekke, limtrebuer, rekkverk, utstøping av betongdekke 
med mer. Dette er et veldig spennende og spesielt prosjekt å få delta på, med et flott sluttprodukt som det blir et veldig positivt 
tilskudd til bygda og sentrumsutviklingen!  

 

 

Montasje av limtrebuer  
(foto: Sindre) 

 

Brudekke ferdig oppspent og reis for limtrebuer ferdig montert 
(foto: Sindre) 
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Åfjord Aktivitetshus 
 

 

Oversiktsbilde  
(foto: Rune) 

 

 

Fasade mot vest 
(foto: Rune) 
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Åfjord Aktivitetshus 
 

Da er definitivt sommeren ferdig og høsten kommet for fullt. 

Som de fleste som ferdes i Åfjord sentrum ser, så begynner fasader på aktivitetshuset å bli ferdig med mange fine farger. 

Spesielt fint når mørket senker seg og lyssettingen skaper kjempefine fasader. 

Innvendig er alle delingsveggene i 1. og 2. etg oppe og stort sett ferdig gipset. 

Her følger maler etter med sparkling og maling. 

Modulvegger er også godt i gang med montering av direktemontert himling i foajeen. 

I blackboks er vi i gang med montering av listverk på ``vegger``. Her monteres det stående svarte lister av hulkil og kvartstaff annenhver 
gang bortover med ca. 15mm avstand. 

Flisleging av vegg og montering av akustikkhimling i opplæringsbassenget er også ferdig. 

Oppstart flisleging i garderober og tilstøtende rom i plan 1 starter opp for fullt i uke 40. Deretter følger gulv rundt opplæringsbasseng 
og hovedbasseng. 

I opplæringsbassenget er vegger montert. Her gjenstår nå montering av hev- og senkebunn. 

Vegger i hovedbassenget pågår og vil være ferdig i løpet av oktober. Så fort vegger er montert og bassengbunn støpt, vil vi bygge stillas 
over hele hovedbassenget og starte med himling og eikespiler på vegger. 

De tekniske fag er stort sett ferdige med alt av skjultanlegg. De driver nå med komplettering i himling og tekniske føringer. 

Når det gjelder utomhus skulle vi vært i gang her rett etter ferien. Men dette er nå utsatt til godkjente tegninger foreligger. Det samme 
gjelder tegninger av P-kjeller til det nye rådhuset. 

Her forventer vi oppstart i månedsskifte oktober-november. 

Ønsker med dette alle en fin høst. 

 

- Rune 
 

  

  

Brødrene konstaterer at det blir fint med listverk på vegg (foto: Rune) Rafael monterer villmarkskledning (foto: Rune) 
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Åfjord Aktivitetshus 
 
Den 21.09.21 hadde vi besøk fra Vg1 Bygg og Anleggsteknikk fra Åfjord videregående skole. 

De fikk først en gjennomgang med 3D-modellen av bygget på møtebrakka, før de fikk omvisning inne i selve bygget. 

Vi hadde også med Erlend Haugsnes fra rørlegger Einar Haugsnes AS og Henry Martin Forfod fra GK ventilasjon Nord Trøndelag for å 
svare på eventuelle spørsmål rettet mot disse fagene. 

Dette var en fin gjeng, så vi får bare håpe at noen av dem kan komme tilbake hos oss som lærlinger innen tømmer- eller betongfaget 
etter endt skolegang. 

 

- Rune 
 
 

 

 

Daniel viser hvrdan han lager bøyelister ut fra 3D-modell (foto: Rune) 

 

Omvisning i Black Box (foto: Rune) Jon Arne briljerer med sine kunnskaper om 3D-modell 
(foto: Rune) 
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Lillemoen Omsorgsboliger 
 

Vi har nå holdt på siden før sommerferien og kan si at vi er godt i gang på byggeplass her på Stjørdal. Vi har utført fundamentplanen 
selv og denne ble ferdigstilt etter to intensive uker for to av våre nye karer. Bra jobba til Rune og Jan Halvard. Før Contiga startet opp 
fikk vi tatt med oss bunnledninger og oppfylling til topp bankett. Utendørs har Fossli maskin fått unna det meste av tilfylling og 
isolering av kjellervegger, satt ned dunker til nedgravd renovasjonsløsning og kommet godt i gang med det nye VA-anlegget. Både VA-
anlegg og tilfylling rundt kjellervegger blir tilnærmet ferdig før legging av fjernvarme starter i uke 42. De kommer også i gang med å 
komplettere oppfylling i kjeller denne uka. For bygget sin del er Contiga inne i sin nest siste uke med montering. De startet i uke 35 og 
alle hovedelementer står ferdig i løpet av uke 40. Uke 41 blir brukt til å heise på plass balkonger og bærekonsoller for tegl før de tar 
unna flikking og fuging. Med god planlegging sammen med Contiga har vi fått kommet tidlig inn med andre fag. Vi har fått på plass 
stillas rundt haIve bygget og i skrivende stund jobbes det med brannisolering av stål, bygging av yttervegger og gesims, samt 
forberedende arbeid for tekniske fag. Vi ligger på planen og har som første delmål å få inn taktekkeren i neste uke.  

- Runar 
 

  

Fasade mot øst, legg merke til den hvite støttemuren til venstre i bildet med tilslag av 
marmor (foto: Runar) 

Brannisolering og reisverk i yttervegg er ferdigstilt på nordre del av plan 1 
(foto: Runar) 

  

Gesims ble prefabrikkert og er nå klar for taktekker på nordre del av bygget. Stål til teknisk 
rom er satt opp og brannisolatør er på plass (foto: Runar) 

Nytt fordrøyningsbasseng blir lagt fra den nye overvannskummen 
(foto: Runar) 
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Valentinlyst 
 

  

Sindre jobber med tømmermannskladning (foto: Erik) Deler av sansehagen (foto:Erik) 

  

Michael lister ytterdør (foto: Erik) Mats jobber med foringer (foto: Erik) 

 
På Valentinlyst nærmer vi oss overlevering 1. november.  
 
Jobben består av å etablere 12 stk. leiligheter samt fellesområder og sansehage for pasienter med spesielle behov. 
 
Vi jobber nå med listverk, foring og sluttarbeid. Utenomhus nærmer Brende seg ferdigstillelse av sansehage, tekniske fag jobber nå 
med testing av anlegg. 
 
Vi har også fått en ny mann i bedriften, Mats startet som voksenlærling for oss i september, og har gått inn i arbeidslaget her på 
Valentinlyst.  
 
Velkommen på laget! 
 

- Erik 
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Tilrettelagtboliger Vassneset 
 

 

(foto: John Kåre) 

Prosjektet er overlevert og flyttet inn. 

- John Kåre 
-  

 

(foto: John Kåre) 
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Røde Kors 
 

 

(foto: John Kåre) 

Vi har startet med bygging av garasje til Røde Kors i Åfjord. Gulv og ringmur er støpt og vi skal starte med reisverk og tak som leveres 
pre-cut fra Stjern Bygg AS. Garasjen skal ferdigstilles før vinteren kommer. 
 

- John Kåre 
 

 

(foto: John Kåre) 
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Vikvassdraget 
 

Siden forrige utgave av Stjernavisa har vi ferdigstilt den største av demningene i prosjektet - Øvre Vikvatn.  

Alle arbeider har blitt ferdigstilt innenfor fristen til en godt fornøyd byggherre og sommerferieperioden kunne ble brukt til å tappe ned 
magasinet på Øvre Skjærlivatn for vår oppstart av byggearbeidere på 2 demninger oppå der.  

 

Siden oppstarten oppå fjellet har vi ikke vært så veldig heldige med været. Så drømmen om korte bukser og mange fine dager med 
godvær fra mange i prosjektet har ikke blitt oppfylt. I stedet har det vært mye regn, flom, vind og mange dager uten flygevær. Likevel 
har alle medarbeidere som er oppå prosjektet stått på og produsert veldig bra tross dårlig vær.  

Vi støper flere segmenter av reguleringsdammen på Øvre Skjærlivatn, akkurat nå i disse dager har været stabilisert seg litt og det går 
an å støpe med helikopter.  

 

-Filip- 

 

 

(foto: Sindre) 
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Vikvassdraget 

 

 

(foto: Gisle)  

 

 

(foto: Filip)  
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Væretrøa Park 
 

 

(foto: Gisle) 

På Væretrøa så begynner vi å komme oss opp fra p-kjeller. 1700m3 betong i bunnplate er støpt, vegger for 3 av 4 blokker er ferdigstilt 
og prefab-montasjen er godt i gang. August ble preget av forsinkelser fra armeringsleverandøren som gjorde at august ble noe 
svakere produksjonsmessig, men september har glidd meget godt så nå er vi ajour iht. fremdriftsplanen. For armering i bunnplate så 
har vi brukt rullearmering, dette må vi si har fungert godt og det er positive erfaringer som vi tar med oss på kommende prosjekter.  

Utstøpingen av bunnplate har blitt gjennomført i 4 seksjoner, med utstøping og pussing fra kl. 05 til 24.00. Det har stort sett gått 
greit bortsett for den største støpen da det ble bråstopp for pumpebilen som ble matet med et 50cm stålrør fra betongbilen. Det 
medførte demontering av pumpebil og full stopp i 2,5 time og ytterligere forsinkelser som forplantet seg utover dagen. NB! Stålrøret 
var lagt igjen i blandeverket etter service på blandeverket helgen i forveien…  Så det ble noen som fikk en god dose med skrøft den 
dagen også... 

Fokuset fremover blir oppføring av selve blokkene med plassstøpte vegger, plattendekker og stålkonstruksjoner fra Sveen 
Mekansike.  

Vi satser på en tørr og vindstille høst med god produksjon! 

- Bård Einar 
 

 

(foto: Gisle) 

Å barnehage 
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Oversiktsbilde fra sørøst (foto: John Kåre) 

Innspurten med ferdigstilling av barnehagen er i full sving, og det er stor aktivitet for tida både innvendig og utvendig. 

Innvendig er det fastmonterte himlinger og veggoverflater som er hovedaktiviteten på egen produksjon, utvendig er det resterende 
bordkledning, svalganger og uteboder. 

Overflater av utomhusanlegget begynner å nærme seg ferdig, og det blir rimelig uproblematisk å ferdigstille dette før vinteren 
kommer.  

Bygningsmessig har vi en god del utfordringer i forhold til leveranser og ressurser fram til ferdigstilling, og det kommer til å bli en 
hektisk periode fram til jul. 

- Robert 

 

 

Steinen med inskripsjon (årstall 1849) fra Prestegårdsfjøset som ble tatt vare på og murt inn i fasaden (foto: John Kåre) 

 

 

 

 

 



14 
 

Å barnehage 

 

Ole Andre, Tor Magne og Steinar støper utvendige betonggulv under svalganger (foto: Jon Kåre) 

  

Det blir høyt under taket i den nye barnehagen, med mange flotte massivtrevegger som blir synlig (foto: John Kåre) 
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Roan sykeheim 

 

 

Bilde fra sørøst (foto: Robert) 

Siden sommeren har Roan Maskin og Hageland Åfjord jobbet hard mot ferdigstillingsdatoen i september. Det var et stort utomhus som 
skulle opparbeides på forholdsvis kort tid. 

Noe (cirka) tall på utomhus: 

• Belegningsstein 550m2 
• Stauder 2500 stk. 
• Busker 300 stk. 
• Trær 35 stk. 
• Plenareal 3500m2 
• Asfalt 2500m2 

Ellers har Stjern Entreprenør og Stjern Stål jobbet med fullføring av sansehage, glassgangen og øvrige utekonstruksjoner. 

Åpningen av Julie Næss Tunes fant sted på torget ved anlegget på 16. september. De ble mange gode tilbakemeldinger og møte med 
stolte og fornøyde brukere. 

Takker alle for innsatsen gjennom hele byggeperioden! 

- Robert 

  

Det var stor interesse og god stemning ved åpningen (foto: Robert) Snorklipping utført av varaordfører Einar (foto: Robert) 
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Stjern Bygg AS 

Da har den første høststormen vært innom og elgjakta er i full gang, så sommeren 2021 er vel definitivt over. 

Kan vel starte med å si at vi har lagt bak oss en veldig spesiell sesong, med til dels store prisstigninger, og i tillegg knapphet og lange 
leveringstider på en hel del varer. 

Tross dette så har vi så langt klart å opprettholde en bra aktivitet både i Bygger’n butikken og produksjon av takstoler og pre-cut. Så 
omsetningen den siste måneden matcher tallene fra i fjor fint, og vi ligger bra foran fjoråret totalt sett. 

Nå er det jo alltid spennende å se hvordan en klarer opprettholde trafikken utover høsten, og i år blir det ekstra spennende. For vi skal 
jo ikke legge skjul på at også vi har merket at spesielt forbrukerkunden har satt bremsene på de siste ukene, og da særlig etter den 
store prisstigningen på trelast først i august. Mange utsetter sine byggeprosjekter og avventer for å se an hvordan prisnivået på 
byggevarer og trelast utvikler seg. Det har jo flatet ut og mange forventer at prisene skal ned i månedene som kommer, da spesielt på 
trelast. 

Men som nevnt i forrige utgave av Stjernavisa så er jo byggeaktiviteten i vårt nærområde fortsatt høy, og det er flere store og små 
prosjekter som skal fullføres, samtidige som noen faktisk også er i startfasen. Og dette er jo veldig gunstig for oss, i en tid der 
forbrukeren er litt mere passiv. 

Kim i Fosen-Hytta har vel heller ikke verdens enkleste oppgave for tiden, i ett urolige marked der prisene fra våre leverandører øker til 
stadighet. Men han har tross dette fått på plass noen prosjekter for levering utover høsten.  

Må vel en tur innom Corona pandemi og Covid-19 denne gangen også, selv om Norge er «åpnet» og vi er tilbake til «normalen». Vil nok 
en gang berømme våre ansatte for at vi igjennom pandemien har klart å opprettholde en tilnærmet normal drift, og har så langt 
unngått smitte. Nå er vel ikke faren over riktig ennå, så vi fortsetter våre enkle tiltak med tilgang på håndsprit til både kunder og 
ansatte, vi lar pleksiglass ved kasse henge noen uker til, og fortsetter å vaske hendene for alltid. 

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 06.10.21 

- Joar  
 

 

Pre cut 

Akustikkelementer til aktivitetshuset. Etter sommerferien startet precut`n en omfattende jobb med produksjon av akustikkelementer 
til aktivitetshuset. Produksjonen pågår for fullt og vi skal totalt produsere 191 stk. elementer. Elementene er oppbygd av 40x48mm 
lekter, akustikkduk og 28x34mm eikespiler. I elementrammene skal det i tillegg monteres akustikkplater, noe som utføres på 
byggeplass. Elementene skal monteres på veggene i svømmehallen og opplæringsbassenget. 

- Jørn 
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Produksjonslokalet (foto: Jørn) Ola Jan og Jan produserer elementer (foto: Jørn) 

Stjern Betong AS 
 

Hei. 

Høsten kryper innpå, men håper snøen holder seg unna enda. 

På betongen er det litt roligere med betongleveringer akkurat for tiden, men vi fyller dagene med andre oppdrag. 

Noen jobber med bl.a. støping av gulv, avretting av gulv og kjerneboring. Elementproduksjonen går jevnt. 

 

Ny båndbil er tatt i bruk og dette mener vi blir bra. Denne har et teleskopisk transportbånd med rekkevidde på 16m. 

Med denne kan vi levere betong eller grusmasser o.l. Veldig fin om en skal ha noe på lite tilgjengelig steder, eller om en ønsker og 
unngå spor etter maskiner. 

 

Ønsker alle en fin høst. 

 

- Rune 
 

  

Her leverer vi både betong og utstøping 450 m2 (Rune) Vegar poserer ved overlevering av den nye bilen  
(foto: Rune) 

  

  

Her leverer vi betong til demning ved Vikvatnet (foto: Rune) Her har vi produsert sjølodd til oppdrettsnæringen 
(foto: Rune) 
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Stjern Stål AS  

 

 

Fasade Åfjord Aktivitetshus (foto: Lars Petter) 

  

  

Montering glassgang på Roan Sykeheim (foto: Lars Petter) Inne i glassgangen (foto: Lars Petter) 
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Stjern Entreprenør AS 
 
 

 

 

Da har vi lagt bak oss årets 3 første kvartaler, og vi sikter oss inn mot nok et godt år både med tanke på omsetning og resultat. Vi har 
for tiden meget stor aktivitet, og vi kan vel si at vi «fyrer på alle sylindre» nå. Det merkes også rundt omkring i hele organisasjonen, 

gjennom at mange har hektiske dager. Da er det ekstra morsomt å vite at vi lever gode prosjekter for våre kunder, og viser oss meget 
konkurransedyktige i en tøff bransje. Det er derfor på sin plass å takke alle ansatte for den fantastiske innsatsen dere legger ned rundt 

omkring på deres prosjekter! 

Den store aktiviteten gjenspeiler seg også i vår satsning på rekruttering. Gisle har hatt en travel sommer og høst og har ansatt totalt 12 
nye ansatte siden før sommeren og frem til nå. Dette er lærlinger, fagarbeidere og baser/formenn innen både betong- og tømrerfaget. 

Dette er et behov vi ser vil vedvare i mange år fremover, og et utdanningsløp innen betong- og tømrerfag kan vi med sikkerhet si vil 
være et veldig trygt karrierevalg og en ettertraktet kompetanse.  

 

Sindre 
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Erik hilser… 
 

 


