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Riktig utstyr og materiell
Vi var så heldige å få bli med Troms Kraft Entreprenør en novemberdag ute på jobb, og fikk se med 
egne øyne hvor store besparelser man kan oppnå når montørene har riktig utstyr og materiell. Denne 
avdelingen har tre beltekjøretøyer en Prinoth GT3000, en Prinoth GT2000 og en Prinoth GT1200 av 
ulik størrelse, og de har høstet mange gode erfaringer med et slikt verktøy i en ellers beinhard jobb.

– Så, hvorfor er dette verktøyet så 
bra?

– En av fordelene er at det blir 
mye mindre belastning på 
montørene. De jobber enklere 
og mer effektivt, og siden det er 
et beltekjøretøy, kan man ta seg 
frem på steder der man ikke når 
frem med andre fremkomstmid-
ler, sier avdelingsleder Dag 
Thorstensen.

– Hvordan var det før dere hadde 
disse kjøretøyene?

– Det var veldig vanskelig! Vi 
hadde problemer med å komme 
oss frem, og ofte måtte vi leie 
helikopter. Vi jobbet mye mer 
tungvint. Oppe i mastene måtte 
vi kanskje være fire eller fem 
mann, mens i dag er vi to som 
gjør samme jobben. Istedenfor 
at montørene måtte klatre og stå 
i masta, og vinsje opp utstyr, så 
står de nå i en kurv, fortsetter 
Thorstensen.

– Og i kurven er det komfortabelt?
– Ja, for dem som takler å være 
høyt oppe, er det veldig greit, 
smiler avdelingslederen.

– Denne krana kan løfte ca. 40 
meter opp. Da takler man de 
fleste stolpene som er i nettet 
her oppe.

– Og du Stian Solheim er en av 
dem som trives i høyden?

– Ja, og jeg synes det er veldig 
fint å få muligheten til å kjøre 
stor maskin med kurv. Den 
forenkler arbeidet veldig mye 
for oss, spesielt i kompositt-
master som er veldig tunge å 
klatre i. Det er noe helt annet 
enn både tre- og stålmaster, så 
å klatre i dem ville gitt en helt 
annen slitasje enn tidligere. 
Dette verktøyet har stor positiv 
innvirkning nå når vi jobber 
mye med kompositt. Så går det 
mye fortere, og det hjelper jo 
også på motivasjonen, sier han.

– Så det er en helt ny hverdag for 
dere, nå da?
– Vi har brukt kurv ganske 
lenge. Den mellomste maski-
nen har vi brukt mye, så vi er 
vant med kurv. Vi har tre 
maskiner i tre forskjellige 
størrelser. Det er jeg og en 
kollega som kjører maskinene. 

Vi tar selvfølgelig jobben på 
høyeste alvor, for det er store 
og dyre maskiner vi håndterer, 
men i tillegg er det moro. En 
fin jobb!

– Men nå skal maskinen rigges 
ned og flyttes til Storsteinnes. 
Der skal den lagres og få litt 
vedlikehold før neste oppdrag, 
sier Solheim.

– Hva er planene videre for 
maskinen?

– Vi har jo et ønske om at den 
skal stå minst mulig i ro. Vi 
leier den ut med sjåfør, og den 
kan brukes til mye forskjellig, 
ikke bare linjebygging. Der det 
er behov for en kurv, og å løfte 
høyt, sier Dag Thorstensen.

– Det er som en skiftenøkkel. 
Den kan brukes til mangt, sier 
sjåfør Solheim.

– Ja, det er bare fantasien som 
setter grenser, smetter montør 
Per Olsen inn.

– Hva betyr denne typen verktøy 
for HMS-arbeidet?

– Det er i alle fall mye sikrere å 
jobbe med maskin i en kurv, 
enn å henge på fasen og jekke. 
Sjansen for å falle ned er mye 
mindre. Så er det også mye 
mindre slitasje på kroppen. Vi 
sparer mange belastningsskader, 
selv om vi generelt har hatt få 
sykemeldinger, forklarer 
avdelingslederen.

– Og hvordan er det med 
rekrutteringen i denne avdelingen?

– Vi har veldig mange unge 
montører. De fleste er under 30 
år, sier Dag Thorstensen.

– Ja, vi kunne nok gjerne hatt 
noen med litt mer erfaring også, 
mener Per Olsen.

– Hva er grunnen til at dere har 
så lav snittalder?

– Da vi startet denne avdelingen 
for 4 år siden, skulle vi bygge 
noe helt nytt. Da var det viktig å 
satse ungt, sier Thorstensen.

– Vi unge blir kastet ut i mye 
forskjellig som vi ikke har 
prøvd før, så vi lærer fort. Av og 
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til må vi finne opp kruttet litt 
selv. Men vi har med oss noen 
seniorer også, som kan 
korrigere litt, forteller Stian 
Solheim. 

– Og lærlinger da?

– Med dagens arbeidsoppgaver 
klarer vi ikke å gi en lærling den 

opplæringen han har krav på for 
å ta fagbrev. Så i min avdeling tar 
vi ikke inn lærlinger. De tar dem 
inn på driftsavdelingen, så kan 
de være der i et år før de 
kommer hit for å få denne 
erfaringen og mer allsidig 
praksis. Denne jobben er rimelig 
tøff, sammenlignet med 
driftsoppgaver, sier Thorstensen

– Og jobben krever vel at man er 
relativt interessert i natur og 
friluftsliv?

– Ja, det tror jeg. Det er ikke så 
mange bygutter her, smiler 
avdelingslederen. 

– Men vi har veldig godt 
arbeidsmiljø. Vi er 15 stykker i 

reiseavdelingen, og bor tett 
sammen over lange perioder. Vi 
ser ofte mer til hverandre enn til 
damene våre, så vi må trives 
godt i lag, avslutter Dag 
Thorstensen muntert. ■

Per Olsen, Dag Thorstensen og Stian Solheim.

– Ja, og jeg synes det er veldig fint å få muligheten til å kjøre stor maskin med kurv. Den forenkler 
arbeidet veldig mye for oss, spesielt i komposittmaster som er veldig tunge å klatre i, sier Stian Solheim.

– Prinoth GT3000 med Palfinger kran kan løfte ca. 40 meter opp. Da takler man de fleste stolp-
ene som er i nettet her oppe, sier Stian Solheim.
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