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Høye �ell ingen hindring

  
I Hellesylt har man strukket seg 

av Geit�ellet har en av landets 

HER FÅR
60 NORDMENN
INTERNETT
Når de kan sitte i sofaen og surfe  

er det en liten månelanding  





PRESISJON:  Helikopter�yging 
blir til kunst når en ny seksjon  
til masten sk al løftes varsomt 

Tekst og foto:
 Håkon Bonafede

D  et må hvile en slags 
værforbannelse over 

prosjektleder Richard 

 Vi har akkurat 
oppgitt dagens andre 

forsøk på å lande på toppen av 

til den neste gjennom åpninger i 
skylagene før vi måtte gi opp bare 

på plass.

utvei er å sette nesa nedover igjen 
og håpe at godværsvinduet for 



VÆRBUNKER: TIL TOPPS:Betongringene 
renses for snø før de stables på 
plass med helikopter for å gi  
beskyttelse til elektronikken.

« En 80 meter høy flodbølge  
krever et fungerende nødnett.

nere er vi åtte mann som lander 
på Geita og blir belønnet med 

Denne dagen har Simonsen 

pluggen av en mann tilbringer 

båndleverandøren har spesialisert 

ning i landets grisgrendte strøk 
der det verken er praktisk mulig 
eller økonomisk forsvarlig å legge 

nologi som gir �berhastighet i 

Mens man knapt hadde hørt 

viser en undersøkelse i dag at kun 

 Ikke bare mindre bedrifter og 

byggerne ser det etter hvert som 

Et tjuetall av selskapets egne 
master er satt opp så utilgjengelig 

Geit�ellet ligger i en klasse for 

Det �ate platået på �elltoppen 

Den minst bratte vestsiden er 
også �uktruta vår hvis været 

de snøskavlene som henger ut fra 

Flodbølgeberedskap

Masta har bare stått her et års 

knutepunkt over Synnulfs�orden 
mellom mastene på Roaldshornet 

bredbåndskundene den betjener i 

Mens man knapt visste hva 

gang enn å bli og være gjeldfrie 

I tillegg er masta også en viktig 
backup for nødnettet til Stranda 

står �ellsiden ved Åkneset på 
motsatt side av �orden i fare for å 

Et fungerende nødnett er derfor 
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abonnent hadde det neppe vært 
liv laga økonomisk å bygge ut 

har det også vært lønnsomt å 

Brenselcelleteknologi
Operativ leder Ragnar Eriksen og 
mastemontør Snorre Molden har 
allerede klatret til topps i masta 

kopteret jobber seg tungt opp fra 

tongring med over ett tonns 
matchvekt hengene i line under 

sterk turbinmotor som gjør det i 
stand til løfte dobbelt så mye som 

brenner av litt mer drivsto� for å 

slags kransekake som skal bli til 

med metanol i en kjemisk prosess 

den bare påfyll av metanol en 

første gang teknologien blir brukt 

værutsatte masta klare seg med 
en årlig helikoptertur istedenfor 

Stormsikker
Selve kassen med brenselcellen 

blet opp og produserer sin egen 

Miniatyrkraftverket koster om 

Dag Halvorsen og Bjørn Fjell fra 
leverandøren Power Controls 
småløper gjennom snøføyka med 
kassen mellom seg for å få den 

Tykkelsen på de beskyttende 

De to har spesialkonstruert denne 
bunkeren for bruk på de aller 

også nødvendig beskyttelse for 

kasse på bakken som forsvant 
under �ere meter med snø i løpet 

Klok av skade har Simonsen 
planlagt dobbeltforsterkning av 

hender brukt til å grave seg ned 
gjennom snø og løse steiner for å 
komme ned til fast �ell for å bore 

Det betaler seg allerede neste 

når bredbåndgutta jobber med 
den siste tuningen av utstyret 

for mye vindfang i de to siste til å 

Send dem en vennlig tanke når du 
sitter i sofaen og ser på YouTube 

arbeidsleder når han utnytter 
Richard Simonsen er en travel

tiden værvinduet har gitt oss.

KNOCKOUT:   
I september 
måtte bred- 
båndmasta gi 
tapt for en  
orkans vind-
styrke. Nå er
den dobbel-
bardunert og 
skal tåle det 
Geit�ellet har 
å by på av vær.

Ålesund

Geit�ellet


