
MØT AVDELING OLTEDAL  |  STRATEGISK RETNING  |  VARMEN BRER SEG  |  ELFLY INNEN 2023?

IN
T

E
R

N
M

A
G

A
S

IN
 F

O
R

 L
Y

S
E

  
| 

 N
R

. 
2

 2
0

1
9

Fiber fra 
sør til nord

Fiber til alle er et av våre viktigste mål, og vi rykker 
stadig nærmere. Med fiberstrekk fra Mandal i sør til Mehamn i nord, 

leverer vi faktisk fiber i hele vårt langstrakte land.



Hva er det viktigste som har skjedd i Lyse i 2019?
– Vanskelig å rangere da det som vanlig skjer mye i Lyse, men at 
vi for 10 år på rad vant EPSI-målingen på  telesiden er uansett høyt 
på listen. Det var bra jobbet av hele  konsernet og hele Altibox- 
partnerskapet.

Hvis du skulle gi noen en ”one-liner” til noen som 
aldri har hørt om Lyse  – hva ville du sagt? 
– Vi har siden 1909 levert samfunnskritisk infrastruktur og  
fornybar energi!

Vi elektrifiserer transportsektoren – hvor stor og hvor 
viktig er denne jobben fremover?
– En av de aller viktigste for at regionen og landet skal  
nå sine klimamål.

Hva er de tre viktigste prosjektene Lyse jobber med akkurat nå?
– Det er vanskelig å rangere, men byggingen av den nye digitale 
plattformen vår, spesielt ut mot kundene, vil jeg rangere høyt.

Hva blir det viktigste for året 2020? 
– Det blir heldigvis nok et travelt år og vi skal begynne 
 iverksettingen av ny «Strategi 2030». Offentliggjøring og 
 operasjonalisering av en klimaanalyse vi har fått utført blir  
også viktig.

Den nye strategier for 2030 er straks klar. 
Hva er det mest sentrale i dette arbeidet?
– Med denne strategien på plass får vi tydeligere og lettere 
målbare strategiske mål innenfor alle områder.

Lyse har en målsetting om å bli blant de 10 mest attraktive stedene 
å jobbe i landet, hva er nøkkelen til suksess for å oppnå dette?
– God ledelse.

Hvordan feirer konsernsjefen jul i år?
– Hjemme på Hinna med den nærmeste familien.

Hva er ditt høyeste ønske for 2020? 
– Kan jo tas veldig høyt for en verden i krise, men for Lyse og  
regionen: at vi lykkes med å lage en omforent plan for hvordan  
vi skal redusere klimagassutslippene i Sør- Rogaland og at Lyses 
rolle i dette avklares.

Han er mest opptatt 
av at kundene får den 
 behandlingen de for-
tjener og å sørge for at 
 konsernet fortsetter frem-
over med stødig og god 
fart.  Konsernsjef Eimund 
Nygaard er klar for 2020.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF 

På tampen 
av året  
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5 • FIBERREISEN
Lyse hadde grøftene og strømmen, så hvorfor ikke like  
godt levere annen infrastruktur også hjem til folk?  
Fiberhistorien og ti år som kundens beste venn får du her.

14 • ØYNER MÅLET I DET FJERNE
Bygging av fjernvarme til Stavanger er i full gang.

20 • MED FJERNLYS MOT FRAMTIDEN
Eierne tar en makeover på eierstrategien og konsernets 
forretningsstrategi meisles ut for de kommende ti årene.

22 • EFFEKTHUSET TAR FORM
Lyse Elnett bygger nytt administrasjonsbygg.

24 • FLERE STUDENTER TIL LYSE-LAND
Nå åpnes det opp for å utvide antall sommerjobber fra  
40 til 50 studenter.

26 • OLTEDALEN COWBOYS
Møt driftsavdeling Oltedal som ivaretar ni kraftverk.
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Blanke ark i 2020
 

Kjære leser, du som er ansatt, innleid, tidligere ansatt, 
samarbeids partner eller eier!
 Her har du årets siste Lyse sider, et internmagasin 
som i all hovedsak er av og for Lyse.
 I dette nummeret får du lese om den utrolige 
reisen Altibox har hatt, selskapet som med stolthet 
kan sjekke ut 10 år som kundenes beste venn. Kunde-
tilfredshet henger veldig høyt i Lyse, i alle sammen-
henger. Et Lyse uten fornøyde kunder vil vi ikke være 
bekjent av. For å sørge for at innbyggere og andre 
som blir berørt av våre prosjekt som ofte  handler om 
kritisk infrastruktur, prøver vi å informere og legge til 
rette, slik vi gjør på Storhaug for tiden, der vi legger 
fjernvarme til glede for denne og neste generasjons 
innbyggere og bedrifter.
 Lysekonsernet sikter stadig høyere, vi ser mot 
2030, vi skal ansette flere og vi skal utvikle Ulland-
haugtårnet som Lyse nå eier – en historisk kjekk 
julepresang til Lyse og innbyggerne i regionen.
 Neste gang du får magasinet fra Lyse i hendene, 
så har det fått en helt ny drakt, et nytt format, ny stil - 
tilrettelagt for deg og skrevet på en måte som vi håper 
du finner interessant.
 God lesing og et godt nytt år!

Kristin Støle Kalgraff, redaktør

Design: Ivar Oftedal
Trykk: Gunnarshaug
Opplag: 2500

Redaksjonen: Kristin Støle Kalgraff (red.), Ingvild Ween, 
Marita Omdal og Ove Jølbo

Redaksjonen avsluttet 2. desember 2019

Forsidefoto:  
Leder for markedsstøtte og samfunnskontakt Stine 
Værang (t.h.), forretningsutvikler Merethe Løkås og 
kollegaene deres i Signal Bredbånd AS. 
Foto: Frida Bringslimark

Bygging av fjernvarme til Stavanger er i full gang. Her er Leiv Molven, 
plan- og anleggssjef i Stavanger kommune, Aleksander Dåsvand, leder 
kontraktstyring i Lyse Elnett og Hege Monsen-Wiggins, senior prosjekt-
leder i Lyse Neo ved anleggsområdet på Storhaug. (Foto: Kristofer Ryde)
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F
or lederen i det nye selskapet Lyse Lux er 
det en etterlengtet oppgave som nå står 
for tur. 
 – Vi skal forvalte og drifte infrastruktur 

for belysning for tolv av våre eierkommuner. Dette 
er offentlig belysning med i alt 80 000 lyspunkt, 
 forteller Loyd Evensen som er den nyslåtte 
lederen av selskapet. 
 Når det gjelder eierstruktur av det nye 
 selskapet, er det nokså spesielt på landsbasis.
 – Dette skyldes nok at kommunene har 
funnet det som hensiktsmessig at vi i Lyse tar oss 
av det som har med veilys å gjøre. Det er noe vi 
kan og som de gjennom mange år har stolt på at vi 
fikser. Det skal vi fortsette med, sier han.  
 I løpet av høsten har arbeidet med ny nett-
side og organisering av det nye selskapet pågått. 
Sammen med en styringsgruppe bestående av 
finans, juridisk avdeling og HR er det jobbet med 
mandat og all administrativ behandling. 

LYS GIR TRYGGHET
Å være dyktige både på vedlikehold, drift og 
nyskaping innenfor området lys er ikke noe nytt 
for denne gjengen. Flere prosjekter har de høstet 
priser for, og sammen med enkelte kommuner og 
leverandører har de fått til prosjekt som er kjent 
som svært vellykkede. 
 – Dette er til glede for mange, ikke bare for 
oss. Lys handler i veldig stor grad om trygghet.  
Å unngå at det er mørke områder der folk ferdes, 
er en av de viktigste oppgavene våre. Dette er 

et samfunnsansvar som vi tar med den største 
ydmykhet. Men det handler også om å skape noe 
ekstra fint, noe som kan være både underholdene 
og flott, forklarer Loyd. 

STORE SENTRALE 
BELYSNINGSPROSJEKT
Det nye selskapet har allerede flere spennende 
prosjekt med kommunene og er dermed en viktig 
bidragsyter. Blant prosjektene som pågår inngår 
både ny belysning ved Vannassen, Mosvanns-
parken, området rundt Stavanger domkirke og 
Ruten på Sandnes. 
 – Vi har ansvaret for hele leveransen til 
Ruten, og det ser ut til at dette kommer til å bli et 
ekstra spennende og flott prosjekt. Vi snakker om 
et eget målområde for Blink-festivalen – under-
støttet av lys selvsagt, som skal gjøre det virkelig 
flott – og trygt, sier Loyd. 
 Parallelt går det en rekke andre prosjekt 
som blant annet innebærer ny belysningsplan 
for Stavanger sentrum hvor de gamle stavanger-
lampene blant annet skal få nytt liv, og flere 
 initiativ knyttet til bruk av sensornettverk og 
samarbeid med FoU og Innovasjon, Lyse Fiber og 
Smartly.
 Den beste tilbakemeldingen Loyd har fått 
som omhandler endringene som nå skjer, var 
da skipperne på hurtigbåtene som trafikkerer 
byøyene ringte. 
 – De lurte på hvorfor lyset på de små kaiene 
på byøyene var endret på. Dette har de nemlig 

brukt som styringslys på tåkete morgener. Det 
viser at jobben vi gjør er viktig, sier Loyd. 
 I løpet av kort tid vil all drift robotiseres, 
og feil vil dermed kunne bli oppdaget og fikset 
 kjappere. Kundene kan melde om lysbrudd via 
Lyse.no, og etterhvert vil både biler og kampanjer 
om Lyses nye lysselskap bli å se.

Nytt selskap 
skal gi nytt lys 

Et nytt datterselskap i Lyse skal sørge for at lyset i tolv 
eierkommuner virker som det skal og bidra til tryggere 

og flottere lys på steder der folk ferdes.
TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF ILLUSTRASJON SPACEGROUP

Det mangler ikke på lyse ideer når Loyd Evensen  
skal lede Lyses nye selskap.

Et av de største prosjektene i Sandnes kommune, nye Ruten, kan bli et referanseprosjekt for det nye datterselskapet.

Fiberreisen

Vi er på slutten av 90-tallet. Her vest har oljeselskapene et 
 skrikende behov for høy båndbredde, de trenger å behandle  svære 
 seismikkdata raskt. Lyse ser mulighetene og starter  selskapet ElTele 

Rogaland for å komme oljenæringens behov i møte.
TEKST SVEIN F. HESTVAAG  FOTO SHUTTERSTOCK, TOMMY ELLINGSEN

D
et viser seg å være en klok satsing. 
Sommeren 2000 blir selskapet solgt 
til Tele 1 Europa, og investeringene 
på 149 millioner blir belønnet med en 

salgssum på 717 millioner.
 Eventyret kunne ha stoppet der. Men slik 
gikk det ikke. I Lyses konsernledelse satt nemlig 
Toril Nag som hadde ledet ElTele og nå skulle 
drive med forretningsutvikling. Hun hadde tatt 
med seg Eirik Gundegjerde, som var teknisk direk-
tør i ElTele, inn i Lyse, og sammen begynte de å se 
på muligheten for nye tjenester.
 – Det var i grunnen en helt naturlig tanke 
å tenke. Lyse hadde grøftene og strømmen, så 
hvorfor kunne vi ikke like godt også levere annen 
infrastruktur hjem til folk? 
 Toril og Eirik fikk med seg konsernsjef 
Eimund Nygaard og Lyse besluttet å satse på fiber, 

stikk i strid med den gjengse oppfatningen om at 
framtiden var laget av kobber.
 – Ideen vår ble først sett på som totalt over-
kill og nærmest latterliggjort. Men vi hadde troen, 
blant annet hadde vi sett hva man fikk til i land 
som Italia og Singapore. Det fantes en infrastruk-
tur som var framtiden, og den var ikke laget av 
kobber, men av fiber, forteller Toril.
 (Det hører ellers med til historien, om enn 
i parentes, at Telenor først i 2011 mistet troen på 
kobber og konverterte til fiberguden.)

MEDVIND FRA FØRSTE DAG
Først gjaldt det å få styret til å si ja til ideen. 
Etappe nummer én gikk ut på å sjekke stemningen 
i markedet: Ville folk ha fiber? Var de villig til 
å betale? Og ville Lyse greie å kommunisere de 
utrolige mulighetene som lå klar og ventet?

 – Vi fikk laget informasjonsmateriell og 
reiste på kryss og tvers over hele Jæren, der vi 
uansett skulle grave og legge gassnett og trekkerør. 
Konsernstyret krevde 40 prosent tilslutning i tre 
områder for å gi grønt lys, men tilslaget ble 60. 
Vi opplevde at kart og terreng stemte. Det viste 
seg at hele 60 prosent av husstandene i områdene 
vi solgte i, ville kjøpe fiber. Det hjalp selvsagt at 
vi kunne tilby samme pris på vår løsning som 
kundene allerede betalte for dårligere tjenester.

– Hva ser du som hovedårsaken til den gode starten?
 – Det er mange ting. Vi hadde fokus på å 
være nær kunden, vi hadde eiere og et styre med 
mot og vilje til å satse, og selvsagt var kunnskapen 
vår om å levere husholdningene kritisk infrastruk-
tur også en faktor. Pluss at vi hadde flaks, vi traff 
en bølge og var først ute med å tilby fiber.

F I B E R  T I L  F O L K E T
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 Dermed gikk styret med på å bevilge penger 
til å etablere Lyse Tele, som var på beina i 2002.
 – Jeg fikk med meg Eirik, han ble på ny 
teknisk direktør og skal ha mye av æren for hvor 
bra det skulle komme til å gå, sier Toril.
 De to laget en forretningsplan som sa at målet 
skulle være 28 000 kunder om 15 år, altså i 2017. 
Men de tok grundig feil. Tallet viste seg å bli nær 
500 000. Et bilde som forteller det meste: I 2017 ble 
det koplet opp en ny Altibox-kunde hvert 11. minutt.
 I dag nærmer tallet på Altibox-kunder seg  
600 000.
 – Fortsetter utviklingen slik som den har vært 
til nå, vil vi nå én million kunder i god tid før 2030, 
sier Toril.

INTERNETT, TV OG TELEFONI
Men tilbake til starten: Internett, tv og telefoni. 
Det var pakken som nå skulle tilbys innbyggerne, 
alt fra én leverandør. Lyse hadde en viss erfaring 
med fiber både internt og fra oljesektoren, så 
internettjenestene var enkelt å sette opp. Men tv og 
telefon? Upløyd mark, for å bruke et jærsk bilde.
 – Vi hadde først dialog med Bredbånds bolaget 
om et samarbeid om tv, men det ble det ikke noe 
av. Dermed måtte vi tenke nytt, på egenhånd, og 
vi fikk gjort avtaler med stadig flere av de viktige 
innholdsleverandørene. Vi tok etter hvert også opp 
konkurransen med videobutikkene ved å tilby film-
leie. De holdt ut i ti år, så var videoen på hjørnet en 
saga blott, husker Toril.

 Etter hvert tok andre selskaper kontakt med 
Lyse, deriblant Haugaland Kraft og Dalane Bred-
bånd, og det ble laget en partnerstrategi. Denne 
har vist seg å være en suksess i arbeidet med å spre 
Altibox-produktet over hele landet.
 – Den tette kundedialogen vi kom i gang med 
allerede da, har blitt med oss videre og preger oss 
den dag i dag, utdyper Toril. 

FORENKLING ER STIKKORDET
– Kari og Ola Nordmann er klar for ny teknologi, 
vi er digitalt oppegående, og vi tvinger det offent-
lige Norge til å følge etter, påpeker Toril. 
 – Se bare på selvangivelsen, her var vi blant 
de første som tok digitale løsninger i bruk. Og la 
oss ikke glemme Vipps!
 – Du har ved flere anledninger trukket fram 
forenkling som suksessfaktor – hvor mye enklere 
kan det bli? 
 – Folk ønsker å ha full oversikt, selv om til-
budet blir bredere og valgmulighetene stadig flere. 
Smarthjem-produktene kommer også for fullt, og 
behovet for sikkerhet, trygghet og tillit vil bare 
ble større. Kunden vil først og fremst vite én ting: 
Hvem hun skal ringe til når hun trenger hjelp. Vi 
vil alltid være klar, og vi vil være nær.

– Hva har vært den største oppturen din underveis?
 – De er så mange! Opplevelsen av å jobbe i et 
konsern der en rekke elementer fungerer sammen 
er utrolig motiverende. Og å få jobbe med opp-

gaver som er viktige for samfunnet, som er med på 
å gjøre det grønnere, er naturligvis en driver, sier 
konserndirektøren.

– Noen nedturer?
 – Det var en tid da vi ble utsatt for det som 
nærmest framstod som drittpakker. Kommuner 
og media fikk fra litt uklare hold advarsler om at 
kraftselskapenes satsing på fiber kom til å bli den 
nye Terra-skandalen. Morsomt å tenke på nå, men 
selvsagt var det både urimelig og antakelig uetisk.

ALTIBOX-NAVNET
Toril husker også godt hvordan navnet ”Altibox” 
kom til verden.
 – Det er en morsom historie. Vi kjørte intern 
navnekonkurranse, og vi hadde reklamebyrå på 
saken, men det forløsende navnet dukket til slutt 
opp i en workshop der vi diskuterte dette med 
forenkling, alt er i orden, alt er ivaretatt – eller 
i boks. Det var vel Anders Brandt, som i dag er 
eksternt styremedlem i Viken Fiber, som foreslo 
Altibox. 
 Og sånn ble det. Det angrer verken Toril 
eller andre på. I dag er Altibox en sterk nasjonal 
merkevare.
 På tampen spør vi Toril hva hun synes om å 
bli titulert som “Fiberdronningen“, og hun ler: 
 – Det er morsomt, men selvsagt bare medie-
skapt. Du finner ingen krone på kontoret mitt, for 
å si det sånn!

F I B E R  T I L  F O L K E T

2004:  Standardhastighet på 4 Mbps opp og ned.
2005:  Lansering av filmleie på TV-dekoderen.
2007:  Første hjemmesentral med innebygget trådløs ruter.
2008:  Lansering av PVR-dekoder med spoling og opptak.
2009:  Lansering av unik komplett fotballpakke.
2011:   Med appen TV Overalt blir Altibox først i Norge til å  
 tilby en pakke med TV-kanaler på smarttelefon, 
 nettbrett og datamaskin.
2012:  Organisasjonen Fiber-to-the-home Europe utroper  
 Altibox til Europas beste fiberoperatør. 
2014:  De fleste TV-kanalene kan vises i appen - med  
 mulighet til å spole tre timer tilbake når man logger inn.
2014:  Lansering av filmleie via appen TV Overalt.
2015:  Det blir mulig å kjøpe og laste ned filmene på mobil  
 og nettbrett.
2017:  Lansering av Nye Altibox TV, som fikk 100 000  
 kunder på de første åtte månedene. Ble fulgt opp av  
 den nye appen Altibox.
2018:  Altibox tilbyr 1000/1000 Mpbs. Et flertall av  
 kundene er fortsatt på båndbreddene 300/300  
 og 500/500 Mbps.

Lyses televirksomhet består av den heleide digital-TV og 
internettleverandøren Altibox AS, og Lyses eierskap i en rekke 
 fiberselskaper i Norge og Danmark. Altibox sitt kjernenett i 
 Norge dekker hele Norge fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Omsetning 2018:   3,5 milliarder kroner
Antall kunder i Altibox-
partnerskapet:  536 280 (556 986 1. halvår 2019)
Antall egeneide 
fiberkunder:  305 947 (330 021 1. halvår 2019)

I tillegg til å levere framtidsrettede 
TV-, IP-telefoni- og internett-
produkter over fiberkabelen, 
setter Altibox også betydelige 
spor i samfunnet. Altibox og 
deres  leverandører sponser et 
bredt utvalg av organisasjoner og 
 aktiviteter som utvikler morgen-
dagens norske talenter.

HØYDEPUNKTER I ALTIBOX-HISTORIEN LYSES TELEVIRKSOMHET SAMFUNNSBYGGEREN AVGJØRENDE: Vi satset riktig i 2002, da vi 
fastla prinsippet om at alle våre kunder skal 
ha sin egen fiberkabel helt inn i veggen. 
Dette for at kundene til skal være helt sikre 
på at de har mer enn nok båndbredde til å 
dekke både dagens og morgendagens be-
hov, sier Toril Nag, som både er konserndi-
rektør i Lyse og styreleder i Altibox. I 2020 
vil Altibox passere 600 000 kunder.
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D
et er EPSI som hvert år står for 
undersøkelsen. EPSI er et markedsana-
lyseinstitutt med røtter i akademisk 
forskning og blir sett på som en svært 

pålitelig kilde.
 – Jeg pleier å si at vi er en ekstern revisor av 
tilstanden hos kundenes kundemasse. ”Revisor” 
høres kanskje firkanta ut, men det er svært viktig 
å ha en standardisert modell og en systematisk 
tilnærming til oppgaven, forklarer Fredrik.
 Hos EPSI handler det stort sett om kvanti-
tative analyser, og det går naturlig nok mye i tall. 
Selve undersøkelsene består primært av telefon-
intervjuer, og EPSI har engasjert Norstat til å gjøre 
denne jobben.
 – Norstat er vår hoffleverandør av data, de 
har sine pålitelige metoder for å samle inn data. 
Det handler blant annet om å nå et tilfeldig, men 
representativt utvalg informanter. Til sammen 

A
ndres Alme Flataker (31) har jobbet 
ved Lyses kundesenter i tre år og 
trives godt i rollen som god hjelper.

 – Jeg ville ha en ny utfordring, hadde jobbet 
i bank før og var vant til å ha kundekontakt. Så da 
jeg begynte å studere og trengte en ekstrajobb, var 
dette noe jeg hadde lyst å gjøre, sier Andres, som 
leser til en mastergrad i økonomi ved UiS.
 Kundesenteret på Mariero har til sammen 
rundt 100 medarbeidere, og bemanningen ligger 
på mellom 10 og 50 på dag- og kveldstid, mens tre 
personer holder fortet om natten.
 – Vi har ulik bakgrunn, ulike erfaringer, dette 
bidrar til at vi spiller hverandre gode. Dessuten 
har vi en støttefunksjon vi kan bruke når vi får 
spørsmål som ikke kan besvares der og da.
 Og innringerne spør om det aller meste – de 
ønsker informasjon om nye tilbud eller hjelp til 

1450 kunder av Altibox og andre aktører i  bransjen 
blir intervjuet, og gode statistiske metoder gjør at 
vi kan generere valide estimater ut fra det vi får å 
arbeide med.

– Altibox har nå figurert på topp i ti år – hva har du 
å si om det?
 – Det er unikt!. Kun Sbanken slår dette, de 
har ligget øverst i 15 år. Så Altibox har definitivt 
lyktes i arbeidet med å sette kunden i sentrum, og 
kanskje aller viktigst: ikke latt seg friste til å hvile 
på laurbærene!

STABILITET OG OPPLEVD NÆRHET
Fredrik Høst er ikke i tvil om hva som er det aller 
viktigste når det gjelder å gjøre en bredbånds-
kunde fornøyd.
 – Oppetid, helt klart. Kundene forventer 
stadig mer, og stabilitet er avgjørende for en 

oppkopling av dekoder og hjemmesentral, de lurer 
på hvorfor bildet av og til hakker, har spørsmål 
knyttet til bestilling eller faktura.
 – På nettene er det helst tv-tittere og gamere 
som ringer og har et akutt problem, sier økono-
mistudenten.
 Den aller rareste henvendelsen Andres 
kjenner til, kom en natt. 
 – Det var en kar som hadde tygget ned en hel 
boks Vitaminbjørner og lurte på om det var farlig 
for ham, om han kunne dø av det.
 –Og han visse at det var Lyses kundesenter han 
hadde ringt?
 – Ja, han trodde åpenbart vi hadde eksperti-
sen, ler Andres.
 Altibox topper kundetilfredshetsmålingene år 
etter år, og Andres har tanker om hvorfor.
 – Jeg tror det først og fremst handler om 
miljøet på jobben. Vi har et godt samhold, spiller 

tjeneste som dette.  Når det gjelder Altibox, går 
nettopp ”stabilt” igjen som honnørord. Vi merker 
for øvrig også at urbane kunder er mer kravstore 
enn kunder i periferien, sier han
 Han trekker fram den lokale partner-
strukturen, som han mener har stor verdi:
 – Altibox er en nasjonal merkevare, men 
mange kunder har likevel et lokalt forhold til 
leverandøren sin. Partnere gjør en skikkelig bra 
jobb med å yte god personlig service, og det gjør 
avstanden til leverandøren mindre – i forhold til 
for eksempel Telenor og Get, der kunden opplever 
at avstanden er lengre. Partnerstrategien er rett og 
slett med på å gjøre Altibox mer kundevennlig.

– Men navnet ”EPSI” er en smule kryptisk?
 – Bokstavene står for extended performance 
satisfaction index, men vi sier bare EPSI, uttalt som 
et ord, ler Fredrik Høst.

hverandre gode, og vi yter det lille ekstra, er pro-
aktive. Det hender for eksempel at når en kunde 
får dekodertrøbbel i forkant av vinterferien eller 
påsken, kjører en av våre hjem til vedkommende 
og ordner opp der og da.
 – Blir du skjelt ut i blant?
 – Sånt hender. Da er det viktig å snu stem-
ningen, eller samtalen. Det viktige er å bidra til at 
kunden får en positiv totalopplevelse, og mange er 
veldig flinke på dette.
 – Og når mastergraden din er i boks i 2021,  
hva da?
 – Jeg vil gjerne fortsette å jobbe i Lyse, trives 
veldig godt her, sier 31-åringen, som dermed har 
lagt inn en åpen søknad.

F I B E R  T I L  F O L K E T

– Unikt! Den gode 
hjelperenDaglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge er

 ikke i tvil om at partnermodellen er en 
vesentlig grunn til at Altibox stadig topper 

lista over fornøyde kunder.
TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO ØYVIND KRABBERØD – Vi spiller hverandre gode, og vi 

yter det lille ekstra. Det er kanskje 
de viktigste grunnene til at kundene 

er så fornøyd med oss.
TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF

KUNDENS MANN: Det handler  
om å gi kunden en positiv total
opplevelse, sier Andres Alme Flataker 
i Lyse Dialog. 

Stabilitet og nærhet til kunden 
er avgjørende faktorer for 
Altiboxsuksessen, fastslår daglig 
leder i EPSI Norge, Fredrik Høst.

F I B E R  T I L  F O L K E T
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-S
ignal består av høyt kompetente 
folk som både er forretnings-
orienterte, har stor arbeidskapasi-
tet og høy moral. Summen av dette 

gjør at det er en kjempegod gjeng, sier Ole-Johnny.
 Teller vi med oppkjøpet av Alta-selskapet 
Nornett, nærmer Signal seg nå 100 ansatte. 
Sammen er de klar til å ta videre skritt for å erobre 
Nord-Norge, marsjerende under Altibox-fanen.
 Signal har allerede rundt 60 prosent av fiber-
kundene i Nordland, markedsandelen er betydelig 
mindre i Tromsø, mens etableringen i Finnmark 
ennå er i startgropa.
 – Vi ser et veldig stort potensial, ikke minst 
Finnmark, hvor vi i dag, gjennom Nornett, har 
rundt 6500 kunder, herav cirka 1000 på fiber. De 
nye kundene vil i hovedsak være fiberkunder som 
vi tar fra konkurrentene våre.

– Hvor mange kunder har dere i Finnmark om to år?
 – Da skal vi ha 10-12 000. I dette ligger 
konvertering av kunder fra koaks – HFC – til 
fiber, samt nye fiberkunder. Jeg vet det er et sprekt 
anslag, men vi satser offensivt. Vi kjenner lands-
delen, vi kjenner kulturen og vi kjenner folkene 
som bor her. Og potensialet i Finnmark totalt er 
rundt 60 000 kunder.

 Men markedssituasjonen i Finnmark er 
 spesiell. Det er snakk om store avstander, boset-
ting i klynger spredd rundt i fylket, og disse er 
igjen preget av lojalitet til sitt lokale kraftselskap. 
 – De aller fleste innbyggerne har allerede 
 fiberkopling fra sin lokale leverandør, men 
tjeneste tilbudet er ikke like bra som det vi kan 
tilby, sier Ole-Johnny.

– Hvordan skal dere vinne disse kundene?
  – Rett og slett ved å være bedre enn 
 konkurrentene. Altibox er et suverent produkt 
som ingen andre kan måle seg med. Og vi gleder 
oss. Vi merker alt at vi blir tatt godt imot, smiler 
Ole-Johnny. 

IKKE “BARE” ALTIBOX
Signal skal om ikke lenge begynne å tilby strøm til 
privatkunder i Nord-Norge under navnet Signal 
Strøm, forteller direktøren.
 – Da Lyse kjøpte Signal, var det ikke kun 
med tanke på internett og tv. Tanken er at vi skal 
være brohode for alle Lyse-produktene – deriblant 
elbilladere, energirådgivning og altså strøm.

– Når vil innbyggerne i nord kunne velge  
Signal Strøm?
 – Vi forventer å kunne tilby strøm til privat-
markedet allerede i januar. Da vil vi primært ta for 
oss eksisterende kunder og selge til dem – gå rett 
på og løfte fram fordelene ved å være totalkunde. 
Tre produkter fra samme leverandør gir en 
enklere hverdag, i tillegg til at vi selvsagt vil være 
konkurranse dyktige på strømpris.

– Snakker vi alt på én faktura nå?
 – Ikke ennå, men det vil komme. Det har noe 
med krav fra myndighetene å gjøre, men mest at vi 
trenger å oppgradere våre interne støttesystemer.

– Hvordan ser 2020 ut?
 – Vi har gjort et solid arbeid i år, og kommet 
langt i å selge budsjettet for året som kommer. 
Butikken går bra, det er fin fart. 2020 skal bli et 
veldig godt år!
 Signal har klare ambisjoner om å vokse både 
organisk og gjennom oppkjøp, vi er allerede i 
dialog med noen, røper Ole-Johnny, men hvem 
det handler om er foreløpig en hemmelighet.

F I B E R  T I L  F O L K E T

OPTIMIST: Direktør Ole-Johnny Johansen i 
Signal Bredbånd AS er klar for å samle hele 
Nord-Norge til ett Altibox-land. 

– 2020 skal bli et veldig  godt år!
Ole-Johnny Johansen er full av optimisme. Han har ledet Signal Bredbånd 
AS i snart to år og er stolt av det Bodø-baserte selskapet.
TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO FRIDA BLINGSLIMARK

Godlyd hos Altibox-partner i nord:

Signal Bredbånd AS er heleid av 
Lyse, har hovedkontor i Bodø og 
sju avdelingskontor fra Mosjøen i 
sør til Kirkenes i nord.
Selskapets markedsområde er 
Nordland, Troms og Finnmark. 
Forventet omsetning for 2019 er 
rundt 285 millioner kroner.

SIGNAL BREDBÅND
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F I B E R  T I L  F O L K E T

D
et er vinter i nord. Skikkelig vinter. 
Men det varmer Stine Værang å kunne 
slå fast at Signal har erobret Norges 
hittil nordligste fiberregion, tettstedet 

Mehamn med rundt 800 innbyggere. Avstanden 
til hovedkontoret i Bodø teller 675 snødekte 
kilometer.
 – Hovedutfordringen med å legge fibernett 
så langt nord er at vi ikke vet hvor lang grave-
sesongen blir. I fjor kunne vi grave til ut i desem-

ber, mens i år kom vinteren to måneder før. Så vi 
har mange planlagte prosjekter som må utsettes 
på grunn av været, forteller Stine, som er leder for 
markedsstøtte og samfunnskontakt i Signal.
 – Men Mehamn i Finnmark har dere kontroll  
på nå?
 –  Ja, i Mehamn har vi fått gravd mye alle-
rede. Vi håper å få opp den første Altibox-kunden 
i Finnmark i løpet av kort tid, det gjenstår kun å få 
på plass en node som er forsinket.

 – Og da kan dere gå i gang og blåse fiberliv i 
hjemmene?
 – Ja, men viser gradestokken under 10 
minus kan det blir problematisk å blåse fiber til 
slutt kunden. Det kan være kondens i rørene som 
fryser, og isen kan blokkere røret når vi skal blåse 
fiberen. forklarer Stine. 
 – Vi satser på at været holder seg og at vi får 
koplet opp den nordligste Altibox- kunden i løpet 
av kort tid!

Frysebox Prøv å legge fiberkabler i 20 minus. 
Du finner fort ut at det ikke er en 
spesielt god plan.
TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO FRIDA BLINGSLIMARK

KALDT: Leder for markedsstøtte og samfunnskontakt 
Stine Værang (t.h.), forretningsutvikler Merethe 
Løkås og kollegaene deres i Signal Bredbånd AS er 
prisgitt værgudene i arbeidet med å spre det glade 
Altiboxbudskapet i nord. 

Takk, Viking!

Cupfi nalespill og solid plassering i Eliteserien. Lite ante vi hva sesongen 
skulle by på tidlig i vår. Viking har vist oss hvordan fellesskap og lagspill 
kan lø� e oss alle, og har innfridd alles forventninger – og vel så det. 
Kjære spillere, trenerteam, administrasjon, sponsorer og publikum: 
Takk for et herlig fotballår. Drømmen leve! 
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K
rysset Ryfylkegata og Avaldsnesgata på 
Storhaug i Stavanger Øst er vanligvis 
trafikkert av biler, syklister og gående. 
 I dag er det lyden av gravemaskiner og 

sildrende høstregn som preger veikrysset. Flere 
kilometer vei skal graves opp på Storhaug i løpet 
av det neste året, men vi må spole tilbake til 2010 
for å finne grunnen. 
 Kirsten Løland og Johnny Fredvik i Lyse Neo 
ga Hege Monsen-Wiggins og Bjørn-Arild Omdal i 
daværende Lyse Infra i oppgave å finne den beste 
traséen for fjernvarme fra Jåttåvågen til Stavanger. 
Arbeid med kollektivtraséen pågikk samtidig, og 
ble viktig for hvor kundegrunnlaget ville være i 
fremtiden. 
 − Vi gikk tidlig i dialog med kommunen for 
å se hvor de skulle gjøre forbedringer, og hvor vi 
kunne finne fellesføringer (føre frem infrastruktur 
samtidig). Det første prosjektet vi gjennomførte 
var Auglends bakken til Vaulen skole i 2011, et 
steinkast unna Lyses hovedkontor på Mariero, 
forteller Hege. 
 Fra forslaget ble levert i 2012, skulle det gå 
mange år før byggingen kom i gang. Fjernvarme 
er en tung investering, prosjektet ble kalkulert til 
cirka 100 millioner kroner. 
 Rammevilkår, konsernbeslutning, konsesjon 
og ikke minst støtte fra Enova, Klima- og miljø-
departementets selskap som bidrar til omlegging 
av energibruk- og  produksjon måtte på plass.

I ni år har Hege Monsen-Wiggins jobbet med  
å bygge fjernvarme til Stavanger. Halve  
strekningen er lagt – resten skal gjøres på ett år.
TEKST MARITA OMDAL FOTO KRISTOFER RYDE  

Øyner målet 
i det fjerne 

Det går fremover, kan Hege Monsen-Wiggins, senior prosjekt-
leder i Lyse Neo, Leiv Molven, plan- og anleggssjef i Stavanger 
kommune, og Aleksander Dåsvand, leder kontraktstyring i Lyse 
Elnett konstatere over anleggsområdet på Storhaug.

14 15

LYS E  S I D E R  N R .  2  •  2 0 1 9



JULEGAVE FRA ENOVA
I desember 2016 kom den utløsende Enova- 
støtten på 40 millioner, og Lyse kunne gå i 
gang. En så stor fjernvarmeutbygging ble en ny 
erfaring for både Lyse og Stavanger kommune. 
Leiv Molven, plan- og anleggssjef i Stavanger 
kommune, forteller at samarbeidet med Lyse har 
vært godt i mange år. 
 – Vi har hatt et mål om å bli stadig bedre på 
samarbeid med alle aktører og se de store linjene 
– hva som er mest samfunnsøkonomisk. For å 
få til god samhandling må man være raus, finne 
bærekraftige løsninger, og en rettferdig kostnads-
fordeling. Min oppfatning er at selv om området 
er utfordrende å grave i, er samarbeidet så godt at 
det tåler sammenligning med de fleste storby-
områder i Norge, sier Molven. 

ET PUSLESPILL AV KABLER
Både i gaten og nede i gropen er det trangt om 
plassen. Det ser ut som et puslespill, hvor hver 
kabel er en viktig brikke. 
 – Vann- og avløp, strømkabler, gass, fiber, 
fjernkjøling og fjernvarme ligger allerede i bakken, 
og her skal vi koble til fjernvarmeledningen fra 
Forus. En ting er å komme til med gravemaskiner 
og utstyr, men vi skal legge ned infrastruktur av 

store dimensjoner. Forskrifter og normer styrer 
avstanden mellom rørene, og vi kan ikke legge 
tettere eller utvide. Dypt må vi også gå fordi vann 
og avløp skal ligge frostfritt, forklarer Hege. 

TØFT TERRENG 
Langs Hillevågsvatnet hvor det nesten ikke fantes 
noe i bakken fra før, gikk det unna. Men det tilhø-
rer unntakene. Traséen ligger ofte i fjell, og da må 
det meisles eller sprenges. Inne hos Kanelsnurren 
i Ryfylkegata bråker det godt når Stangeland sine 
menn hamrer løs i grøfta utenfor. Hensynet til 
naboer og berørte i byggeperioden er ikke noe 
Hege tar lett på. 
 – Folk må komme til eiendommene sine, og 
komme forbi. Det er ikke alltid like enkelt. I tillegg 
har du støy fra meisling og boring, det forstår vi jo 
godt at folk ikke synes er så kjekt, sier hun.  
 Leiv Molven og Stavanger kommune skal 
gjøre sitt for å bidra til at det går etter planen. 
 – Å holde alt i drift samtidig som en gjør en 
så omfattende jobb, er en utfordring. Men graving 
er et tegn på en by i vekst ved at vi har ressurser til 
å oppgradere samfunnskritisk infrastruktur, sier 
Molven, og legger til at innbyggerne på Storhaug 
nå får nye vann- og avløpsledninger som skal vare 
i 100 år.

ET KLIMALØFT 
Lønnsomheten i investeringene regnes over 
mange år, og Lyse er avhengige av å få kunder 
tilknyttet fjernvarmenettet. Stavanger Øst med 
områdene Siriskjæret, Lervig og Breivik har 
gassfyrt nærvarme som erstattes med fjernvarme i 
slutten av 2020.
 Lyse Elnett benytter anledningen til å 
etablere en sterkere høyspentforbindelse mellom 
Lervig og Hillevåg. Noen lavspentkabler blir også 
lagt der det er behov for vedlikehold. 
 – Vi har i senere tid fått mange bestillinger på 
nytilknytning av ladestasjoner i forsynings nettet. 
Med klimamålene fra det private og offentlige, 
forventes økt elektrifisering av transportsektoren, 
og enda flere bestillinger. Med mer fjernvarme til 
oppvarming i disse områdene, vil det kunne frigi 
kapasitet, og dermed avlaste strømnettet, sier 
Aleksander Dåsvand, leder kontraktstyring i Lyse 
Elnett. 

OPPTELLING
Tilbake på kontoret bretter Hege ut et stort kart 
over fjernvarmeaksen til Stavanger, og peker og 
teller opp. 
 – Ni strekk er ferdig bygd. De utgjør 3,9 
kilometer av de 8,7 vi skal bygge. Nei, vent litt, 

sier hun og finteller – skriv at vi har bygd 4,2 
kilometer, og at vi er nesten halvveis. 
 Prosjektlederen med over 20 års erfaring fra 
Tyskland og Norge forteller at det krever både 
tålmodighet og “drive” for å holde på i nesten 10 
år med et prosjekt. Det blir litt som en baby. 
 – Du har det på maten, og mange ganger har 
en lyst til å bare gi opp og gi det vekk. Jeg skulle 
jo ønske at alt hadde gått på skinner, men det er 
jo når en må håndtere utfordringer at en lærer og 
utvikler seg, både på kompetanse og som person, 
sier hun ærlig. 
 Hege trekker frem tryggheten i teamet hun 
har med Kjell Gabriel Garpestad og Marlein 
Undheim, og prosjektlederne Tom Aaltvedt, 
Trond Skaustein og Kim Ivan Holmen i Lyse 
Elnett, SHA-koordinatorer og byggeledere som 
 avgjørende.
 Et intensivt år med graving ligger foran dem, 
men 1. januar 2021 skal det leveres. 
 – Marerittet er jo at det mangler noen meter 
på slutten på å koble det hele sammen. Men vi 
skal gjøre alt som står i vår makt for at det ikke 
skjer, sier Hege.
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Arkstørrelse A3 stående ±

STAX HOVEDTRASÉ FJERNVARME
Kartforklaring

FERDIGSTILT

BYGGING 2019

BYGGING 2019/2020

BYGGING 2020

Eksisterende nett US

LN = LYSE NEO
SK = STAVANGER KOMMUNE

FJERNVARME

Oppvarmet vann (50-90 grader) som brukes til 
oppvarming av bygg gjennom vannbåren  

gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming  
av tappevann. Utnytter spillvarme fra søppel-

forbrenning og bidrar til stabil, fleksibel og 
forutsigbar varmeforsyning. 

 Avlaster strømnettet på kalde dager.

FJERNVARME TIL STAVANGER
9 kilometer rørnett fra Jåttåvågen til Stavanger 

Øst fordelt på over 20  etapper. Kun mindre 
endringer er gjort på traséforslaget fra 2012.

FAKTA

«Å holde alt i drift samtidig som en gjør 
en så omfattende jobb, er en utfordring. 
Men graving er et tegn på en by i vekst 
ved at vi har ressurser til å oppgradere 
samfunnskritisk infrastruktur.»

Det er mange i sving i prosjektet – sveisere, 
 graveentreprenører, driftspersonell, prosjekterende 
og cirka 20 Lyseansatte.

Traséen går ofte i fjell. Her heises borerigg og bore
krone ned i gropen ved jernbanen i Hinnavågen.

FERDIGSTILT

BYGGING 2019

BYGGING 2019/2020

BYGGING 2020

LN = LYSE NEO
SK = STAVANGER KOMMUNE
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Lokalt utviklet sensorkule er montert på kraftlinje hos Lyse. 
Etter kort tid i drift har kulen gitt nyttig fakta som kan bidra til å 

hindre strømbrudd og utnytte kapasitet i linjen.
TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

Sensorkule 
overvåker kraftlinje

-V
i ser i sanntid tilstanden på 
kraftlinjen, og ser at for eksem-
pel temperaturen i linjen øker 
mye mer enn lasten* skulle tilsi 

når det er vindstille ute. Vi ser også at tempera-
turstigningen kommer cirka 1,5 timer etter at 
høyeste last gikk gjennom linjen, forteller leder 
for driftssentralen Terje Nevland i Lyse Elnett, 
mens han peker på skjermen. 
 I tillegg til grafer som viser last, tempera-
tur og sig på linjen, så ser han også temperatur, 
vær og vindforhold i samme bildet. Han er godt 
fornøyd med informasjonen han får så langt. 
 Teknologi som bidrar til et mer robust 
strømnett med færre strømbrudd er særdeles 
viktig nå når samfunnet blir mer og mer 
elektrisk. Lyse Elnett deltar derfor i flere 
pilotprosjekter der ny teknologi blir testet 
ut. 

OVERVÅKER 
Det er Heimdall Power som står bak løsningen 
med sensorkule som overvåker strømnettet. 
 – Kulene våre sender informasjon om 
tilstanden på kraftlinjen gjennom målinger av 
temperatur, vibrasjon og linjesig. Dette kan for 
eksempel varsle nettselskapet om snø og is på 
linjene. Nettselskapet kan da sende ut mannskap 

for å gjøre vedlikehold før feil oppstår og gir 
strømbrudd, sier Brage W. Johansen, daglig leder i 
Heimdall Power. 
 Han mener nettselskap kan spare penger på å 
ta i bruk sensorkuler i strømnettet. Sensorkulene 
gir også informasjon om ledig kapasitet i strøm-

nettet, som er viktig når det skal tas beslutning 
om å investere i nytt strømnett eller om kostbare 
investeringer kan utsettes. Det er mulig å bruke 
andre sensorer i kulen avhengig av behov. 

INN PÅ EIERSIDEN 
I tillegg til at sensorkuler blir prøvd ut i strøm-
nettet til Lyse Elnett, så går Lyse-konsernet også 
inn på eiersiden i Heimdall Power gjennom en 
emisjon sammen med BKK og Hafslund E-CO. De 
tre energiselskapene har stor tro på den norskut-
viklede løsningen. 
 – Vi har stor tro på teknologien og prosjek-

tet. Dette vil være en viktig brikke i det grønne 
skiftet, hvor vi skal elektrifisere flere deler 

av samfunnet, sier Ørjan Aukland, leder 
M&A og Lyse Investeringer. Gjennom dette 
 selskapet investerer konsernet i bærekraf-
tige tidligfase-selskaper innen teknologi og 
fornybar energi. Dette skal være med å bidra 

til omstilling i regionen, flere arbeidsplasser 
samt gi ny teknologi som Lyse har nytte av å 

ta i bruk. 
 Kulene som er montert på kraftlinje hos Lyse 

er produsert hos Westcontrol på Tau.

Leder for driftssentralen, Terje Nevland, og Brage Johansen i 
Heimdall Power, med sensorkulen som skal monteres.

Grafen viser sig på linjen.

* Last = forbruk og produksjon
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G
ravearbeidene på Ruten gjør veien til 
Sandnes’ nye rådhus en smule kron-
glete, men vel inne i det nye, flotte og 
funksjonelle bygget er det enklere: i 

4. etasje, - møterom G – sitter Sidsel Haugen og 
Bjørn Morten Hermansen bøyd over pc og papir 
som rommer førsteutkast til revidert eierstrategi.
 – Lyse er uten tvil det viktigste selskapet som 
kommunene eier, og dette eierskapet må forvaltes 
godt. En tydelig strategi som sier hva kommunene 
ønsker å oppnå med eierskapet, er derfor viktig, 
sier Haugen og Hermansen.
 Sidsel Haugen er seniorrådgiver for rådman-
nen i Sandnes kommune, mens Bjørn Morten 
Hermansen er fagsjef for eierskapsforvaltning 
i Stavanger kommune. De står i spissen for å 
lage det dokumentet som legges fram til politisk 
behandling i løpet av første halvår 2020.
 De peker på at Lyse er tett integrert i privatliv 
og næringsliv i de 14 kommunene som fra års-
skiftet eier selskapet. 
 – Lyse sørger for penger som eierne bruker 
til produksjon av velferd som skoler, barnehager 
og sykehjem. Lyse leverer husholdningskritisk 
infrastruktur til hjemmene, og er en viktig tilrette-
legger for næringslivet, framholder de to.

FORVENTER VEKST 
Siden Lyse ble etablert i 1998 har eierne hatt 
både finansielle og industrielle mål for eierskapet. 
Sist det ble vedtatt en eierstrategi, var i 2011. Nå 
revideres og justeres denne – det er ikke snakk om 
noen kursomlegging. 
 Det ligger i kortene at kommunene vil 
opprettholde sitt eierskap, og at de fortsatt vil ha 

samme vasskalde dag som Sidsel og Bjørn 
Morten drøfter eierstrategi, møtes konsern-
koordinator Maria Fogelfors Wredmark og 
Jens Arne Steinsbø som er leder for strategisk 
analyse og digitalisering i Lyse. De finpusser 
presentasjoner og problem stillinger som skal 
behandles i og vedtas av  konsernstyret.
 – Vi jobber med at konsernet skal få på 
plass et strategisk kompass i en tid med store 
endringer og konsolideringer i bransjene vi 
opererer i. Kompasset er vår «Strategi 2030», et 
arbeid som mange i Lyse har engasjert seg sterkt 
i, forteller de to. 
 Arbeidet har vært delt opp i flere steg:
Som et første prikkpunkt kan hypotese arbeidet 
nevnes. Hva er vår oppfatning av hvordan 
verden rundt oss vil utvikle seg? Hva tror vi vil 
skje som har betydning for Lyse? Ny teknologi? 
Åpning av fibernettet for tredjepart? Politisk 
ustabilitet? Tempo i elektrifiseringen?
 Prikk to beskriver målene forretningen 
har for de neste ti årene, og prikk tre selve 
strategien: Hvilke veivalg og prioriteringer skal 
tas for å nå målene – sett i lys av det vi tror om 
framtiden.
 Strategi 2030 skal gi fart og retning og 
bidra til å kvalitetssikre konsernets investerin-
ger. Med de langsiktige investeringene Lyse 
har, er ti år en høyst relevant strategihorisont. 
Strategiarbeidet har skjedd på tvers av selska-
pene i konsernet, og det har bidratt til å rive 
ned siloer. Mange ledere i konsernet har vært 
involvert, og de har gjort en formidabel jobb.
 – Dit ein ser, dit kjem ein. Sa Aasmund 
 Olavsson Vinje.

forventninger om jevnt, stigende utbytter – det 
vil kreve vekst og økte resultater. Avkastnin-
gen fra Lyse har forøvrig blitt en egen valuta – 
 «Lyse-penger». I eierstrategien vil kommunene 
drøfte spørsmål knyttet til ulike typer risiko, og 
hvordan de som eiere kan engasjere seg for å 
gjøre Lyses rammebetingelser så gode som mulig. 
For eksempel ved å påvirke rikspolitikerne til 
å utforme skatteregler for grunnrente som kan 
utløse bygging av ny, fornybar vannkraft.

 – Vår jobb har utgangspunkt i signaler fra 
alle eierne, og vi skal sammen med den adminis-
trative eierskapsgruppen utarbeide forslag. Til lags 
åt alle kan ingen gjera, men konsensus i lang tids 
Lyse- tradisjon skal vi få til denne gangen også. 
Grunnlaget er tydelig – å eie er å ville, sier Sidsel 
Haugen.

NYTT STRATEGISK KOMPASS
Ti minutter med tog fra Ruten: Mariero. På 

Dit ein ser, dit kjem ein, skrev Vinje. 
Nå tar Lyses eiere en makeover på sin eierstrategi, mens Lyse 
meisler ut konsernets forretningsstrategi for de kommende 

ti årene. Fjernlysene er tent: Kjør prosess!
TEKST OG FOTO OVE JØLBO

Med fjernlys 
mot framtiden Lyse får nye eiere hvert fjerde år! 

Fullt så dramatisk er det ikke, men 
hvert fjerde år skjer det utskiftninger 

av representanter i kommune styrene. 
Hvert fjerde år oppnevner også 
 kommunene sine medlemmer til 

bedriftsforsamlingen i Lyse.

Antall eierkommuner går ned 
fra 16 til 14 fra 1. januar 2020.  

Da blir Finnøy, Rennesøy og 
 Stavanger én kommune. Fra  samme 

tidspunkt blir også Forsand og 
 Sandnes én kommune, men Forsand 

har ikke vært Lyse-eier så eier-
andelen til Sandnes påvirkes ikke.

65 kommunestyrerepresentanter 
meldte seg på da Lyse inviterte til 
en to timers bli kjent-ettermiddag 
i  november. Konsernsjef Eimund 

 Nygaard og konserndirektør Toril Nag 
orienterte om Lyses virksomhet.

Sidsel Haugen og Bjørn Morten Hermansen: 
– Lyse er uten tvil det viktigste selskapet 
 kommunene eier.

Maria Fogelfors Wredmark og Jens Arne Steinsbø: 
– Lyse skal få på plass et strategisk kompass mot 2030.
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Det nye administrasjonsbygget kommer i Jærveien 
i Sandnes hvor deler av det gamle rådhuset skal 
rives for å gi plass til det nye bygget. Det plan

legges trebygg som består av to bygningskropper med 
glassoverbygg mellom bygningene slik at det dannes 
et atrium i midten hvor også hovedinngangen kommer. 
Mellom hver etasje blir det broer med møterom, kaffe
automat og en sosial sone. Det er planlagt kantine i første 
etasje, hvor det vurderes om den også kan fungere som 
kafe for området. 

ENERGILØSNINGER 
Det nye bygget skal ha fjernvarme og fjernkjøling, samt 
solcelleanlegg på taket. Taket vil være et såkalt blått 
tak der vann etter kraftig regnvær blir samlet i basseng 
på taket for så å sakte drenere ut i avløpssystemet. Det 
bidrar til å redusere overbelastning på avløpsnettet og 
utfordring med overvann. Det nye administrasjons bygget 
skal ha miljøsertifisering Breeam Excellent.
 I underetasjen blir det plass for spyling av sykkel, 
sykkelparkering, garderober og parkeringsplasser for 
tjenestebiler. I parkeringskjeller under  Rådhusmarka 
(boligprosjekt sør for rådhustomta) blir det 36 
parkerings plasser for ansatte, et antall som er regulert av 
kommunen. Men det er flere parkeringshus i nærheten, 
samt togstasjon og busstopp.  

LØSNING FOR ARBEIDSPLASS
Konseptet for arbeidsplass tar utgangspunkt i en 
 smågruppeløsning der alle har sin faste plass. Det vil 
være romløsninger hvor 38 personer sitter sammen.  
I tillegg legges det vekt på høy andel av multi funksjonelle 
rom som kan brukes som møterom, stillerom, prosjekt
rom, diskusjonsrom, til telefon samtaler eller alenekontor 
etter behov.
 – Dette konseptet er basert på fem ulike kart
legginger og analyser av hvordan ansatte arbeider i dag, 
framtidige behov og hvilke forbedringsområder som 
vektlegges. Målet er at det nye bygget skal tilrette
legge for samhandling og kunnskapsdeling, og det skal 
være framtidsrettet og fleksibelt, sier prosjektleder Siri 
 Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.
 På brukerverkstedet ble det bli vist mulig plan
løsning for en etasje, som ble brukt som utgangspunkt 
for diskusjon. Ansatte ble bedt om å gi innspill til hvor
dan ulike arbeidsoppgaver kan løses i et slikt konsept, 
og hvordan det tilfredsstiller behov gruppene har. 

INNFLYTTING I 2021
Prosjektet vil framover arbeide videre med innspill 
som kom inn, og lage endelig planløsning for de ulike 
 etasjene. Endelig løsning må være klar før 1. mars.
 Det har hele tiden vært ønskelig at det nye 
 kontorbygget skal være mer enn kun et nytt bygg. 
Det skal også brukes til å bygge identitet og få til 
 organisasjons og kulturutvikling i selskapet. Det nye 
administrasjonsbygget skal stå klart for innflytting siste 
halvår 2021.
 Når det gjelder øvrige funksjoner på Tronsholen 
jobbes det med kartlegging av behov slik at det også blir 
funnet gode løsninger på det.

EFFEKTHUSET 
TAR FORM
Arbeidet med nytt administrasjonsbygg for 
Lyse Elnett går framover og det nærmer seg 
byggestart.
TEKST INGVILD ILLUSTRASJON SAAHA AS

-D
et startet i 2007 da Sandnes Ulf rykket opp i Adecco-ligaen. 
Arenaen måtte være godkjent i henhold til lisenskrav og 
vi så behovet av å få bygget en ny arena for toppfotball, 
en plass for store kamper og store arrangement, vår egen 

stadion, sier Tom Rune Espedal, daglig leder i Sandnes Ulf. 
 Siden da fortsatte teamet å jobbe tett med Sandnes kommune, som ifølge 
Espedal har vært svært aktive og hjulpet til i prosessen som pågikk fra 2007 – 
juni 2018. Også Lyse har vært en av mange lokale partnere som har gitt tilbud 
og blitt valgt, nettopp av lokale grunner, og på bakgrunn av sponsoravtale 
som ligger i bunn. Avtalen med Lyse innebærer både strøm, fjernvarme, fiber 
og innholdstjenester fra Altibox. Ekstra kjekt er det også at Lyse som del av 
samarbeidet gir navn til det topp moderne konferansesenteret. 
 – Målet var stort og forventningene høye, men i hele prosessen var vi 
opptatt av at arenaen ikke skulle fremstå ruvende. Vi har lagt vekt på at den 
skal passe inn i området for øvrig og bli et positivt tilskudd til idrettsparken på 
Sandnes, sier Espedal. 
 Allerede fra start ble det besluttet at anlegget skal brukes til mer enn at 
A-laget skal ha det som sin arena. Sandnes kommune har kjøpt banetid, slik at 
andre Sandnes-lag også kan få mulighet til å spille. Det er kunstgras og dermed 

en helårsbane. Lyse konferansesenteret skal være tilgjengelig for allmennheten 
på dagtid og legges til rette for mye aktivitet både av klubben og andre. Blant 
fasilitetene finnes det 7 vip-bokser, ett stort, eventuelt to mindre konferanse-
senter – og en restaurant. I tillegg vil arenaen inneholde både lege og fysio. 
Vang ungdomsskole skal også ha fast plass, med 180 elever, og skolen åpner 
allerede 2. januar. 

TØFF START
Prosjektet med planlegging og etter hvert bygging bar i starten preg av at det 
var dårlige tider i markedet. 
 – Det var i det hele tatt ikke ideelt å starte et så stort byggeprosjekt, men 
vi bestemte oss for å bruke denne anledningen til å snu det vi kunne til noe 
positivt. Av de 200 millionene som var budsjettert har 160 millioner gått til 
lokale leverandører. Pengene har blitt værende her i regionen med andre ord. 
Det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Espedal. 
 Den offisielle åpningen av Østerhus Arena blir den 13.mars – da Sandnes 
Ulf og Viking møtes i åpningskampen, og Lyse er klar som dagens kamp-
sponsor. Og da er det særlig en daglig leder som gleder seg ekstra mye. 
 – Det blir fantastisk kjekt!

Et A-lag uten stadion og en storby uten storstue, det kunne ikke Sandnes 
Ulf og byen i enden av Gandsfjorden være bekjent av. Nå, etter ni år med 

 planlegging og bygging er den endelig klar - Østerhus Arena.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF  FOTO ØSTER HUS

Ny storstue i Sandnes 

Avtalen med Lyse 
innebærer både strøm, 

fjernvarme, fiber og 
innholdstjenester fra 

Altibox.
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H
ver sommer kommer 40 studenter til Lyse for å jobbe. For noen 
betyr det flere uker med vedlikeholdsarbeid, for andre 6-7 uker 
med faget de holder på å utdanne seg innen, eller som de er i ferd 
med å avslutte. Uansett er det nyttige og lærerike uker for de fleste. 

 – I Lyse er vi heldige og får mange søkere. Det er bare en ting som vi i HR 
gjerne skulle sett var annerledes, og det er at stillingene er tenkt ut og annon-
sert tidligere, og ikke når det nærmer seg påske. Der har vi fortsatt en vei å gå, 
sier en smilende Sharron Moti, senior HR konsulent. 
 Den viktigste jobben hun og HR koordinator Marte Mellemstrand nå skal 
i gang med, er å tine opp Lyses ledere til å allerede nå begynne å tenke på hva 
slags behov de vil ha for sommeren 2020. Når lederne er åpne for det er det to 
klassifiseringer av sommerjobber de må forholde seg til. Den ene typen jobb 
gjelder vedlikehold, en type jobb som særlig passer for første- og andreårs- 

I høst gjorde vi også noe annet nytt da vi hadde med Håvard Tamburstuen, 
 administrerende direktør i Elnett og Kristian Helland som har tilsvarende rolle 
i Smartly. De kunne fortelle nøyaktig det studentene ville høre, nemlig hvor 
viktige og ettertraktet de er, og dermed ble det en veldig positiv hendelse, helt 
ellevilt faktisk! Jeg tror til og med at de to vi hadde med også syntes det var 
kjekt, sier Marte og smiler. 
 For studentene er det alfa omega å komme seg inn i en bedrift der det er 
sjans for å komme tilbake. 
 – Sommerjobb er rett og slett den beste jobbsøknaden du kan ha, og det 
er det mange av de tidligere sommervikarene vi har hatt som har fått merke.  
I 2019 kom halvparten av studentene fra 2018 tilbake, forklarer Moti.

studenter. Den andre type jobb er prosjektstillinger der studenten vil få faglig 
påfyll samtidig som Lyse får en kunnskapsrik medarbeider på plass. 

MERKEVARE TELLER
Hvert år, flere ganger i året er Moti ute på lærestedene og møter ungdom som 
er interessert i å komme til Lyse. Men når oktober kommer har mange av de 
største firmaene allerede hatt søknadsfrister ute og mange attraktive jobber - 
og hoder har funnet sammen.
 Det er særlig studiestedene Trondheim, Bergen, Grimstad og Stavanger 
som har de mest relevante studentene. Og når Sharron og Marte drar på sine 
signingsferder er det produktet Lyse de selger. 
 – Vi snakker varmt om vannkraften, om Altibox, om elektrifisering og 
digitalisering. Det grønne skiftet er helt sentralt i det vi kommuniserer.  

NÅ ENDRES RUTINENE
Når juleklokkene ringer i desember i år, og landets studenter tar en velfortjent 
ferie, slår Lyses HR avdeling til. Antall sommerstillinger økes fra 40 til 50 og 
mer enn noen gang er det lagt vekt på gjennomtenkte roller for de mange 
ungdommene. Men rekrutteringsavdelingen i HR har fortsatt en vei å gå for 
videreutvikling av systemet.
 – Vi har enda ikke klart å tilby sommerprosjekter som er tverrfaglige, 
og det er noe vi ønsker å få til. Gevinsten ved å kunne tilby en tverrfaglig 
 opp læring kan bety at studentene får et bredere bilde av konsernet, noe som 
igjen øker sjansene for at studentene kommer tilbake som graduates. Nå håper 
vi at så mange som mulig vil benytte juleferien til å skrive en god søknad til 
sommerjobbene for 2020, sier de to. 

Unge, flinke og arbeidsvillige studenter  
er noe Lyse gjerne vil ha mer av.   
Derfor åpnes det nå opp for å utvide antall 
 sommerjobber fra 40 til 50 studenter.   
Klar – ferdig – søk!
TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF 

Flere studenter 
til Lyseland

«Sommerjobb er rett og slett den beste 
jobbsøknaden du kan ha, og det er det 
mange av de tidligere sommervikarene vi 
har hatt som har fått merke.»

Marte Mellemstrand og Sharron Moti i HR 
jobber aktivt mot studentene og bruker 
alt de har av Lysesjarm for å tiltrekke seg 
de beste hodene. – Gjennom det  digitale 
verktøyet som heter “poption” der 
studentene kan registrere seg, sørger de 
for å få oppmerksomhet rundt stillingene 
som legges ut. 
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Kunnskap og oppfinnsomhet er helt nødvendig for  
å kunne løse problemer som oppstår på de ni kraftverkene 

denne gjengen ivaretar. Møt Oltedalen cowboys  
– eller  driftsavdeling Oltedal om du vil.

TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF 

Oltedalen 
cowboys

D
et er fortsatt stupmørkt i det vi 
svinger av fra riksvei 45 i bunn av 
Oltedal for å oppsøke de ansatte 
ved kraftstasjonen her. Oltedal, 

en bygd de fleste kjenner best som en plass man 
 passerer. Men her ligger også en av de to aller 
første kraftstasjonene i denne delen av landet.  
 Året var 1909 og i desember like før jul ble 
kraftverket offisielt åpnet. 1, 5 millioner kroner 
var investert og strøm til Stavanger var oppdraget. 
Siden den gang har historien vært både humpete 
og vrien – med sprenging av turbinen i 1940, gjen-
oppbygging som førte til en enda større turbin enn 
før, og en ny rørgate som ble lagt under bakken. 
Der ligger den fortsatt og alt ved kraftstasjonen er 
som før, i hvert fall utvendig. I 1992 kom Lyse Kraft 
på banen og kjøpte hele kraftstasjonen og i 1994 
ble en ny kraftstasjon bygget og erstattet dermed 
den gamle. I dag er det denne som er grunnen til at 
seks kolleger har sin oppmøteplass her.  

EN GOD START PÅ DAGEN 
Fra et sted under den gamle kraftstasjonen 
kommer det fortsatt en vannførende elv, og 
med det flotte gamle bygget og stillheten denne 
 morgenen, er det rett og slett idyllisk. Det er kraft-
historie i veggene, men på morgenmøtet klokken 
08:00 – som er forskjøvet med en time for å til-
passe reporteren fra byen, er det ikke historien de 
er mest opptatt av. Vaflene er nemlig glovarme og 
Reidar Rasmussen har funnet frem både syltetøyet 
og kaffen. Så kan møtet starte og gruppeleder Kai 
Inge Vold går i gang med en times status. Små 
og store ting diskuteres. Nye skilt skal hindre 
turgåere å sperre adgangen ved Dalen kraftstasjon, 
Maudal har fått nye sikkerhetsregler, vannførin-
gen i Jørpelandsvassdraget og når skal det nye 
taket på Hetland kraftstasjon på plass mon tro. 
 – Det vi selger er tilgjengelighet på alle 
 maskinene våre slik at Lyse produksjon kan 
 produsere vannkraft når markedet egner seg for 

bordet. – “Order!” sier han halvhøyt med et flir 
om munnen – ikke helt ulikt en viss speaker fra 
det britiske parlament – bare med en nokså annen 
forsamlig.  

NYE TIDER 
Det er endringer i Lyse Produksjon for tiden 
og hele selskapet jobber med å kartlegge drift 
gjennom prosjektet “Francis”. Nå skal forbe-
drings- og effektiviseringspotensialer få komme til 
overflaten. Reidar er begeistret.  
 – Dette kan bety at endringene jeg har ønsket 
meg faktisk kan bli vurdert, Francis er med andre 
ord et veldig bra tiltak. Slik vi jobber i dag, på hver 
vår kant fungerer stort sett bra, men jeg tror vi 
kunne hatt godt av å ha litt løsere rammer når det 
gjelder hvem som jobber hvor, i hvert fall i noen 
omstendigheter. Det er bra at vi sammen skal 
vurdere dette nå, sier han.  
 Han innser at de geografiske avstandene 

det. Vi må evne å fikse det som trengs av proble-
mer og utfordringer, forklarer Kai-Inge. Det er 
kortversjonen for hvordan hverdagen til disse seks 
forløper.  

DIGITALISERINGSDRIFT 
Driftsavdelingen i Lyse Produksjon består av to 
gjenger. En i Lysebotn og en i Oltedal. Her har 
de fem teknikerne sin oppmøteplass og meste-
parten av det de trenger for å hamle opp med hele 
ni kraftverk. Oltedal, Oltesvik, Maudal, Sviland, 
Hetland, Dalen, Hjelmeland, Jøssang og Hauskje.  
I alt 315 GWh – strøm nok til 16000 boliger.  
 – Vi har et vedlikeholdssystem som vi jobber 
etter. Det innebærer at alt vedlikeholdsarbeid, 
reparasjoner og driftsstans blir registrert. Noen 
ganger er vi flere mann på en jobb, andre ganger 
ikke, forklarer Kai-Inge. 
 I kjent stil har han svingt frem trehammeren 
som han gjerne bruker for å få ro rundt møte-

er det som gjør det vanskelig å samhandle. Med 
avstander fra Ogna i sør til Maudal, Sviland og 
Hjelmeland, sier det seg selv at logistikk blir en 
utfordring.  
 Kraftverkssjefen i Lyse Produksjon, Arve 
Jakobsen er stolt over hva gjengen får til.  
 – I kraftverkene som denne gjengen ivaretar 
ligger det store verdier, i tillegg til at de har et 
veldig stort spenn i alder i forhold til når de er 
bygget. Det å holde oppetiden (summen av tid 
tilgjengelig for at kraftverkene kan produsere) på 
de små kraftverkene er en viktig jobb. Per i dag 
er disse småkraftverkene klare til å produsere 
vannkraft når som helst og har en oppetid på 
99,1 prosent. Det er svært bra levert av guttene, 
særlig til tross for det store geografiske området de 
dekker.  

Oltedal kraftverk 
er et vannkraftverk som ligger i Oltedal 
i Gjesdal kommune. Vannmagasinene 

og nedbørfeltet ligger i øvre del av 
Oltedalsvassdraget. Kraftverket utnytter 
et fall på 69 meter fra inntaksmagasinet 

Oltedalsvatnet. Installert effekt er  
9,6 MW fra en Francisturbin.  
Årsproduksjon er 29 GWh.  

Oltedal kraftstasjon:  
Kraftstasjonen fra 1909 er en stilfull 

bygning med et klassisk, tempelaktig 
utseende. Interiøret har også en fin 

utførelse og er ivaretatt gjennom et godt 
vedlikehold og oppussing. Bygningen 

ble tegnet av stadskonduktør Eckhoff og 
viser at arkitektur og byggeskikk også 

var viktig for de noe mindre kraft verkene. 
Maskinhallen med maskiner er blitt 

 pusset opp i de opprinnelige fargene.

FAKTA

Hver morgen møtes fra venstre Harald 
Lea, KaiInge Vold, Lars Flatekvål, Reidar 
 Rasmussen og Daniel Sjøberg opp på 
Oltedal kraftstasjon der de koordinerer 
 arbeidsoppgaver og har den viktige, 
 daglige drøsen. Eyvind Fosse var ute på 
oppdrag da bildet ble tatt.
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N
år julelysene tennes på tårnet som 
rager høyt i regionen og som er 
synlig fra Ryfylke i øst, Bokn i nord 
og Jæren i sør – så er det et ønske at 

innbyggerne skal glede seg over at tårnet nå får en 
spennende fremtid. 

ETTERTRAKTET I 150 ÅR
Toppen av Ullandhaug har vært et utfartsmål 
siden før 1900. Det ble bygd kjørevei opp til 
høyden i 1892, og i 1895 bygde Stavanger Turist-
forening en utsiktsborg på toppen som ble kalt 
Haraldsborgen. Under 2. verdenskrig benyttet den 
tyske okkupasjonsmakten høyden, og det ble bygd 
en militærforlegning der. Borgen ble mer eller 
mindre ødelagt av tyskerne, og ble i tiåret etter 
krigen stående i nærmest falleferdig tilstand.

Den 3. september 1962 ga bystyret i Stavanger 
tillatelse til at Telegrafstyret kunne bygge et ra-
diolinjetårn på Ullandhaug, og den 13. mars 1964 
ble radiolinjetårnet offisielt overlevert. Selveste 
Telegrafbestyreren i Stavanger overtok ansvaret 
for anlegget som hadde en total kostnad på kroner 
1.913.525.
 – For Lyse som et regionalt eid, stort tele-
selskap, er det naturlig å overta kommunikasjons-
tårnet der Lyse allerede har mye utstyr plassert. 
Ullandhaugtårnet vil også gi gode profilerings-
muligheter, sier konsernsjef Eimund Nygaard i 
Lyse.
 I første omgang planlegges det å videreføre 
eksisterende virksomhet i tårnet, med utleie av 
plass til kommunikasjonsutstyr både for Telenor 
og andre teleaktører.

 I tillegg vil arbeidet med å se på hvilke andre 
formål tårnet kan brukes til settes i gang, og i den 
forbindelse vil Lyse alliere seg med ulike aktører 
som kommuner, Universitetet, oppstartselskaper, 
Næringsforeningen, frivillige organisasjoner, 
kunstnere eller andre som kan være interessert i 
hva som skjer på det historiske stedet som er et 
landemerke for hele Nord-Jæren og et seilings-
merke for Ryfylke.

EN PLASS FOR ALLE 
I forbindelse med avtaleinngåelsen ble det gjort en 
bygningsteknisk gjennomgang av bygget, som viste 
at tilstanden er tilfredsstillende for dagens bruk. 
Den frivillige organisasjonen Sørmarkas Venner 
driver i dag søndagskafé i tårnet på dugnadsbasis. 
For Lyse er en forbedring av kafélokalene, samt 

oppussing av utsiktsplattformene, aktuelt å få 
gjennomført på kort sikt. Ullandhaugtårnet har 
også flere innebygde etasjer som på sikt vil kunne 
fylles med innhold.
 – Både Sola og Stavanger kommuner 
 vurderer for eksempel etablering av besøkssentre 
i forbindelse med jubileumsmarkeringen i 2022 
for slaget i Hafrsfjord, 1150 år etter slaget, kanskje 
tårnet kan spille en rolle her, undrer Nygaard.
 – Telenor Eiendom er tilfreds med at 
Ullandhaugtårnet nå får ny lokal eier som kan 
videreutvikle tårnet, slik at det opprettholder 
sin posisjon som et landemerke for Nord-Jæren, 
sier administrerende direktør Morten Dunham 
i Telenor Eiendom. Tårnet er i dag en populær 
turist attraksjon, i tillegg til et yndet turmål for 
befolkningen i regionen.

Da debatten om det ville bli 
julelys på Ullandhaugtårnet 
eller ikke pågikk som verst før 
jul 2018, dukket en lys ide opp 
i Lyse. Hva om vi kunne kjøpe 
Ullandhaugtårnet – og utvikle 
det til noe nytt og kjekt! 
Som sagt så gjort. I slutten 
av november inngikk Lyse 
 avtale med Telenor Eiendom 
om overdragelse av det regi-
onale  landemerket. Formell 
 overtakelse skjer til våren.
TEKST OVE JØLBO / KRISTIN STØLE KALGRAFF 

 

Haraldstårnet ble bygd på Ullandhaug i Stavanger i 1895. Det var Stavanger Turistforening som fikk reist tårnet for å gi 
turgåere et utfartsmål, og for å minnes rikssamlingen i 872. Foto: Anders Bærheims arkiv, Statsarkivet i Stavanger

Foto av arkitekt Bjarne Tjønns modell av det 
planlagte Ullandhaugtårnet, 1962. Her kommer 
tårnets rene linjer og stramme formspråk til sin 
rette. Kilde: Byarkivet

Ullandhaugtårnet 
topper alt 
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N
ylig ble målet om å få verdens første 
elektriske flyrute mellom Stavanger og 
Bergen i 2023 lansert. En svært høy 
ambisjon. Gjennom demonstrasjons-

prosjektet Elnett21 skal Lyse bidra til nok strøm 
til flyet. Avinor legger opp til at alle innenlandsfly 
skal bli elektriske innen 2040.
 – Det er veldig rart å se hvordan fremtiden 
kommer imot oss, og her går det mye fortere enn 
det vi trodde for to år siden. Tidlig 2020-tall må vi 
være klare. Vi har fått bestilling fra vår eier, sam-
ferdselsministeren, om at når de første elektriske 
flyene er tilgjengelig, må vi ha klar infrastruktur, 
fortalte Ingvald Erga, Fagansvarlig ytre miljø i 
Avinor, på Lyse Perspektiv i slutten av oktober. 
 Målet er at prosjektet skal bidra til effektiv 
energibruk, optimal bruk av strømnettet, samt 
testing av nye forretningsmodeller og løsninger 
for strømproduksjon og -lading. For eksempel skal 

det testes ut løsninger der for eksempel batterier 
i biler, busser, skip og fly kan være en ressurs for 
fleksibilitet i strømnettet. 

ARBEIDSPAKKER
Prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker, og 
arbeidet er kommet godt i gang. Arbeidspakkene i 
prosjektet er: 
• Lokale energiløsninger
• Smarte styringssystemer
• Energidistribusjon
• Forretningsmodeller
I arbeidspakken «Energidistribusjon» blir det 
jobbet med blant annet ombygging av nettstasjo-
ner slik at de kan fjernstyres og overvåkes for å ha 
kontroll på forbruk og produksjon (last), og kunne 
flytte last mellom områder i prosjektet. Det er gjort 
en vurdering av hvilke nettstasjoner som må bygges 
om. Prosjektering skal starte i 2020, og vil benytte 

erfaringer som er gjort i prosjektet Demo Stavanger 
(demonstrasjonsprosjekt for smart grid).
 I sommer laget to NTNU-studenter en 
rapport om fleksibilitet i framtidens strømnett. 
Rapporten har samlet informasjon fra mange ulike 
kilder om Energiloven, regulering, kraftmarke-
det og ulike forretningsmodeller, og gir et viktig 
grunnlag for prosjektet. 
 – Fleksibilitet er en viktig del av demonstra-
sjonsprosjektet. Det skal utvikles og testes ut nye 
løsninger med bruk av lokal energiproduksjon, 
lagring av strøm og energiutveksling for å sikre 
optimal bruk av eksisterende strømnett, sier Aina 
R. D. Serigstad, prosjektingeniør Smarte Nett i 
Lyse Elnett. 
 Det er planlagt et møte med NVE (Norges 
vassdrags- og energidirektorat) før jul for å få 
deres innspill til det som til nå er gjort med tanke 
på forretningsmodeller. Prosjektet må søke NVE 
om både dispensasjon og konsesjon for å få lov til 
å gjennomføre sine planer. 
 Smartly som skal styre last og selge fleksibi-
litet i strømnettet (ha en aggregator rolle) må for 
eksempel søke konsesjon for å få lov til dette. 

ELEKTRISKE KJØRETØY SOM BATTERI
Smartly har jobbet med arbeidspakken «Smarte 
styringssystemer». De er i dialog med partnere 
i prosjektet for å kartlegge potensielle laster 
(forbruk og produksjon) som kan styres.
 – Vi har vært på befaring hos Avinor og har 
startet å utvikle API-integrasjon mot vår platt-
form (GEM). Målet er i første omgang å teste 
styring mot Avinor sitt ventilasjonssystem. Men 
på sikt vil systemet kunne styre, optimalisere og 
flytte elektrisitet gjennom å overvåke og styre 
energiytende enheter (solcelleanlegg, batterier 
osv) og energikrevende enheter (ventilasjonsan-
legg, varmekilder, elbilladere osv.). Systemet vil i 
tillegg rapportere og redusere byggets energi- og 
effektforbruk, redusere effekttopper, optimalisere 
forbruk basert på energipris og utnytte egenpro-
dusert energi på en mest mulig optimal måte, 
forteller Stig Erlend Eidså, leder forretningsdrift 
og partneravtaler i Smartly.
 En rapport utarbeidet av DNV-GL og Pöyri 
viser at det må investeres for om lag 11 milliarder 
kroner i strømnettet i Norge hvis alle biler går på 

Et fly som gikk på strøm var lenge like realistisk som 
flyvende griser. Der grisen står på stedet hvil, skal 
elfly være på vingene i 2023. 
TEKST INGVILD WEEN FOTO ELISABETH TØNNESSEN

Elnett21: 

Elektriske 
ambisjoner 

ELNETT21

Pågår 2019-2024
•

Totalramme: 110 millioner kroner
•

Enova støtter prosjekt med 40 millioner
•

Samarbeidspartnere: Avinor, Forus Næringspark, 
Lyse Elnett, Smartly, Stavangerregionen Havn

•
Demonstrasjonsprosjektet blir gjennomført i 

området Risavika Havn, Stavanger lufthavn Sola 
og Forus Næringspark. 

FAKTA

strøm og lades samtidig. I tillegg kommer lading 
av andre kjøretøy. Målet til Elnett21 er nettopp å 
unngå slike dyre investeringer, ved hjelp av blant 
annet styringssystemer.

HØY AMBISJON
Vår region har som ambisjon å bli ledende i 
Europa på elektrisk transport. 
 – Omlegging fra fossil til utslippsfri transport 
vil kreve omfattende elektrifisering og stort behov 
for strøm til lading. Å investere i nytt strømnett 
er kostbart, så derfor ønsker vi å tenke nytt og 
sammen med andre store aktører i regionen 
komme opp med nye løsninger, sier Siri Torgersen 
Ravndal i Lyse Elnett.
 Nye løsninger for energiutveksling vil kreve 
at avtaler og forretningsmodeller blir tilpasset en 
elektrisk framtid. Og at flest mulig tar nye løs-
ninger i bruk, for eksempel ved å etterspørre om 
elbilen kan frigi strøm fra eget batteri, slik at flere 
parkerte biler i fremtiden kan brukes til å lade et 
elfly i rute mellom Stavanger og Bergen. Avinor 
sitt mål er altså at elektriske passasjerfly skal 
kunne lande på Sola og ta av med strøm produsert 
lokalt i løpet av prosjektperioden. 
 Transport er den største kilden til klima-
gassutslipp i Norge (30%). I 2017 var totale 
utslipp ca. 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Elektrifisering av transport kan gi en reduksjon på 
ca. 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge. 
Utslippsfri transport vil dermed bidra til bedre 
miljø og grønn verdiskaping i samfunnet.

FORUS

RISAVIKA
HAVNSOLA

FLYPLASS

Den geografiske nærheten mellom Forus 
som her ses nærmest i bildet, Sola flyplass og 
 Risavika havn er et viktig kriterie og utgangs
punkt for Elnett21 prosjektet. Nærheten 
innbyr til samhandling og fordeling av strøm 
som på sikt vil gjøre at regionen i nasjonal 
målestokk vil ligge svært langt framme innen 
effektiv energibruk.
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Retur:
Lyse AS
Postboks 8124
4069 Stavanger

Retur:
Lyse Energi AS
Postboks 8124
4069 Stavanger

A

1 million 
til lag og foreninger!
Vi heier på barn og unge i våre eierkommuner. 

Søk støttemidler til ditt lag på spirer.lyse.no

GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.

Søknadsfrister 2019
18.juni
15.oktober
31.desember
Søknadsfrist 
31. desember


