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Elektrisk!
Strøm er viktigere for oss enn noen gang. Tenk over hva som må lades  

og hva som er elektrisk. Det er mye! Elektrifisering er et ord du vil høre mye om 
fremover. I dette nummeret sier vi Watt’s Up og ser framover – og bakover.



4 • ALTIBOX GJØR COMEBACK I NORDVEST
Møre og Romsdal har fått sitt eget fiberselskap – Nordvest Fiber. 
Nyheten ble annonsert i april og fikk en varm mottakelse.

7 • WATT’S UP
Bli med på en liten reise innen elektrisitet – om endringen fra 1960 til 
i dag, om elgitarens inntog og om walkman’ens tilbakefall.  
It’s all electric!

14 • STRØM TIL FOLKET
Rannveig Eidem Norfolk er avdelingsdirektør i Elnett.  
Hun opplever for tiden en strøm av bestillinger på veien til det  
fullelektriske samfunnet.

18 • BADETASSEN PÅ NORGESTURNE
Badetemperaturen kimser man ikke av. Nå gir Altibox alt fra 
 nordlendinger, vestlendinger søringer og østlendinger det rykende 
ferske og til enhver tid oppdaterte tallet som avgjør om du hopper  
i havet – eller ikke. 

26 • HOLDER STØ KURS 
Da redaksjonen fikk vite at Trude Marit Risnes i Lyse Energisalg hadde 
hybridbåt med sol på taket, ble portrettvalget enkelt.

36 • AN APP A DAY…
Peter Schwarz er ikke bare kommunikasjonssjef – teften for dingser  
og apper er også en betydelig del av hans hverdag. 

40 • LYSE SPONSER SOMMEREN 
Vi gir deg en oversikt over de viktigste og kjekkeste arrangementene 
som finner sted i regionen i sommer

48 • INTERNKOMMUNIKASJON
Her presenterer vi funnene fra undersøkelsen om 
 internkommunikasjon i Lyse-konsernet.

50 • SIDEN SIST
Mangfoldet av saker der Lyse omtales er stort, her får du et lynraskt 
tilbakeblikk
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H
ele en av tre husholdninger i Møre og Romsdal har ikke tilgang på 
fiber. Dette plasserer fylket blant de dårligste i landet. 
       – Mottakelsen Altibox-selgerne har fått i de første salgs-
områdene har derfor vært overveldende, forteller administrerende 

direktør Jan Troøyen i Nordvest Fiber. 
 I april kunne Lyse og NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) annonsere 
at de går sammen om ny satsing for å tilby fiberutbygging i Møre og Romsdal. 
Selskapet vil tilby Altibox-tjenester gjennom Ålesundsbaserte StayOn, som 
skifter navn til Nordvest Fiber. I sentrale deler av fylket tilbys fiber fra før av, 
men nå vil utbyggingen skyte fart.
 – Møre og Romsdal er det fylket med færrest Altibox-kunder, og er derfor 
et spennende marked med stort vekstpotensial, sier Troøyen.  

KLARE TIL Å FIBRE FYLKET
Tidligere StayOn har lang fartstid i området. Selskapet har levert bredbånd 
til om lag 10 000 bedrifts- og privatkunder i Møre og Romsdal, og har vært 

en viktig aktør som leverandør av bredbåndstjenester i fylket siden 90-
tallet. Selskapet teller i dag ni ansatte, og har hovedkontor i Ålesund. Nå er 
 motivasjonen til å fortsette under nytt navn og med nye produkter på topp, 
forteller Troøyen.
 – Dette er en fantastisk gjeng med positive og toppmotiverte medarbei-
dere som virkelig gleder seg til å komme i gang med fibereventyret, sier han.
 Bredbåndsmarkedet i Møre og Romsdal kjennetegnes av mange ulike 
aktører og teknologier. 
 – Vi har blir tatt imot med åpne armer. Altibox-merkevaren er velkjent og 
godt likt i fylket, og tilbakemeldingene fra folk er at dette er noe de har ventet 
på lenge. Enten de har hatt bredbånd over det gamle kobbernettet eller har 
vært kunde hos andre fiberaktører, sier Troøyen.  

ÅPNER DØRENE FOR ALTIBOX
Salget i sentrale områder startet i midten av mai, og tallene taler for seg. En av 
dagene signerte selgerne 70 nye kunder i løpet av noen timer. I et annet tilfelle 
banket en selger på alle dørene i en gate. 15 av 15 ville ha Altibox.
 – Dette har vært en veldig godt start. Vi skal gjøre oss ferdige i feltene vi 
har begynt på, og flytter oss deretter til nye områder der vi vet interessen er 
stor. Samtidig skal vi sørge for at vi får koblet opp de første kundene i løpet av 
høsten. En stadig større del av våre liv er avhengig av raskt bredbånd. Derfor 
må det bygges digital infrastruktur som ivaretar denne kapasitetsøkningen.  
Og der har vi mye å bidra med, sier Troøyen.

Administrerende direktør Jan Troøyen 
i Nordvest Fiber (t.h) og prosjektleder 
Arne   Hammerø i Altibox gleder seg 
over  strålende mottakelse i Møre og 
Romsdal.

Det nye selskapet Nordvest Fiber ønskes velkommen 
av befolkningen i Møre og Romsdal.

TEKST OG FOTO LARS RASDAL

Altibox gjør comeback 
i nordvest
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WATT’S UP
Hvor mye som er elektrisk rundt oss og i hverdagen vår har endret seg dramatisk 

gjennom de siste ti-årene. Og mer skal det bli! Det meste blir elektrisk – biler, båter, 
fly og dingser. Hvordan vil det påvirke strømnettet vårt og hva må vi i Lyse gjøre 

for å sikre fremdriften? Ekspertene svarer på spørsmål, vi har unnet oss å ta et lite 
 tilbakeblikk som vi tror kan bringe fram noen artige minner for noen og enhver.

TEKSTER SVEIN F. HESTVAAG

Elbillading 
gjort enkelt

For pristilbud og mer informasjon send SMS 
med navn på boligselskap til 416 70 818.

Automatisk 
avlesning

Garanti 
10 år

Gjelder montering av lader på vegg ute eller inne. 
Minimum 25 boligseksjoner med parkeringsplass. 
Betaling for ladestrøm kommer i tillegg.
* Dersom boligselskapet velger Lyse som 
totalleverandør på følgende:
1. TV/internett, 5 års avtale fra Lyse Fiber
2. Strømavtale med Lyse (garasje/fellesarealer)
** 499,- dersom du ikke er Lyse strømkunde.

Elbillader til beboer

419,-
per mnd, inkl. mva.
nedbetalt over 3 år**

Komplett 
ladeinfrastruktur 
til boligselskap

0,-
per mnd/parkeringsplass* 
ekskl. mva.

Vi er de eneste som tilbyr fi ks ferdig infrastruktur 
med 10 års garanti, installasjon og 24/7 kunde-
støtte for elbileiere og boligselskaper.
Les mer på lyse.no

Komplett installasjon av 
nøkkelferdige elbilladere
i boligselskap
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60/70
S E K S T I -  O G  S Y T T I T A L L E T

M
onopol ble det også da tv-en kom. 
NRK åpnet sine offisielle sendinger 
20. august 1960, med selveste kong 
Olav som seremonimester. Hjemme 

satt folk med store øyne og enda større appara-
turer – selv om skjermen med de buete hjørnene 
var liten og bildene i sort/hvitt. Men tv var luksus. 
De første i nabolaget som fikk tv, måtte regne med 
en skokk av både store og små på besøk når noe 
ekstra fant sted.
  Også lyden av moderne tid fant veien inn 
i hjemmet: Familier som var glade i musikk 
anskaffet seg spolebåndspiller, og etter hvert fikk 
også den elektriske platespilleren innpass. Sent på 
60-tallet dukket den hendige kassettspilleren opp, 
oftest i kombinasjon med radiofunksjon slik at 
man enkelt kunne ta opp musikken som ble spilt.
 Det ene øyeblikket man kanskje husker best 
fra 60-tallet var Apollo 11 og månelandingen i juli 
1969, direktesendt til en hel verden. Et stort skritt 
for menneskeheten, og det rett inn i stuen vår!
 “Synden er kommet til Norge, men vi vil ikke 
ha den i farger!” Det ble sagt i spøk, men debatten 
om farge-tv eller ikke var reell nok ved inngangen 
til et nytt tiår. Naturlig nok ble det farger, første 
sendingen var fra Nobelprisutdelingen i 1971.

 

 
 Telefonen var ennå ikke allemannseie, og 
flere områder i landet måtte man skrive seg 
på venteliste og stå i kø, lenge, for å bli tildelt 
et nummer og få linje. På jobben tikket ennå 
teleksen, som hadde avløst telegrafen og sikret 
kommunikasjon med omverdenen. (Faktisk ble 
ikke teleks-nettet lagt ned før i år 2000).
 I løpet av 70-tallet ble stereoanlegget vanlig, 
da med radio som integrert del av forsterkeren. 
LP-plata hadde sin definitive storhetstid.
 Og film? Fremdeles handlet det om spille-
filmer på tv eller en tur på kino. Men helt sist på 
70-tallet begynte noen å snakke om et helt nytt 
fenomen: Filmer på video.
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Å T T I T A L L E T

V
ideospilleren fikk 
sitt gjennombrudd 
i 1980, og ble 
raskt populær. 

Videosjapper poppet opp og 
tilbød VHS-kassetter sammen 
med snop, snacks og brus, og fra 
1985 av kunne de som ikke eide spiller 
selv, leie med seg en moviebox hjem. 
  Parallelt med at filmmarkedet skjøt i været, 
fikk radiolytting en slags renessanse. NRK- 
monopolet ble opphevet og det fra 1981 av ble lov 
med nærradiosendinger.
 På 80-tallet begynte også datamaskinene 
å komme. Før var disse noe perifert som bare 
enkelte kjente til fra jobb, nå dukket de første 
personlige datamaskinene opp. Først ute 
var Commodore 64 i 1982, mens den første 
 Macintoshen ble sluppet på markedet i 1984. Det 
som hittil hadde vært state of the art for skrivende 
nordmenn – den elektriske skrivemaskinen – 
måtte tre kulehodet til side, mens vi kunne vifte 
farvel med floppy-disker og disketter.
 For musikkelskere ble det naturlig å ta på 
seg boblevesten over Ball-genseren og gå tur: 
Sony Walkman, oftest i gul plast, var kommet 

på  markedet og lot 
deg spille kassetter og 
nyte  favorittene dine i 
små hodesett mens du 
luftet hunden eller bare 
deg selv. Og på siste 
halvdel av tiåret begynte 
platespilleren å ane en 

konkurrent: CD-formatet 
hadde dukket opp.

 For ihuga tv-tittere handlet 80-tallet 
mye om å få inn signaler fra utlandet. De første 
satellitt-antennene kom til syne på husveggene, 

og inne satt det unge fornøyde mennesker i 
saccosekker og så på Sky Channel med Pat Sharp. 
Popcornet hadde de laget selv – i sin nyinnkjøpte 
mikrobølgeovn.
 Sist, men ikke minst: 80-tallet ga oss også 
mobiltelefonens klumpete inntog. NMT-nettet 
var blitt satt i drift i 1981, og viktige mennesker 
i viktige jobber ble etter hvert observert med en 
svær koffert i den ene hånden og taletuten i den 
andre. Lite visste vi da om hva som skulle komme.
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9o 2000N I T T I T A L L E T

O G  V I D E R E

I 
1993 åpnet det digitale GSM-nettet i Norge. 
Dette var starten på en helt ny type mobil-
teknologi. Etter hvert fikk stadig flere råd til 
å anskaffe seg egen mobil, og modellene var 

både mindre og smartere enn forgjengerne. Tekst-
meldinger, tenk det! Mobilsalget eksploderte. I 
1997 hadde Telenor Mobil en million abonnenter, 
året etter var det flere mobile enn faste abonne-
ment hos Telenor.
 På musikkfronten overtok CD-en mer og mer 
av markedet, til tross for ryktet om at signalene på 
plata ville bli borte om et tiår eller så.
Naturlig nok kom også Sony Discman, der lyden 
var upåklagelig men avspillingen kunne finne på å 
skippe under joggeturen. 
 Videokassetten gikk også mot sin sikre død. 
Nå var DVD-ene å få, med suveren bilde- og lyd-

E
tter hvert åpnet det seg store muligheter 
med mobiltelefonen. 3G-nettet kom midt 
på 2000-tallet og ga oss mobil med tekst, 
bilde og 

film! Men det stoppet 
ikke der: I 2011 kom 
4G, først lansert i de 
større byene, dette 
nettet var ti ganger 
raskere enn selv 3G 
turbo og åpnet for 
videochat, mobil-tv 
og mer. 
 Mobilklassikere?  
Vi nøyer oss med å 
nevne Nokia 3210, 
som kom ved år-

kvalitet og mye mindre plasskrevende i hyllene.
 Så da, til det aller største på 90-tallet: 
Internett. World Wide Web var blitt 
oppfunnet i 1991, fra 1992 av ble nett-
leserne utviklet, først kom Mosaic og i 
1994 Netscape. De mest ihuga av oss satt 
hjemme og ringte opp, hørte modemet 
murre og kjente tellerskrittene fyke 
av gårde, men det gjorde ikke noe: 

tusenskiftet og en tid var den suverent mest 
populære mobilen. Spillet Snake ble en 
mobil landeplage, og selve telefonen ble 
relansert i 2017.
 Ellers begynte Internett for alvor å 
prege handlingsmønsteret i hverdagen vår. 
Vi handlet på nettet, vi gikk i banken på nettet og vi 
skypet med hverandre så både latter og tårer trillet. 
 Videre fikk vi iPhone og iPod og iPad og Blu-
etooth og mye mer. I heimen kom også storskjer-
mene, plasma eller LCD, og vi har relativt nylig 
fått det siste store: Strømmetjenestene, med all 
verdens musikk og alle verdens filmer ventende på 
oss. Spotify og Wimp, Netflix og HBO, kun puris-
tene tviholder på gamle formater. Kindle utfordrer 
den trykte boka, Remarkable tar opp kampen mot 
notisblokka.  

Vi var på nett! Hele verden var her, og den var vår!
 Med det nye nettet fulgte også e-posten; 
nå ble både frankerte brev og 
telefakser kraftig utfordret. Spør 
tenåringen din om hva en telefaks 
er, hvilket svar får du?
 Ellers var digitalkameratet 
en godbit for de voksne, men barn 
kunne kose seg med Tamagotchi, 

det lille datadyret som både 
bæsjet digitalt og kunne dø 
om det ikke ble stelt godt 

med. Ungdommen hadde 
heller ingen grunn til å klage: Den 
første Sony Playstation kom i 1995, 
her var det bare å heise opp sagge-
buksene. Tomb Raider, anyone?

 Uten elektrisitet? Nada, null og niks, 
nothing. Bare tenk tanken, hvis det i det 
hele tatt er mulig. Og i morgen? Smart-
hjemmet er på alles lepper og tar for alvor 
form, det vi så langt har sett er nok bare 
begynnelsen.

 Det skal bli kjekt å være med videre!

“Da morfar var ung, hadde vi ikke datamaskiner.”
“Hæ? Hvordan kom dere på Internett da?”

“Vi hadde ikke Internett heller.”
“Hadde dere ikke lastet det ned?”
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170 STRØM-MILLIONER UTLØST AV 
RYFASTUTBYGGINGEN
Den suverent største infrastruktur-satsingen i 
regionen de siste årene har vært Statens Vegvesen 
sitt Ryfast-prosjekt. Det har også Lyse Elnett fått 
merke.
 ¬ Anleggene trenger mye strøm i drift, men 
veianleggene har også gjort at Lyse Elnett måtte 
legge om mange kabler. Totalt har kostnadene 
kommet opp i 170 millioner kroner. Selve 
strømforsyningen til tunnelene som innebærer 
25 nettstasjoner og mange kilometer med kabel, 
bekoster Statens Vegvesen. Både i anleggsfasen, og 
ikke minst etterpå, kreves det store mengder. Da 
bør leveringssikkerheten være på plass!
 Lyse Elnett er et monopolselskap, ikke en 
kommersiell aktør.
 – Vi har et samfunnsansvar, og vi har såkalt 
tilknytningsplikt – det vil si at alle som vil ha 
strøm, har krav på det. Det blir litt som med 
kommunene og deres plikt til å sørge for vann og 
avløp. Siden disse tjenestene også er avhengig av 
strøm, erter vi dem litt i blant med at “ha ha, vi er 
viktigere enn dere”, ler direktøren.

DEN NYE ”HOVEDVEIEN”
Kapasitet en én ting. Det er heller ikke bare å gå i 
gang når som helst, selv om man skulle ha mann-
skap og utstyr klart. Skal det bygges regionalnett, 
må man søke NVE (Norges vassdrags- og energi-
direktorat)  om konsesjon. Det er en offentlig 
prosess som tar tid, og som ikke minst krever mye 
arbeid fra søkerens side.
 Statnett, ansvarlig for det øverste strøm-
nettet, har nå inne en søknad om å få bygge 
en ny 420 kV-linje fra Lysebotn via Seldalsheia 

til Fagrafjell, på grensen mellom Sandnes og 
Time. Denne linja vil bli den nye hovedveien for 
strømforsyningen til Jæren. Det er også søkt om ny 
transformatorstasjon.
 – Bakgrunnen for dette prosjektet er at man 
ønsker å sikre nok strøm til befolkningen i hele 
Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst. 
Det er noen kulturminner inne i bildet, slik at to 
departementer må bli enige før noe kan skje. Men 
jeg regner med at det blir en løsning slik at både 

transformatorstasjonen og linja vil komme, sier 
Rannveig.

AMBISIØSE SIDDISER
Klimaplanen i Stavanger legger lista høyt: 
 Kommunen skal redusere klimautslippene sine 
med 80 prosent innen 2030. Det betyr blant annet 
at all transport som i dag skjer motorisert, blir 
elektrifisert i løpet av 11 år. Biler, busser, båter. 
Redskaper må også bli elektriske. Og solcelle-
panel må tas i bruk i bygninger. Alt dette vil kreve 
strømleveranser i store mengder.
 – Vi snakker generelt om en rekke områder 
der strømbehovet vil kunne øke radikalt. 
 Prognosene våre sier at el-biler vil kreve 50-300 
MW, datalagring 10-250 MW, landstrøm til cruise-
båter 5-30 MW, el-busser 5-15 MW og el-ferjer 
2-30 MW. Utfallsrommet her er stort.
 Også lastebiler går en elektrisk framtid i 
møte. ASKO på Skurve sør for Ålgård, har planer 
om å elektrifisere lastebiltransporten sin.

MÅ UTJEVNE STRØMFORBRUKET
Et voksende strømbehov lar seg ikke løse kun av 
utbygginger. Parallelt med utbygging og opp-
gradering av strømnettet er det nødvendig å se på 
hvordan vi kan bruke strømmen jevnere og spre 
forbruket ut i tid. 
 – Som nasjon må vi bli flinkere på dette. 
Å utvikle “det smarte nettet”, slik at vi unngår 
å måtte bygge nytt, er fornuftig bruk av penger.  
Smartteknologien vil hjelpe oss, men det alene er 
ikke nok. Det vil måtte komme aktører som kan 
bidra her, finne systemer for kjøp og salg og skape 
et mer fleksibelt marked. Ikke i morgen, men 
kanskje om fem til ti år, sier Norfolk.

Da Stavanger Aftenblad den 11. april skrev «et spadestikk dyrere enn sykehuset», 
var det verken ny E39 eller et nytt tunnelprosjekt det dreide seg om. 

TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO FREDRIK RINGE

Strøm til folket
FREDAG 12. APRIL 2019 NYHETER18 STAVANGER AFTENBLAD !

Hå-ordfører Jonas Skrettingland var ivrig etter å starte et av regionens største byggeprosjekt. Bak står dagens landemerke på Opstad. Det rives og erstattes av en dobbelt så stor 
transformatorstasjon. Så starter Lyse Elnett ferden videre mot Stavanger/Hjelmeland.
c GEIR SVEEN

Dette spadestikket koster  
mer enn det nye sykehuset
ELNETT: Jæren er 
først ut i en gigantisk 
oppgradering av Lyses 
strømnett i Sandnes, 
Stavanger, Sola og 
Ryfylke. Det kan gi nye 
traseer med luftlinjer 
nær deg – og høyere,  
men færre master.

Geir Sveen
geir.sveen@aftenbladet.no

Første spadestikk ble tatt i går på 
et jorde på Opstad, nedenfor Åna 
fengsel, av Hå-ordfører Jonas Sk-
rettingland (KrF). 

– Ja, det er dyrt, men sikkerhet 
koster. Nå får vi en trygg strøm-
forsyning for mange år framover, 
sa en ivrig ordfører.

Med en liten minigraver mar-
kerte han starten på en investe-
ring som Lyse Elnett har estimert 
til mellom 7 og 10 milliarder kro-
ner. Ikke noe mindre enn det.

I tillegg venter Statnett at sel-
skapet i år får konsesjon for å star-
te byggingen av den «nye motor-
veien» for strøm fra Lysebotn i 
Forsand til ny transformatorsta-
sjon ved Fagrafjell i Time. Pris: 1,7 
til 2, 2 milliarder.

Enormt byggeprosjekt
Lokalt kan det dermed bli brukt 
opp mot 12 milliarder kroner 
for at du skal få en ny og sikker 
strømforsyning. Da har vi ikke 
tatt med verdens lengste under-
sjøiske kraftkabel som nå strek-
kes mellom England og Ryfylke, 
til 20 milliarder. 

Til sammenligning koster det 
nye sykehuset på Ullandhaug 8,6 
milliarder og prisen for Ryfast blir 
på rundt 7 milliarder kroner.

– Vi synes det er viktig å ta en 
markering nå. Det er en stor ut-
bygging vi står foran, og vi ønsker 
god dialog med alle som blir be-
rørt, sa kommunikasjonssjef i 
Lyse Elnett AS, Ingvild Ween, da 
hun inviterte til starten for det 

som altså blir et av de største byg-
geprosjektene i distriktet. 

Strømforbruket er doblet
Bakgrunnen er den sterke befolk-
ningsveksten i Sør-Rogaland og 
på Jæren. 

For 30 år siden var for eksem-
pel effektforbruket i Hå, Klepp 
og Time rundt 100 megawatt, 
mens maksimalverdien vinte-
ren 2015/2016 ble målt til cirka 
213 megawatt.  Nå venter Lyse El-
nett at forbruket øker til mellom 
350 og 400 MW i 2060.

Første etappe er altså den nye 
transformatorstasjon på Opstad, 
ved Nærbø. Det gamle landemer-
ket rives. Jærentreprenør er til-
delt jobben.  

– Dette er historiens største 
prosjekt også for oss, sa sjefen 
for Jæren Everk, Birger Høyland. 
Mens styreformann Tobias Aa-
nestad slo fast at dette var en dag 
som 17. mai. 

Det lokale e-verket eier 50 pro-
sent av stasjonen og vil ha samme 

eierandel i den nye stasjonen. Ba-
re den koster 200 millioner kro-
ner. Den blir på 1000 kvadratme-
ter og tar 6,5 dekar dyrket jord, 
men noe av jorda skal legges til-
bake på den gamle tomta. 

– Det er de fysiske lovene som 
gjør at transformatorstasjonene 
må bli så store, forklarer admi-
nistrerende direktør i Lyse Elnett, 
Håvard Tamburstuen. 

For eksempel vil en transfor-
mator trenge 100 kvadratmeter. 
På Nærbø kommer det tre. Bare 
jordingen vil kreve en tre kilome-
ter lang kabel i bakken. 

– Men det blir et interessant 
bygg, slo representanten for Jæ-
rentreprenør fast som i jærsk ånd 
startet arbeidet før det offisielle 
spadestikket.  

For nå skal mye skje. En ny 132 
kilovolt-linje er allerede under 
bygging mellom Opstad, Høg-
Jæren og Bjerkreim. Der bygger 
også Statnett ny transformator-
stasjon. Kraftlinjen blir 18 kilo-
meter lang, og de første sju kilo-

meterne i Bjerkreim skal gå på de 
samme mastene som skal knyt-
te Måkaknuten vindkraftverk til 
strømnettet.

Master på 27 meter
Mens mastene i dag har en høyde 
på 13 til 23 meter, blir de nye 13 til 
27 meter. Avstanden mellom dem 
blir 200–300 meter. 

– Det blir færre, men høyere 
master, blant annet for å ta hen-
syn til større jordbruksmaskiner. 
Det gir også mindre fotavtrykk på 
bakken, lyder forklaringen. 

Tykkelsen på ny linjetråd vil 
være 3,4 centimeter, noe mer 
enn dagens tråd. Men strømnet-
tet oppgraderes fra 50 til 132 ki-
lovolt, og én linje vil få samme ka-
pasitet som tre av de gamle. De 
gamle linjene ble bygget på 1960 
og 1980-tallet og har nå en alder 
der det er behov for en omfatten-
de oppgradering. 

Legges ikke i kabel
Det er ikke aktuelt å legge strøm-V

i snakker store summer. I tiden fram-
over mot 2030 skal Lyse investere 
mellom syv og ti milliarder kroner for 
å oppgradere nettet i Sør-Rogaland. 

Dette må til for å håndtere vekst, og på grunn av 
alderen til mange av anleggene.
 – Det handler om forsyningssikkerhet, sier 
Rannveig Norfolk, direktør Nettplan i Lyse Elnett. 
– Nå er vi i gang på Sør-Jæren. Det gamle nettet er 
hovedsakelig fra 60-tallet, og trenger å byttes ut. 
Nettet vil bli oppgradert fra 50 til 132 kilovolt.
 – Snakker vi om linjer eller kabler?
 – Linjer. Å legge kabler er opptil tre til fem 

ganger dyrere. Og vi tar hensyn til at landbruket 
er motorisert ved at vi bruker høyere master enn 
normalt. Dette gir også færre punkter og legger 
beslag på mindre jord. Stortinget har også sagt at 
linjer skal være utgangspunktet ved utbygging av 
strømnett på dette spenningsnivået. 
 
EN STRØM AV BESTILLINGER
For hver dag som går, forteller Rannveig, øker 
behovet for elektrisk strøm. Stadig flere bestil-
linger kommer inn fra ¬elektroinstallatører som 
trenger tilkobling, helst med det samme, til bygge-
plasser og andre virksomheter. 

 – Det er flere grunner til at behovet øker. 
Ladebehovet hos en raskt voksende elbilpark er 
stort, og generelt har regionen kommet seg på 
beina igjen etter oljesmellen slik at planlagte 
prosjekter om har ligget på vent, nå våkner til liv 
igjen.
 Dette gir travle dager for Rannveig og 350 
kollegaer på kontoret og ute i felten. I tillegg 
kommer arbeidet med å legge om eksisterende 
nett som følge av gravearbeid. Gammelt nett tåler 
ikke å bli flyttet på, derfor blir de oppgradert når 
traseer må endres. Det skjer særlig i områder hvor 
det bygges ny infrastruktur.

 – Å være tilrettelegger for det grønne skiftet er travelt, 
men kjempespennende, synes direktør Nettplan 
 Rannveig Norfolk i Lyse Elnett.

Strømnettet i Sør-Rogaland
Forsterkning av motorveien
Ny hovedstasjon – Fagrafjell
Utredning Stavanger-halvøya
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-F
orbrukerelektronikk er et fascine-
rende område. Jeg husker da min 
far en gang sent på sekstitallet stolt 
proklamerte at nå var det rom for 

å kjøpe kombinert radio og kassettspiller, husker 
Tore Neset.
 Oppfinnelsen fra tyske Grundig hadde 
nettopp kommet, forventningene var store, men 
unge Neset ble skikkelig skuffet:
 – Lyden! Vi hadde allerede en Radionette 
multi-recorder, en spolebåndspiller kombinert 
med FM-radio. Og lyden i den nye kassettspilleren 
kunne jo ikke måle seg med det gamle. Alt da gikk 
det opp et lys for meg, og siden har jeg hatt det 
sånn: God lyd og godt bilde teller mer enn hvor 
praktisk apparatene er i bruk.
 Årene gikk, og mens kompisene kjøpte biler, 
kjøpte Tore stereoanlegg, byttet ut, bygget ut; 
tusenlappene fløy av gårde.
 – Jeg er pensjonist nå, men ekte lydfrik frem-
deles. Må bare ha det nyeste innen audiovisuelt 
utstyr, alltid. Det gjelder lydanlegg, men også tv, 
datamaskiner, nettbrett, mobiltelefon …

NORDMENN ELSKER ELEKTRONIKK
Tore Neset har alltid hatt et nært forhold til for-
brukerelektronikk, også profesjonelt. Gjennom 17 
år som journalist i Dagbladet dekket han musikk, 
IT og forbrukerteknologi, han var redaktør av 
ITavisen fra 2001 til 2015 og av Dinside.no fra 
2014 til 2018, I et par år var han også redaktør av 
digi.no, også det en nettavis.
 – Statistikken viser faktisk at nordmenn flest 
er litt sånn som meg. Vi kjøper fra øverste hylle;  
vi skal ha de største tv-skjermene, de nyeste  mobil- 
 telefonene og så videre. iPhone, for  eksempel, 
selger uforholdsmessig mye i det lille landet 
vårt. Klart det har med økonomi å gjøre, men 
det handler om noe mer også. Nordmenn har en 
spesiell forkjærlighet for ny teknologi, vi opplever 
en slags egenverdi i alle disse tingene.
 Tore peker også på at det er forskjell på 
kvinner og menn her:
 – Ja, det er et tydelig skille. Kvinner tenker 
mer på nytteverdien og den sosiale funksjonen, 
mens menn er opptatt av tingen i seg selv, av å 
vise den fram. En slags penisforlenger, helt klart, 
humrer han.

JAKTEN PÅ GODLYDEN
Elektriske artikler er som skapt for mimring, 
kanskje særlig blant de av oss som har levd en 
stund. For lydelskeren Tore er det naturlig nok 
platespilleren han trekker fram.
 – De som hadde platespiller til disposisjon 
var oftest de som var så heldige å ha eldre søsken. 
Jeg husker så godt da jenter jeg kjente kom på 
besøk og hadde fått låne med seg bærbar spiller, 
den het Bambino og hadde selvsagt elendig lyd. 
Men vi kunne spille plater på den, og det var 
fantastisk!
 Så kom 70-tallet, med seriøse band som 
krevde mer og bedre lyd. Tore visste råd. Han 
bygde den gamle Philips-radioen i hjemmet om 
til stereoanlegg. Koplet til en ekstra høyttaler og 
vips, stereo på rommet, med lånt laken som en av 
ingrediensene. 
 – Jakten på godlyden tok litt av etter hvert. 
Jeg hadde ekstremt lyst på hodetelefoner, og en 
fyr som var tålig flink med loddebolt lærte meg 
et triks: Hvis du skrudde ut høyttalerelementet i 

røret på to gamle bakelitt-telefoner og fikk laget 
en bøyle, så ga dette bedre lyd enn de kjipe, hånd-
holdte rørene du måtte lytte til i platebutikkene. 
Skikkelig oppløsning og bra bass!

HALLO, DET ER FRAMTIDEN  
SOM RINGER
De siste tiårene er det uten tvil mobiltelefonen 
som har vært det tydeligste og mest utbredte 
eksempelet på teknologisk utvikling.
 – Jeg var ikke blant de første som fikk 
meg mobil. I starten var det jo svære kofferter, 
sjefer som spradet rundt og pratet i røret mens 
 assistenten bar telefonen for dem. Ha noe sånt? 
Nei takk! Men så kom gsm-nettet og gsm-mobilen. 
Jeg fikk min første av Dagbladet, jobbet der da, 
det var en liten Nokia. Senere kom den buete, 
bananmodellen, den passet jo perfekt i lomma!
 Tore Neset husker øyeblikket da han første 
gang kunne bruke mobiltelefonen til å kople seg 
på internett. 
 – Jeg satt på T-banen da jeg fikk opp nettste-
det Stereophile i displayet. Ren tekst, bare, men 
du og du for et øyeblikk! Nesten like stort som da 
sønnen min ble født. I dag er nettilgang en selv-
følge, alt er tilgjengelig til enhver tid.  Utviklingen 
har gått så fort siden 3G-nettet kom, og den 
fortsetter jo bare. 5G er her når Huawei-styret 
har ordnet seg, da åpner det seg enda et vell av 
muligheter. Tipper vi slipper bomdiskusjoner, 
for å si det sånn – en liten dings i bilen, og man 
kan betale etter hvor, når og hva man kjører. Hvis 
 Datatilsynet sier ja, da. Mulighetene er skrem-
mende og interessante på én gang!
 – Hva med framtiden når det gjelder lyd og bilde 
– vil alle fysiske formater bli borte?
 – Nei, de vil ikke forsvinne, men bli nisje-
fenomen slik som vinylen er i dag. Og vi ser jo at 
også cd-er begynner å bli samleobjekter. Men folk 
flest vil velge å strømme både musikk og film, alt 
vil bli samlet via nettet og i større grad mobilt. Se 
og høre hva du vil, hvor du vil, er mantraet.
 Tore Neset gleder seg til å følge med på den 
teknologiske utviklingen videre. 
 – Det er morsomt, rett og slett. Men samtidig 
er det viktig å ha et lovverk som holder tritt, 
advarer elektronikknerden.

Tore Neset, pensjonert journalist  
og lidenskapelig lydfrik som 

elsker elektronikk og elektriske 
apparater. Går strømmen,  

forsvinner meningen med livet. 
I alle fall nesten.

TEKST SVEIN F. HESTVAAG FOTO IVER NESET

EL-NERDEN

LITT OM
STRØM

Prosjekter for framtiden
Lyse og innovasjon hører sammen. Veien mot et full-
elektrisk samfunn krever målrettet jakt på nye løsninger, 
og det arbeides på en rekke ulike felt – fly, batterier, 
brukeratferd, tariffer m.m. Vi deltar aktivt i en rekke 
prosjekter, her er noen av dem

ELNETT 21: Avinor ser for seg elektrisk drevne rutefly 
i 2025. Hvordan takler vi det når flere fly på Sola skal 
lades samtidig? Klarer vi å få til en elektrisk framtid uten 
at sikringen går?

CINELDI: Hvordan bygger vi framtidens smarte 
energisystem? Cineldi, ledet av Sintef og NTNU, vil 
utvikle et kunnskapsgrunnlag som lar nettselskaper og 
myndigheter optimalisere nettvirksomheten.

INVADE: Invade er et EU-prosjekt som tester og 
foreslår innovative energiløsninger. Prosjektet ser blant 
annet på integrasjon av elbiler og batterier for å få en 
mobil energilading.

Det fullelektriske Norge 
Energi Norge er en landsomfattende organisasjon for 
selskaper som produserer, transporterer og leverer 
fornybar energi i Norge. Styreleder er Lyses konsern-
sjef Eimund Nygaard. 
 Energi Norge eier 1500 vannkraftverk som 
sammen leverer 96 prosent av strømmen i Norge. 
Ambisjonen deres er ikke beskjeden: Norge skal bli 
verdens første fornybare og fullelektriske samfunn! 
 Gjennom prosjektet “Forbybar og fullelektrisk” 
arbeider Energi Norge målrettet for å gjøre ambisjo-
nen til virkelighet og slik bidra til nye arbeidsplasser 
og til lavere klimautslipp. Blikket er rettet mot både 
transport, maritim sektor, bygg & anlegg og industri. 
Du kan lese mer om prosjektet på energinorge.no.

Hva er elektrisk strøm?
Elektrisk strøm er elektriske ladninger i bevegelse. 
Denne bevegelsen fører til oppvarming som for 
eksempel kan skape lys i en glødelampe eller tap av 
energi i en kraftlinje. Strømmen genererer også et 
magnetfelt som kan komme til nytte i for eksempel 
bilmotorer, transformatorer og generatorer.
 I naturen opplever vi strøm i form av lynnedslag, 
statisk elektrisitet og solvind, som for øvrig er kilden 
til nordlys. Også enkelte fiskearter produserer strøm, 
mest kjent er den elektriske ålen.

«Hvor mye er en terrawatt-time?» 
Så mye at ingen av oss er i stand til helt å fatte det! 
Men det kan forklares slik, hvis vi tar utgangspunkt i 
kilowatt-timen – det vil si energimengden som tilsvarer 
et effektforbruk på en kilowatt over en periode på én 
time.

En megawatt-time (MWh) er tusen kilowattimer.
En gigawatt-time (GWh) er en million kilowattimer 
(nok energi ti et byggefelt på rundt 40 bolighus).
En terrawatt-time (TWh) er milliard kilowattimer (nok 
til å forsyne en by som Drammen i ett år).

I dag er forbruket i Norge på totalt 136 TWh i Norge. 
Forventet behov for 2040 er 159 TWh.

«Og det ble lys.»  
Da elektrisiteten kom til Norge, ble den 
sett på som et slags mirakel. Det handlet 
om lys, først og fremst, men også om 
oppvarming av hjemmet og kraft til stadig 
flere praktiske hjelpemidler. Plutselig var parafinlampa 
avleggs og gass gammeldags; og den nye virkelig-
heten ubegripelig, usynlig og elektrisk. 
 Strøm var dyrt i starten, og ble i vanlige hjem kun 
brukt til belysning, gjerne bare i ett rom, når det var 
mørkt ute. Først i mellomkrigstiden ble det vanlig å 
bruke strøm til andre ting i hjemmet – kokeplater og 
strykejern, varmtvannsberedere og ovner. 
 Rekken av nye produkter som ble tatt i bruk 
vokste jamt og trutt – støvsugeren, miksmasteren, 
hårtørkeren, kjøleskapet, fryseboksen miksmasteren, 
vaskemaskinen, tørketrommelen, oppvaskmaskinen, 
samt selvsagt radioen, tv-en, stereoanlegget, video-

spilleren og videre datamaskinen, mobiltelefonen og 
alt annet som gir oss lyd og bilde.  
 Men vi i dag ser at nyvinninger gjerne møtes 
med skepsis og kritiske blikk, var det ingen som så noe 
skummelt eller negativt med strømmen da den kom. 
Hovedårsaken var trolig at behovet var skrikende – 
elektrisitet ga befolkningen et utrolig mye enklere og 
tryggere liv.

Travelt forbruk 
Travelt? Hurtiglade bilen, bruke 
vannkokeren eller skru på induksjons-
komfyren? Alt som skjer fort, krever 
ekstra mye energi. Når vi slåss mot 
klokka bruker vi derfor mer strøm enn 
om vi hadde hatt tiden på vår side og kunnet tatt det 
litt mer med ro. 

Tut tut, toget går 
Det er lett å glemme at også ren lek og moro lot seg 
prege av elektrifiseringens inntog. På 60- og 70-tallet 
var ingenting mer populært å finne under juletreet enn 
et sett med elektrisk tog eller racerbilbane. De av oss 
som har levd noen år vil sikkert huske både lyden av 
toget over skinnene og den litt metalliske duften fra 
transformatoren når leken hadde vart en stund.

Ingen strøm, ingen rock!
Den elektriske gitaren ble oppfunnet av Paul H. Tutmarc  
i 1931 og ble først tatt i bruk som jazzinstrument (en av 
de tidlige gitaristene var Les Paul, som senere fikk en 
modell oppkalt etter seg). Men det var først da rocken 
slo gjennom sent på 50-tallet, at el-gitaren for alvor 
kom til sin rett. Siden da har instrumentet vært den 
moderne kulturens fremste ikoniske symbol, traktert 
av tidløse helter som Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy 
Page og – ja, fyll ut med din favoritt!
 Blant musikkhistoriens store øyrblikk er platesel-
skapet Deccas nei til å signere The Beatles (“gitarband 
er på vei ut”), Bob Dylans første elektriske konsert 
under Newport Folk Festival sommeren 1965 (da 
puristene blant publikum buet og gikk i protest) og 
nevnte Hendrix’ radbrekkende, bombetunge versjon 
av den amerikanske nasjonalsangen under Wood-
stock-festivalen i 1969.
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Altibox kan bli sommerens heteste leverandør av landets badetemperaturer.  
Og grunnen til det heter Badetassen. Joda, det er “bare” et rødt rør – og ja, den har 

en avansert sensor i bunn – og ja – denne er tilkoblet et langdistanse sensornettverk. 
Men hvor kommer Altibox inn i bildet?

TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF FOTO LISE BJELLAND

Badetassen 
på norgesturné

-V
i ser at partnerskapet er et 
utmerket utgangspunkt for å 
jobbe i større skala med noen av 
mulighetene som sensorbaserte 

nettverk gir.  Badetemperatur er bare et av mange 
bruksområder, men kanskje det artigste! Jeg skal i 
hvert fall benytte meg av den i sommer! sier Ane 
Marte Hausken Økland, direktør forretningsutvik-
ling og strategi i Altibox. 
 Sammen med badetassgeneralen Torbjørn 
Nilsen putrer de utover skjærgården i Stavanger 
med en av de mange nyproduserte badetassene, på 
vei til en egnet badestrand. 

HJEMMEPRODUSERT
– Noe av det kjekkeste med dette er det tette sam-
arbeidet mellom Altibox, partnerne og Innovasjons-
avdelingen i Lyse. Temperatur måleren er lagd i 
garasjen til forretningsutvikler Trond  Thorbjørnsen, 
og blir til en landsdekkende tjeneste gjennom 
Altibox-partnerskapet, sier Ane Marte.
 I juni tok Altibox sitt nye partnerkonsept 
– “Badetassen” sine første svømmetak nordover 
i Rogaland før den nå har startet sin ferd i alle 
andre kanter av landet.
 Ideen med sensorteknologi er å gjøre 
kommunen til et bedre sted for de som bor der – 
innbyggerne. Derfor er Altibox glad for å kunne 

samarbeide tett om å få til en tjeneste som både 
er kjekk og nyttig for innbyggerne – men også 
praktisk og effektiv for kommunene.
 Haugaland Kraft er en av Altibox 43 partnere. 
Haugalendingene har vært med på fiberut-
byggingen siden den spede start for mer enn 15 
år siden, og har siden da hengt seg på de gode 
løsningene som samarbeidet har lagt til rette for. 
 – Badetassen er en tjeneste som ikke bare er 
veldig kjekk å ha, den vil også glede veldig mange! 
Det sa Jan Håland som var svært fornøyd med å 
være først ut blant partnerne. 
 Når badetassen nå er på plass på Haugalandet  
ser Håland frem til å utvikle sensornettverket 

Badetassen er enkelt laget og enkel å få på plass. En dregg I bunn gjør at den 
holder seg på samme plass. Herfra ligger den og sender data til nesttsiden slik 
at innbyggere alltid vil kunne være oppdatert på badetemperaturen.
 Ane Marte Økland Hausken er fristet til å la badetassgeneral Torbjørn 
Nilsen sjekke temperaturen før badetassen er installert.
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Poolbiler
Totalt 19 nye elektriske poolbiler av merket Hyundai Ionic er levert til Lyse.  
Det er ti elbiler på Tronsholen og ni på Mariero.
  Rekkevidde for bilene er mellom 160 og 240 kilometer under vinter- og 
 sommerforhold i Norge. Bilene er 5-seter med bagasjerom på 350 liter.  
De nye bilene vil etter hvert være mulig å booke i Outlook slik andre  
poolbiler bookes. 
 På Tronsholen er det for en stund siden satt opp nye ladere tiltenkt disse 
nye poolbilene. På Mariero vil ladeanlegget bli oppgradert i juni hvis alt går etter 
planen. Det vil bli satt opp 25 nye ladere i parkeringshallen.

ytterligere. 
 – Kommunen ønsker å bruke nettverket til 
å måle temperatur i veier, markere parkerings-
plasser eller hvor det finnes hjertestartere for å 
nevne noe. Og på arrangementet i dag bruker 
vi sensornettverket til å måle antall personer på 
Tysværsdagene, sier han fornøyd. 

STARTET SOM EN GOD IDE
Det var også tanken da Stavanger kommune tok 
i bruk LoRaWAN- teknologi i 2017/18. Ideen om 
å koble badetemperaturen med en automatisk 
sensorbasert tjeneste for brukerne, dukket opp fra 

oppfinnere i Lyses Innovasjonsavdeling. Til tross 
for at de ikke er spesielt glad i å bade selv, var det 
noe med badetemperaturen som representerte en 
perfekt bruk av Lora-nettverket. 
 – Det sensorbaserte nettverket sørger for 
å gjøre jobben til kommuneansatte mye lettere 
ettersom de nå slipper å kjøre til byens mest 
 populære badesteder for å måle temperatur. I 
tillegg kunne innbyggerne få den nøyaktige tem-
peraturen servert på nett, til alle døgnets tider – 
enten det viste temperaturen de håpet – eller ikke, 
sier forretningsutvikleren og oppfinneren i Lyse, 
Trond Thorbjørnsen. 

 – Badetassen ble satt ut på fem av Stavanger 
kommunes mest populære badesteder sommeren 
2018. Det førte til suverene besøkstall og mot 
slutten av badesesongen ble de plukket opp av 
Reiseradioen på NRK. Nå har visningen av bade-
temperaturene blitt utbedret og en ny nettside og 
app er klar for bruk ://badetemp.smartby.no/
 – Etterhvert som flere kommuner og 
 partnere får badetassene på plass, vil denne siden 
inneholde flere og flere badesteder, sier badetass-
general Nilsen. 
 – Så kan du trøste deg med at temperaturen 
er lavere enn der du bor om det blir for ille. 

Torbjørn Nilsen og Ane Marte Økland 
Hausken viser hvordan det skal gjøres. 
 – Å sette ut en badetass er egent-
lig bare kjekt! sier Nilsen.

Badetassen er utstyrt med logo fra 
Altibox og fra Altibox-partneren i den 
aktuelle kommunen.

Signal vokser i nord

Signal Bredbånd AS kjøper 100 prosent av aksjene i Nornett AS og blir Nord-Norges største fiberselskap. Signal 
 Bredbånd er Altibox-partner hjemmehørende i Bodø, mens Nornett har base i Alta. Det nye selskapet vil levere 
 bredbåndtjenester til 34 000 kunder i Nordland, Troms og Finnmark, og blir den største leverandøren av høyhastig-
hetsbredbånd i Nord-Norge. 
 – Med Nornett sine dyktige ansatte, selskapets solide markedsposisjon og gode kundeportefølje vil vi styrke 
vår operasjon i Finnmark. Vi gleder oss til å samle krefter for videre vekst i Nord-Norge, sier Ole-Johnny Johansen,  
 administrerende direktør i Signal Bredbånd.

Den nye tjenesten Altibox Barn lar de yngste se favorittprogrammene sine uten å 
måtte lete gjennom jungelen av kanaler, strømmetjenester og programarkiver først. 
 De aller yngste har ofte sterke meninger om hva de ønsker å se, men det er 
ikke alltid de er like treffsikre med fjernkontrollen som de eldre barna.  Samtidig er 
mengden tilgjengelig innhold større enn noen gang, og derfor tar Altibox nå grep 
for samle barneinnholdet på en enkel og brukervennlig måte.   

 –  Med Altibox Barn har vi skapt en trygg og oversiktlig samlingsplass for 
 barnevennlig innhold. En tjeneste som gir de yngste barna inntrykk av at de 
bestemmer helt selv, og som dermed lar foreldrene senke skuldrene litt i en 
travel hverdag, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox.
 Første versjon av Altibox Barn ble tilgjengelig for alle tv-kundene fra  
5. juni.

Lyse og Digital Norway skal 
gjøre endringsreisen lettere

DigitalNorway er en non-profit organisasjon 
som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv 
å lykkes med digitalisering. Grunntanken bak 
initiativet er at vi deler der vi kan, og konkurre-
rer der vi må.  
 – For at vi skal oppnå økt konkurransekraft 
internasjonalt, er vi nødt til å stå sammen og 
bli bedre til å dele kunnskap, kompetanse og 
erfaringer, sier Gunn Kristin Vambheim som 
besøkte Lyse i mai. Vambheim leder DigitalNor-
way community, et fellesområde for bedrifter 
i alle størrelser som omhandler digitalisering. 
Lyse har representanter i Digital Norway sitt 
styre og som organisasjon både deler og 
høster vi erfaringer fra det andre bedrifter gjør 
innen digitalisering. 

ALTIBOX GJØR 
BARNE-TV 
TRYGT IGJEN

Avtale i boks: Ole-Johnny Johansen 
(t.v.), administrerende direktør i 
Signal Bredbånd og Roger Strømeng, 
daglig leder i Nornett er fornøyde 
med avtalen.
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KRAFTFULL 
34-ÅRING 

TJODAN

Tjodan kraftverk i Lysebotn er som en sprek og sterk 34-åring. 
En solid leverandør av vannkraft fra Lyse. Men alderen setter 

sine spor og derfor har anlegget nå fått en real oppgradering.
TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF
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-D
enne oppgraderingen gjør at 
Tjodan vil fungere optimalt i 
minst 34 år til, sier prosjekt-
leder Jon Åsmund Espedal 

fornøyd. Kraftverket som også ligger sentralt til i 
Lysebotn, har kommet litt i skyggen av storebror 
Lysebotn 2 de siste årene. Men 800 meter inn i 
fjellet på motsatt side av Lysebotn, ligger det også 
en skikkelig kraftkar. Og den har Jon Åsmund og 
teamet hans rukket å bli svært godt kjent med.  
 
EN TOUCH AV 80-TALLET 
Lyse Produksjon tok denne vinteren i bruk en 
ny intern visjon som skal bidra til et samlet og 
en hetlig selskap. «Fornyer det fornybare» er 
ordlyden i visjonen, og i praksis er det det som nå 
er gjort i Tjodan.  
 I kontrollrommet inni anlegget koker det en 
av de siste dagene før anlegget erklæres ferdig. 
Fagfolk fra underleverandører jobber intenst mens 
prosjektlederen tar seg tid til å lede an i en aldri så 
liten omvisning. Gjennom sjokoladebrune dører 
går turen inn i selve kraftstasjonen – der toppen 
av Pelton-turbinen troner i midten. På veggen er 
det solid rekkverk i furu, med kvist, og veggene 

«Vi får ikke mer strøm fra Tjodan på 
grunn av dette, men vi får et stabilt 
kraftverk som skal levere i mange år 
fremover»

TJODAN

Fallhøyden på Tjodan kraftverk 
er 892 meter 

•
Det største magasinet ligger 

på sørsiden av Lysefjorden og 
heter Tjodanvatnet 

•
Kraftverket Tjodan har vært 

fjernstyrt siden 1990 
•

Ubemannet, tilsyn cirka en gang  
i uken, startes og stoppes fra  

driftssentralen. 

FAKTA

ÅRSAKER TIL PROSJEKTET  
• Kontrollanlegget i Tjodan kraftverk var over 30  
 år gammelt og hadde ha nådd teknisk levealder. 
• «Prosjektet skal rehabilitere kontrollanlegget i  
 Tjodan kraftverk slik at det oppfyller krav i henhold  
 til beredskapsforskriften for anlegg i klasse 2.»  
 Beredskapsforskriften = NVE-krav 
• Driftsmessige fordeler med samme type anlegg  
 som Lysebotn 2 

ÅRSAKER TIL MEKANISK OPPRUSTNING 
• Anleggsdelene har nådd en slik alder og tilstand at  
 tiltak er nødvendig for å unngå varig svekkelse, og  
 sikre en størst mulig restlevetid 
• Prosjektet er initiert på grunn av tilstandsgrad for  
 innløpsrør/tilløpsrør og ring-ledning.  
 Tilstandsrapport for Flørli og Tjodan kraftverk  
 avdekket behov for korrosjonsbeskyttelse allerede  
 juli 2013 

Jon Åsmund Espedal har vært innom 
både høyspent og elektromontasjer 
de siste årene før han gikk i gang med 
oppgradering av Tjodan.  

er knall oransje og brune. Gjennomført tidlig 80-
talls  stil med andre ord. Men så er det de synlige 
tegnene på at Jon Åsmund og hans gjeng har gjort 
en jobb. Nye, brede felt av ledninger, nytt kontroll-
panel, nytt system, elektrisk anlegg - og for å si det 
sånn, fargepaletten er ikke en del av mandatet.  
 Jon Åsmund Espedal har hatt ansvaret for 
at Tjodan kraftverk fortsatt skal holde kraften og 
tempoet i produksjonen av vannkraft. Kontroll-
anlegget hadde rett og slett nådd teknisk levealder. 
Rørene hadde begynt å ruste, og at det elektriske 
anlegget var foreldet. 
 For elektroingeniøren som har vært både 
i oljå, jobbet for Lyse sine vindkraftplaner, på 
Tjodanpollen pumpestasjon, og i det som før het 
Lyse Infra, var motivasjonen for å gå i gang med et 
opprustningsprosjekt stor.  
 
AVSTANDSPROSJEKT 
Det er ikke nødvendigvis enkelt å lede et prosjekt 
som er såpass avsides som i Lysebotn. Det har 
rett og slett krevd mye tenking og vært mange 
begrensninger. 
 – Jeg har til tider følt meg som en arkeolog 
som med spatel og skje har lett etter dokumenter 

som har vært nødvendige for gjennomføring av 
prosjektet. Vel er arkivsystemene våre gode, men 
så er det også store komponenter og mange detal-
jer det er snakk om – for mer enn 34 år siden. Når 
konsulenter sendes så langt må man også være 
helt sikre på at alt er tilrettelagt for jobben som 
skal gjøres, sier han.
 – Prosjekt-organisasjonen brukte ett års tid 
på planleggingen der særlig HMS og logistikk har 
vært viktig, sier Espedal. 
 I sin prosjektorganisasjon hadde han erfarne 
Lars Rustad som HMS-ansvarlig. Sammen sørget 
de for å holde et høyt trykk på HMS blant annet 
gjennom brannøvelser.  
 Tjodan kraftverket leverer 110 Megawatt og 
kan i tillegg til kraftproduksjon også levere som en 
systemtjeneste.  
 – Tjodan er det kraftverket i Lyse som kan 
produsere års-tilsiget (vann som kommer fra snø-
smelting) på kortest tid. I et normalt tilsigsår vil 
Tjodan produsere i cirka 3000 timer, og kan spare 
vannet resten av tida. Anlegget kan med andre ord 
utnytte de høye prisene bedre enn de fleste, og 
tjener altså mer per produsert GWh enn de fleste 
andre kraftverk, sier Magnus Landstad, fagleder 

energidisponering i Lyse Produksjon.  
 Da planleggingen av Tjodan-fornyelsen startet 
i 2015, var planen at dette skulle gå simultant med 
Lysebotn 2. Noen av de samme ressursene ble 
brukt, det samme prosjektverktøyet ble brukt og i 
gangene fantes en hel del kompetanse på området.  

FORNYELSE  
– Vi har fornyet alt av hjelpeanlegg – det vil si 
det meste, utenom turbin, generator og hoved-
transformator. Rør og kuleventil ble sandblåst 
og malt i 2018. Her er det motorer som surrer 
og går. Mye er revet vekk av tynne telekabler og 
er erstattet med internettkabler, nett er koblet i 
hele  stasjonen, inkludert wifi. Mye av grunnlaget 
er med andre ord lagt for at en digitalisering skal 
kunne finne sted, forklarer Jon Åsmund.  
 I løpet av treårsperioden er det brukt nesten 
10 000 interne timer. Arbeid i selve kraftverket 
pågikk i 6 måneder, men omfattende planlegging 
gjorde at anlegget var ute av drift i kun 13 uker.  
 – Den 10. mai i år begynte Tjodan å gå som 
normalt igjen. Ifølge utetidsplanen som ble meldt 
til markedet (NordPool) den 5. januar 2018, var vi 
klare PÅ DAGEN!, sier en stolt prosjektleder.
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HOLDER STØ KURS

-V
elkommen ombord, vil du ha 
kaffi? spør en avslappet Trude 
Marit Risnes idet jeg tar av 
skoene og går inn i den 40 fot 

store hybridbåten av merket «Greenline». 
 En snau halvtime tar det fra familien på 
fire forlater huset på Eiganes til de er om bord i 
«Nordlys» i Åmøy havn. Her finner Trude Marit 
og familien roen sammen. De har regnet seg 
frem til at de overnattet til sammen to måneder i 
båten i fjor – til og med nyttårsaften ble tilbrakt 
på sjøen med pinnekjøtt grillet på bål på en liten 
holme. Turene går nordover til mannen Einar sin 
hjemplass i Sogn, og sørover til Trude Marits hjem-
trakter i Farsund. Flest turer blir det imidlertid 
til Ryfylke. Som sørlending kan man nesten ikke 
mene at Ryfylke er finere enn sørlandsskjærgården, 
og langt mindre si det høyt. Trude Marit tør det. 

I VINDEN 
43-åringen har vært administrerende direktør 
i Lyse Energisalg i åtte måneder, en tid hvor 
mediebildet og rapporter om fremtidens samfunn 
har vært dominert av elektrifisering, strømpris, 
utenlandskabler og digitalisering. «Alt» skal gå 
på strøm, og helst raskest mulig. Hvordan skal 
Stavanger klare omstillingen fra olje- og gass til 
energihovedstad?
 – Vi må virkelig ta inn over oss at vi må skape 
arbeidsplasser for å lykkes med elektrifiseringen. 
Og da mener jeg at vi ikke bare må ha teknologi 
og innovasjon på plass, vi må kommersialisere det 
også, sier hun. 

På jobb er hun sjefen, men i  
båten overlater Trude Marit Risnes 

gjerne roret til mannen.
TEKST MARITA OMDAL
FOTO LISE BJELLAND
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 Dette er tilsynelatende noe som vekker enga-
sjement, for nå kommer ordene raskt og bestemt. 
 – Lyse må «bjuda på». Vi er så få mennesker 
i Norge at vi må tenke nytt i regionen. Vi må tørre 
å drive forretningsutvikling fra «scratch», og 
sammen med andre aktører. Det er uvant kanskje, 
men skal vi lykkes, så er vi helt avhengige av å 
gjøre det sammen. Vi kan ikke sitte på hvert vårt 
nes. Da vil resten av verden dra fra oss. Det må du 
gjerne sitere meg på, sier hun. 

NYE KONKURRENTER 
Det er tre klare prioriteringer på direktørens 
blokk: Totalkundeorientering, kundeinnsikt, og 
tredjepartsmarkedet. Ord man gjerne hører om, 
men hva betyr de i praksis?
 – Vi må være kundeorienterte, og da mener 

 følelsesmenneske som Trude Marit så kommer 
fort de store ordene når hun skal beskrive hvor 
mye naturopplevelsene betyr for henne. 
 – Du kommer så tett på elementene, dyreliv, 
fugler og niser, og bare opplevelsen av stillhet er 
helt fantastisk. Det gjør noe med oss. Jeg padlet en 
tur med kajakken utenfor Værlandet i Sogn. Det 
var flatt hav og jeg klappet en sel som lå og sov. 
Kjærligheten til naturen gir meg livskraft, rett og 
slett. 
 Barna på 13 og 10 er med på tur, og lærer seg 
både båtliv og friluftsliv underveis. 
 – Vi har en liten båt som vi bruker til å sette 
garn, og går tidlig ut om morgenen for å trekke 
garn. Noen toppturer har det også blitt, og det er 
jo lite som slår dét når markjordbærene brer seg 
utover ei slette, du finner bringebær og blåbær 
underveis – og da vi kom til toppen var det til og 
med multer. Alt dette på noen få timer. 

FÅ UT POTENSIALET
Evnen til å leve seg inn i det hun ser rundt seg, 
bruker hun også i jobben som leder. «Hardtar-
beidende, strukturert, kommersiell og tydelig» 
er noen av ordene kolleger beskriver henne med. 
Hun er glad i mennesker og har et mål om å få 
med seg like mye av det som ikke blir sagt som det 
som faktisk blir sagt. Det legger hun sin ære i. Det 
samme gjelder strategiarbeid og retning. Det må 
ha et mål. 
 – Man må ha en visjon på det en holder på 
med. Det utløser en enorm kraft, nesten på et 
emosjonelt plan vil jeg si. Hva er meningen med  
å gå på jobb hvis man ikke vet hva man bidrar  
til, og ikke føler seg verdifull i det en gjør?  
Jeg er leder fordi jeg er glad i folk, og jeg har en 
enorm interesse i å få ut potensialet i hver enkelt, 
sier hun. 

jeg virkelig være det. Alle verdikjeder må legges 
opp etter kundenes behov, ikke det vi kunne tenkt 
oss å selge av produkter. Vi er for produktorientert  
organisert i dag, så må vi gjøre det vi kan for å 
kvitte oss med siloene for å bli mer effektive. 
Med digitale verktøy er det for første gang mulig 
å levere på totalbehov hos kunder. Ikke bare 
på energi, men på alt en liten eller mellomstor 
bedrift trenger. Energi og energistyring, men også 
bank, forsikring og en rekke andre ting. Først da 
snakker vi om totalkunde, sier hun. 
 Det andre området Trude Marit mener bør 
stå høyt på lista, er analyse og kundeinnsikt for 
å treffe bedre på kundenes behov. Med en ny 
strategi og tydelig retning i Lyse Energisalg skal de 
sammen med Smartly kunne være raskt på banen 
med verdiforslag på energiløsninger.

 Der kan de vente seg hard konkurranse i 
tiden fremover, men den vil ikke nødvendigvis 
komme fra tradisjonelle aktører. 
 – Vi følger tredjepartsmarkedet nøye. Jeg 
tror ikke Fjordkraft blir vår største konkurrent der 
framme, det vil komme store aktører med muskler 
inn på strømmarkedet. Amazon (for tiden verdens 
mest verdifulle selskap) har allerede varslet at 
de vil begynne å selge strøm. Da må vi satse mer 
på analysevirksomhet, vi må virkelig utnytte de 
kundedataene vi har. Her må vi også se om det er 
samarbeidspartnere vi kan utvikle noe sammen 
med, sier hun opprømt. 

LÆRT SEG Å KOBLE AV
Det er ikke få utfordringer som skal løses, og 
noen åtte-til-fire-jobb er det ikke. Det kan hun 
ikke huske å ha hatt de siste nærmere 20 årene 
i ulike lederstillinger heller. Både Trude Marit 
og mannen jobber mye, men finner likevel tid til 
både familieliv, båtturer og mye aktivitet. Å slappe 
av har hun lært seg, men det kom ikke helt av  
seg selv. 
 – Med to barn så vil jeg jo være ordentlig 
tilstede med dem, og jeg har blitt flinkere til å 
koble av. Men det kom ikke naturlig, jeg har brukt 
«mindfulness». Mannen min kommenterer at det 
er mer behagelig å være gift med meg nå, sier hun 
med et smil. 
 Smile gjør hun ofte. Ikke bare et lite drag i 
munnviken, men et glis hvor hele ansiktet beveger 
seg. Under oppveksten i Farsund tok foreldrene 
henne med ut i naturen, både i skog og mark og 
på ski. I ungdommen var det konkurranseidrett 
og friidrett før skadene satte en stopper for 
videre karriere. Som musiker rakk hun å jobbe 
som frilanstrompetist og spille fast i Holmen-
kollen kapell. Aller best er følelsen av å bli «dønn 
sliten» etter en skikkelig skitur på fjellet. For et 

«Lyse må ‘bjuda på’. Vi er så få mennesker i Norge 
at vi må tenke nytt i regionen. Vi må tørre å drive 
forretningsutvikling fra «scratch», og sammen med 
andre aktører.»

Båten «Nordlys» kan gå 10 nautiske mil på el, og solcellene har batterier som er like store 
som to Nissan Leaf. Det er vanligvis mannen Einar som er skipper når familien er på tur, 
men for anledningen setter Trude Marit seg i førersetet.

TRUDE MARIT RISNES

43 år.
Fra Farsund.

Gift med Einar, to barn.

Master i ledelse fra BI og Cand. mag 
fra Universitetet i Oslo med prosjekt-

ledelse, pedagogikk og kunsthistorie.
Har en rekke styreverv regionalt og 

nasjonalt, bl.a Sjukehusapoteka  
Vest HF, Tannhelse Rogaland FKF, 

Oslo-Filharmonien. 

FAKTA
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A
rbeidet med å bytte linjetråd på den ene kraftlinjen mellom 
 Lysebotn og Tronsholen i Sandnes er i full gang. Totalt blir nær 
300 kilometer med liner og over 11.000 isolatorskåler skiftet,  
 over en strekning på nær 60 kilometer.

 – Det går bra framover i prosjektet, og målet er at arbeidet skal være 
ferdig 1. oktober, sier prosjektleder Viggo Kristoffersen i Lyse Elnett. 
 Han trekker fram arbeidsleder for montørene som en viktig ressursperson 
med god erfaring fra slike prosjekter. Odd Moen er fagarbeider regionalnett i 
Lyse Elnett og har jobbet med strømlinjer siden 1971, og var med for 20 år siden 
da linje- tråden ble skiftet på kraftlinjen som går parallelt med denne som blir 
tatt nå. 
 – Det er helt topp å få være med på denne jobben, og det synes alle som 
er med i prosjektet, sier han. 

 Jobben er delt inn i flere etapper. Først blir isolatorskåler og andre 
 anleggsdeler byttet ut, og deretter blir gammel tråd trukket ut samtidig som ny 
tråd blir trukket inn ved hjelp av vinsj. Når en strekning på noen kilometer er 
utført, går de videre til neste strekk. Når juni måned begynte var arbeidet cirka 
35 prosent ferdig i to seksjoner og 45 prosent ferdig i tredje seksjon.  
 – Strekket mellom Seldal og Høgsfjorden er utfordrende og langstrakt. 
Vi har leid inn en ekstra stor vinsj for å klare å dra tråden her. Det er viktig å 
unngå at linjetråden kommer i bakken når den blir dratt på plass. Det er lange 
strekk, en del vinkler og ulendt terreng med store høydeforskjeller som gjør 
jobben utfordrende, forklarer han.  
 I tillegg til Lyse sine montører er selskapet Valard leid inn for å få utført 
arbeidet i løpet av sommermånedene slik at linjen kan settes i drift igjen før 
vinterhalvåret.

Å skifte 300 kilometer med linjer er en luftig jobb.  
For Odd Moen er dette ekstra spesielt siden han var med  

da nabolinjen ble skiftet for 20 år siden.
TEKST INGVILD WEEN

Luftig linjeskift

Les mer på 
altibox.no/google

Velkommen hjem, 
Google Wifi.

Annonse Lyse sider_epsi.indd   1 22.05.2019   15:12
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Guro Espeland og Gry Surdal Espeland i Jæder er sikre på at 
det nye solcelleanlegget på fabrikktaket deres vil gi dem et 

solid konkurransefortrinn.
TEKST BRAND STUDIO

Guro og Gry 
lager burgere 
på solenergi

Guro Espeland og Gry Surdal Espeland i Jæder 
kan fornøyd konstatere at de 320 solcellene 
som skal brukes til å produsere bedriftens 
hamburgere i fabrikklokalene på Skurve er på 
plass på taket.

S
olceller, batterier, lading, energimåling 
og energistyring. Smartly setter sammen 
og leier ut nøkkelferdige energiløsninger 
som er bærekraftige og reduserer energi-

kostnader for kundene. Det er kort oppsummert 
strategien og forretningsmålene som Smartly 
spikret høsten 2018. En engasjert direktør Kristian 
Helland forteller hva Smartly anno 2019 er.
 – Målet er å få volum på dagens løsninger fra 
Smartly, men også at Lyse skal få flere totalkunder. 
Da må vi ha en strategi på tvers av selskapene., 
sier Helland.
 På tampen av 2017 ble Smartly flyttet fra 
forretningsområdet tele til energi. Det mener 
Kristian var helt naturlig. 
 – Nå utvikler vi nye energiløsninger til nye 
markeder. Vi har tatt en tydelig posisjon innen 
elbillading og individuell energimåling, og ser 
at for eksempel elbillading er i ferd med å bli 
like nødvendig som strøm, internett og tv for 
borettslag. Det er et sterkt voksende marked hvor 
alle skal ha, istedenfor et noe smalere hvor noen 
få ønsker produkter som er mer kjekke å ha enn 
nødvendige, sier Helland. 

KAMPEN OM BORETTSLAGENE
Kristian og kollegene er inne i en hektisk tid 
på året med årsmøter i borettslag og sameier. 
Beslutningene om hvilke energiløsninger som skal 
velges, tas nå. To av de mest sentrale produktene 
til Smartly er spesialtilpasset nettopp borettslag. 

Strøm til elbillading er noe som må fordeles 
rettferdig. Ingen ønsker å betale energikostnadene 
for naboens Tesla. Det samme gjelder varmtvann 
som brukes til oppvarming og tappevann. Er dette 
inkludert i fellesutgiftene, fordeles det typisk på 
antall kvadratmeter hver beboer har. Men det 
kan fort bli unødvendig dyrt på grunn av sløsing, 
og ikke minst skjevfordeling av utgifter. Det kan 
Smartly bidra til å løse.
 – Elbillading og individuell energimåling 
gjør at alle betaler for sitt eget forbruk. For noen 
kan det bety en hundrelapp i måneden, mens 
andre kanskje har et forbruk opp mot tusenlappen 
per måned. Det betyr mye for folks hverdag å ha 
kontroll på utgiftene, så her kan tjenestene utgjøre 
en forskjell, sier Helland.

ELEKTRIFISERING 
De virkelig store aktørene har behov som Smartly 
kan bidra til å løse sammen med en rekke 
samarbeidspartnere. I Prosjektet Elnett21 skal 
Smartly sammen med Lyse Elnett, Stavangerre-
gionen Havn, Forus Næringspark og Avinor se på 
hvordan behovet for strøm kan løses på en smart 
og ny måte. Omlegging fra fossil til utslippsfri 
transport vil kreve en omfattende elektrifisering 
av transportsektoren, som vil gi en stor økning 
i elektrisk effektbehov til lading av fly, busser, 
elbiler og skip. Det anslås i en artikkel i Solabla-
det nylig at flyplassen kan trenge 20 ganger mer 
strøm innen 2030. Flyplassen planlegger å bygge 

20 mål med solceller de neste årene, men med 
elektriske rutefly vil det ikke være nok til å dekke 
hele behovet. 
 Kristian ser for seg at det vil åpne seg mange 
muligheter for Smartly i tiden som kommer. På 
spørsmål om et drømmeprodukt som ville løst en 
utfordring har han raskt svaret på plass.
 – Vi er allerede på vei med drømme produktet 
som skal lanseres i første versjon allerede til 
høsten. Dette er produkt som utvikles sammen 
med Lyse Energisalg og som skal gjøre at små og 
mellomstore bedrifter sparer vesentlige energi-
kostnader gjennom smart energistyring. Helt uten 
investeringskostnader for kunden, sier Kristian 
fornøyd. 
 Det er derfor han synes at Smartly uten tvil er 
det mest spennende selskapet å jobbe i akkurat nå.

Smartly har gått fra “kjekt å ha” til “må ha”-produkter.

TEKST MARITA OMDAL ILLUSTRASJON ZOARING

Ett skritt foran 

Kristian  
Helland er 
administrerende 
direktør i Smartly.
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G
ry Surdal Espeland og Guro Espeland i 
Jæder er sikre på at det nye solcelle-
anlegget på fabrikktaket deres vil gi 
dem et solid konkurransefortrinn.

 – Vi skal være best i bransjen på bærekraft, 
og solcellene vi har installert på taket er en viktig 
del av del av dette arbeidet, sier en offensiv Gry 
Surdal Espeland.
 Hun er markeds- og bærekraftansvarlig i den 
stolte og suksessrike familiebedriften Jæder, som i 
2014 flyttet produksjonen til Skurve.
 Med fokus på kvalitet og en av de mest 
moderne maskinparkene i Europa, er de den 
største hamburgerleverandøren til storhus-
holdningsmarkedet. 

hamburgerproduksjonen vår, og det er noe vi 
kommer til å profilere tydelig overfor våre kunder, 
sier Guro Espeland, daglig leder i Jæder. 

FLERE ETTERSPØR SOLCELLER
Dette er noe Kristian Helland, administrerende 
direktør i Lyses datterselskap Smartly, hører hos 
flere av bedriftskundene som ønsker installasjon 
av solceller. 
 – Hos våre kunder har dette med profil-
bygging vært veldig viktig. De ønsker en bære-
kraftprofil rundt selskapet sitt, og det har andre 
verdier enn å isolert sett bare se på hvor mange 
kilowattimer som blir produsert, sier Helland.
 Samtidig er det i et langt nok perspektiv fullt 

 På kundelisten står store restaurantkjeder 
som Burger King og Max, som alle nå kan nyte 
godt av hamburgere produsert på solenergi.
 – Vi gjør det vi kan gjøre for at produksjo-
nen vår skal være mest mulig bærekraftig. Det er 
ekstra kjekt å se at energien vi nå får fra solcellene 
på taket av fabrikken tilsvarer det vi trenger for å 
 produsere hamburgerne våre. Det kommer til å 
gi oss et tydelig konkurransefortrinn, sier Surdal 
Espeland. 

BRUKER ALL SOLENERGIEN SELV
Jæder har i flere år vært sertifisert som Miljø-
fyrtårn. I fjor ble de kåret til årets bærekrafts-
bedrift som leverandør til Choice-hotellene, som 

mulig å tjene inn pengene man investerer i et 
solcelleanlegg.
 – Et solcelleanlegg har typisk en garantitid 
på 15 år, og dersom man skal regne det hjem på 
15 år, blir det dyre kilowattimer. Men selv om 
leverandøren ikke kan garantere for det, kommer 
et solcelleanlegg til å fungere i 30 år, minst, sier 
Helland, som også trekker frem tryggheten ved å 
bruke solenergi.
 – Forutsigbarheten er veldig bra. Det er ikke 
det samme når man kjøper strøm på markedet.

STYRER STRØMMEN FRA SOLCELLENE
I tillegg til rene solcelleanlegg har Lyse også utviklet 
løsninger for solenergi i kombinasjon med lagring.

eies av Petter Stordalen. Nå har de tatt fatt på FNs 
bærekraftsmål. 
 Målene er verdens felles arbeidsplan for å 
blant annet stoppe klimaendringene innen 2030. 
Hos Jæder gjøres det blant annet ved å aktivt jobbe 
med energiøkonomisering og fornybar energi.
 Da var det helt naturlig å få installert sol-
celleanlegg fra Lyse på hele taket over fabrikkens 
fryselager. 
 Totalt har de brukt 576 kvadratmeter til å 
installere 320 solceller. Det er beregnet en årlig 
produksjonen på 63 250 kWt.
 – For oss har det vært veldig viktig å sette 
solenergien i system. Vi bruker mer strøm enn det 
anlegget leverer, men det skal være nok til å dekke 

 Teknologien har nå kommet så langt at det er 
fullt mulig å mellomlagre strømmen som produse-
res av solcellepanelene i batterier. Et automatisert 
styringssystem sørger enkelt for en optimal bruk 
av energien.
 – Det er viktig at man får utnyttet strømmen 
fra solcellene til eget bruk. Det er mer økonomisk 
enn å sende den ut på nettet. Med batteripakker 
og styringssystemer, kan bygget bruke strøm som 
er lagret i batteriene når strømprisene er på det 
høyeste i løpet av døgnet, forklarer Helland.

ANLEGGET LYSE HAR LEVERT TIL JÆDER

Type solenergianlegg: 
91,20 kWp for næringsbygg.

Antall solceller: 
320 solcellepaneler på taket av 
 eksisterende bygningsmasse.

Benyttet areal: 
576 kvadratmeter.

Årlig beregnet produksjon: 
63 250 kWt.

FAKTA

«Vi gjør det vi kan gjøre for at 
produksjonen vår skal være 
mest mulig bærekraftig.»

Markeds- og bærekraft ansvarlig 
Gry Surdal Espeland, til venstre  
og daglig leder i Jæder, Guro 
Espeland satser tungt på 
bærekraft. Nå har den stolte 
familiebedriften på Ålgård 
fått på plass solceller på 
fabrikktaket. Solenergien som 
produseres dekker  behovet de 
har for å lage 1200 kilo daglige 
hamburgere.
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K
ommunikasjonssjef Peter Schwarz 
begynte i Lyse 1. desember. Et konsern 
med stort fokus på innovasjon og 
teknologi passet ham helt ypperlig, 

men 37-åringen har vært over snittet interessert i 
teknologi helt siden han var liten.
 – Jeg likte å demontere ting for å se hvordan 
de var satt sammen. Det meste fungerte helt fint 
etterpå, kanskje med unntak av en Commodore 64 
som aldri kom seg igjen. Men den var utdatert før 
jeg åpnet den, legger han raskt til.  
 Selverklært datanerd og over snittet opptatt 
av dingser og teknologi. Helst det siste nye. Han 
var en av dem som stod lenge i kø på Kvadrat da 
iPhone ble lansert i Norge. Praktiske apper som 
gjør det enklere å holde orden på jobb, trening og 
ellers alt man skal rekke, har han prøvd mange av, 
og han deler gjerne innsikten med andre. 
 – Future Home-appen for eksempel. Den er 
en av appene som virkelig gjør hverdagen enklere. 
Med den styrer vi varme, solskjerming og lys når 
vi kommer og går fra huset, men den snakker også 
med andre smarte gjenstander.
 En annen app og dings Peter er veldig 
fornøyd med, er Alexa, en høyttaler som kan 
utføre oppgaver. 
 – Hvis jeg henter noe i kjøleskapet og ser at 
vi snart er tomme for ost, så kan jeg si «Alexa, add 

cheese to my shopping list», så legges ost til på 
handlelista som vi har syncet opp til mobilene.
 For å holde seg faglig oppdatert er det utallige 
boktitler han gjerne skulle hatt tid til å lese. 
Appen Blinkist har gjort det enklere å få med seg 
det viktigste innholdet. 
 – Det finnes mye fagstoff om ledelse og 
 kommunikasjon som ofte handler om det samme, 
men med litt ulike vinklinger. Da er Blinkist 
genial for den gir deg sammendrag og høyde-
punkter. Det krever abonnement, men den er 
verdt det, sier han.
 På ønskelista over apper som ennå ikke 
finnes, er en app som styrer enda flere tjenester  
i ett.
 – Jeg ønsker meg en app som styrer strøm-
forbruk, elbillading, lys og varme, tv og alt som er 
av smarte dingser i hjemmet. Kanskje Lyse eller 
Altibox kan løse det behovet?  
 Å finne ut hva en blomst eller plante heter, 
kan også være praktisk dersom du er opptatt av 
hage. Han har akkurat lastet ned appen PlantSnap, 
og har planer om å vise den til hageentusiasten 
han bor sammen med. Så må han vente til i 
morgen. 
 – Jeg har fått beskjed av Ole om at jeg bare 
får vise eller demonstrere én ny ting hver dag. Jeg 
tror det ble litt mye en stund, sier han og ler høyt. 

«Alexa,
add cheese
to my shopping 
list.»

Det er kanskje ikke like sunt som epler, men gode apper 
kan gjøre hverdagen enklere.

TEKST MARITA OMDAL FOTO LARS RASDAL

An app a day… PETERS FEM BESTE 
APP-TIPS:

Tripit. Hold orden på 
reiseplanene. Videresend 
reisebekreftelser til appen 
og få flybilletter, leiebil, 
hotell og andre bestillin-
ger på ett sted. Denne kan 
kobles mot kalender slik at 
alle reisetider kommer inn 
i kalenderen. Et alternativ 
er App in the air.

Evernote. Beste notat- 
appen. Her kan du lagre 
tekst, pdf og bilder på en 
plass. Genialt for å skrive 
ned ideer i møter eller et 
godt poeng fra en presen-
tasjon. Synkroniserer med 
alle typer enheter. Betalt 
utgave gir tilgang til 
notatsidemaler for enhver 
anledning.

Calm. Ta en pause i hver-
dagen. Denne appen gir 
tilgang til en avslappende 
musikk og veiledet med-
itasjon. Mindfulness for 
nybegynnere. Utmerket 
til å stresse ned når det er 
hektisk og hvis du ønsker 
å roe ned før leggetid.

Today. Denne appen 
er kjekk å ha dersom 
du ønsker å lykkes med 
nye rutiner i hverdagen. 
Gir påminnelser med 
 pushvarslinger på tids-
punkt og dager du selv 
velger.  

Blinkist. Les eller lytt til 
sammendrag av populær-
vitenskapelige bøker og 
management-litteratur. 
Dyrt abonnement, men 
har daglige gratisutgaver 
som gir ny innsikt – og 
noen ganger inspirasjon 
til å lese hele boken. 
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Kartet viser hvordan 
strømnettet i Stavanger 
så ut i den første tiden.

Mens regnet øste ned ute, ble det fredag 10. desember 1909 satt på elektrisk 
lys i Stavanger fra kraftverk i Oltedal. Tre nettstasjoner i mur var i drift fra 
starten, deriblant en murkiosk ved Valberget som den dag i dag forsyner 
byen med strøm. 

 Nå er imidlertid denne nettstasjonen omtrent som ny etter å ha gjennomgått full 
overhaling. Alt innvendig har blitt revet ut og byttet med helt nytt anlegg. To rom har 
blitt til ett, og inngangsdør er flyttet, men utvendig ser murkiosken stort sett lik ut som 
den gjorde i 1909 da «Lyset brandt overmaade rolig og smukt», som en av avisene skrev 
neste dag etter at lyset ble satt på i hele Kirkegata. 
 En murkiosk som den ved Valberget hadde plass til to transformatorer hver på 
ca 250 kVA, to oljebrytere for inn- og utgående kabel samt seks stikkledninger. Etter 
oppgraderingen står det en transformator 1000 kVA i nettstasjonen og den har totalt 12 
avganger. Arbeidet med å oppgradere denne nettstasjonen har pågått siden begynnelsen 
av mars, og var ferdig i siste halvdel av mai. 
 Sekundærstasjonen hvor fordelingsnettet gikk ut fra den gangen, er også i bruk i 
dag og kalles nå Mosvatnet transformatorstasjon. Tre hovedkabler for 6000 volt dannet 
to sammenhengende ringer med strømnett i Stavanger som hadde 14 hovedkiosker samt 
17 såkalte fabrikkiosker som var tilknyttet med stikkledning ut fra hovedkiosk. 
 De første tre driftsårene satte Stavanger Elektricitetsverk opp nye kiosker i året. 
Men så økte det på og i 1914/15 ble det satt opp 12 nye kiosker. Til sammenligning ble 
det i 2018 satt i drift 92 nye nettstasjoner, hvorav rundt halvparten er i forbindelse med 
ny undersjøisk tunnel mellom Stavanger og Strand kommune samt Eiganestunnelen.

Stavangers første 
nettstasjon som ny
TEKST INGVILD WEEN

 

 Tanken bak det digitale løftet er at 
alle medarbeidere skal løftes fra det nivået 
en er på, til neste nivå. For å være trygge 
på at vi setter i gang rette tiltak har vi nå 
sendt ut en spørreundersøkelse til alle 
medarbeidere for å kartlegge opplærings-
behov. Vi er veldig godt fornøyd med 
responsen vi har fått, og i skrivende stund 
analyserer vi denne. Analysen, sammen 
med innsikt i hvordan andre selskaper 
arbeider med digital kompetanseheving, 
tror jeg vil sikre at vi kan treffe godt med 
den opplæringen vi vil sette i gang over 
sommeren. Det anbefales at det settes ett 
konkret digitalt mål for alle medarbeidere 
i målsamtale med leder.
 Jeg vil oppfordrer alle medarbeidere  
til å ta eierskap til egen IT-kompetanse. 
At vi benytter oss av de tilbudene som 
kommer, at vi gir innspill til nye opp-
læringsbehov og at vi bestemmer oss 
for å benytte de IT-verktøyene vi har 
tilgjengelig på en best mulig måte.  Vi må 
alle i tråd med våre verdier være modige, 
utfordre oss selv og søke ny kunnskap.  Jeg 
er sikker på at det vil gi Lyse og oss selv 
uante muligheter.
 Da avslutter jeg med å lagre kronikken  
på OneDrive og sender den på epost til 
kommunikasjonsavdelingen. Sees på opp-
læring i lagring og samhandling!  
 God sommer – med både ante og 
uante muligheter!

E
t lite utvalg av spørsmål som mange av oss har knyttet til bruk 
av IT-verktøy - som tidvis kan gjøre oss oppgitte og frustrerte. 
Slik kan vi ikke ha det. Vi er helt nødt til å sikre at alle med-
arbeidere har tilstrekkelig digital kompetanse til å ta i bruk 

dagens og morgendagens IT-verktøy. Det er verktøy som gjør oss effek-
tive, sikrer deling/samhandling og avlaster oss med rutinearbeid. Som 
gir oss anledning til å bruke tid på analyse, forbedring og utvikling av 
eksisterende forretning og utvikling av helt nye forretningsmuligheter. 
Det er rett og slett grunnleggende for at vi skal nå våre forretnings-
mål, som igjen bidrar til overskudd, utbytte til våre eierkommuner og 
gode arbeidsplasser. Det er verktøy som enkelt sagt kan gi oss uante 
muligheter. 
 I Lyse er vi heldige – vi har det aller nyeste av IT-verktøy. 
 Utfordringene er, slik jeg ser det, i større grad knyttet til at vi har for 
mange alternative verktøy og at vi ikke har tilstrekkelig kunnskaper 
om hvilke IT-verktøy som skal benyttes til hva og hvordan. 
 Dette er bakteppet for IT og HR sitt felles initiativ «Digitalt løft 
2019». Vi har en felles målsetning om at alle medarbeidere i 2019 skal 
få et digitalt løft. 
 Det er stort sprik i medarbeidernes IT-kompetanse og behov.  
Vi har i vårt arbeid laget en kompetansepyramide. Basis i bunn som 
alle medarbeidere må ha - og på topp, strategisk IT-kompetanse.  
Og midt i  mellom, et lag som de fleste av oss bør strekke oss mot. 
Basis er i ferd med å utvide seg til ikke bare å inneholde tekniske 
ferdigheter, men også forståelse for hvilke forretningsmuligheter 
IT-verktøy gir. At vi alle må ha forståelse og innsikt i hvordan manuelle 
prosesser kan bli automatisert gjennom robotisering  og så videre. For 
å ta noe nært – jeg må forstå at mange av de prosessene vi nå gjør mer 
eller mindre manuelt i HR – typisk onboarding av nye med arbeidere 
– kan automatiseres og at det frigir tid til blant annet strategisk 
 kompetansearbeid i HR.  

«I Lyse er vi 
heldige – vi har 
det aller nyeste 
av IT-verktøy.» 

Kronikk

KRONIKK

Gyrid Holmen, 
Konserndirektør HR

Hjelpe meg – skal jeg bruke Teams, OneNote, Outlook, 
SharePoint, OneDrive, Skype, Workplace …..? Hvor skal 
jeg lagre dokumentene mine? Hvordan finner og deler jeg 
informasjon? Hva med GDPR? Enda noen nye IT-verktøy 
– hva i alle dager skal vi med det?  Er jeg i ferd med å bli 
erstattet av en robot?

«UANTE MULIGHETER»

Digitalt løft 2019
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Lyse har etter hvert gode tradisjoner for å 
være godt synlig på steder vi gjerne oppsøker 
i løpet av sommeren. Vi elsker store arrange-
ment i denne regionen – og Lyse sørger for å 

være på plass, enten det er verdens beste skiløpere 
som kaver seg opp hårnålssvingene i Lysebotn, 
glade voksne som slapper av på konsert i Vålands-
skogen eller ved boder av røde, saftige solmodne 
tomater på Finnøy. 
 Arrangementer i mange forskjellige former 
og størrelser har kommet under Lyses sponsorstra-
tegi, og felles for dem alle er at vi på denne måten 
både støtter opp om lokale aktiviteter, samt bidrar 
der eierkommunene våre har interesser. Sponsor-
ansvarlig i Lyse, Cathrine Suttie ser fram til alt 
som skal skje.
 – Lyse er en samfunnsbygger, og vi er opptatt 
av hva som rører seg i den aktive regionen vår. 
Vi ønsker å være en lagspiller i stort og smått 
som engasjerer innbyggerne i Sør-Rogaland – 
og denne sommeren står arrangementene og 
festivalene i kø. Skal jeg trekke fram ett sponsor-
samarbeid  spesielt, må det bli friidrettsstevnet 

EM for Landslag på Sandnes Stadion – eller Team 
C  hampionships 1st League som det offisielt heter. 
Lyse er hovedsponsor, så her skal vi være tilstede 
alle dagene med telt, konkurranser og t-skjorter til 
alle barna som kommer. Dette er jo hjemmebane 
til en viss trio, og det er nok mange som ønsker å 
være med og heie dem fram, så dette kan fort bli 
veldig kjekt!

På med hatten og solbrillene og sleng deg inn i årets vell av 
heftige, herlige og helteaktige arrangement sammen med 
Lyse. Vi er der det skjer, og håper at du også er det.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF

LYSE SPONSER 
SOMMEREN

NM-VEKA 
HVOR: I flere av Lyses eierkommuner 
HVA: NM-veka arrangeres for andre gang, og har vokst i rakettfart 
– så i år kan du se enda flere spennende idretter på TV-skjermen 
og ute på arenaene i Stavangerregionen. Et mangfold av idretter 
har kastet seg på ballen, og hele 25 særforbund med 39 grener 
er med inn i NM-veka 2019! Opplev streetbasket, tautrekking, 
EL-innebandy, X-tria og undervannsrugby – for å nevne noen.  
Lyse er med gjennom profilering på flere av aktivitetene.  
Mer informasjon finner du på nm-veka.no
NÅR: 26. – 30. juni 

BLINKFESTIVALEN OG LYSEBOTN OPP
HVA: I flere år på rad har Sandnes sørget for et liv og røre av en 
annen verden når verdens skihelter kommer til sykkelbyen for å 
gå på ski. Arrangementet tiltrekker store folkemengder som spres 
utover regionen, fra Sandnes, ut på Jæren og til Lysebotn. Og når 
hårnålssvingene skal tilbakelegges på rulleski blir det med Lyse og 
Altibox godt synlig både langs løypa og på startnumrene!
Lysebotn opp foregår torsdag den 1. august. Mer informasjon 
finner du på blinkfestivalen.no.
HVOR: Lysebotn, Sandnes og Gjesdal
NÅR: 31. juli – 3. august 

Vår- og sommeraktivitetene våre er 
vi allerede kommet langt med og i 
løpet av de neste ukene er det litt 
av hvert som foregår. 

Lyse er blant annet med når 
 Mablis- festivalen går av stabelen den 
14-15. juni, og de to første ukene i 
juni er også Altibox hovedsponsor 
når Altibox Norway Chess  arrangeres 
i Stavanger. Vi er med som kamp-
sponsor når Bryne FK og Vidar møtes 
til lokalderby på Bryne stadion  
16. juni – heia heia! Og rundt denne 
tiden trekkes også teaterbilletter til 
 studenter – et sponsorsamarbeid 
vi har med Rogaland Teater. 300 
studenter kan dermed glede seg til 
teaterbesøk fra semesterstart av.

LYSE GIR BORT VIP-PLASSER PÅ STADION   
HVA: Kreftomsorg Rogaland er invitert som hedersgjester for å 
se kampen mellom Viking og Bodø Glimt. På stadion vanker det 
pizza, brus, is og popcorn. Dagens gjester får supporterutstyr, 
prøve seg på e-sport, boltre seg i FanZone – og man skal ikke se 
bort fra at Blåskalle kommer på besøk. Lyse Fiber er som alltid topp 
vertskap ifm «Lyses veldedighetskamp», klare for å skape en fin og 
minnerik opplevelse.
HVOR: Lyses losje samt mange gjester på tribunen
NÅR: 23. juni

TEAM CHAMPIONSHIPS 1ST LEAGUE
HVA: Sandnes Idrettslag har gjort seg svært godt bemerket de siste 
årene med tre fabelaktige brødre fra Lura. I tillegg har idrettslaget 
sørget for flere store arrangement som Sandnesløpet som var denne 
våren, og EM i friidrett for to år siden. I år går Sandnes Idrettslag enda 
et hakk videre når de inviterer til Europamesterskap for landslag i fri-
idrett. Lyse er hovedsponsor, og vil være godt synlig med konsernets 
tre merkevarer gjennom arenaskilt, bannere og flagg. Lyse er også 
tilstede med stand og konkurranser – og har t-skjorter til alle barn med 
“Heia Norge” på brystet. Mer informasjon finner du på sandnes2019.no.
HVOR: Sandnes stadion 
NÅR: 9. – 11. august
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TOMATFESTIVALEN 
HVA: Mer enn 80 prosent av norsk-produserte tomater kommer 
fra Rogaland, og flesteparten av disse er fra Finnøy. Det er derfor 
ikke unaturlig at øysamfunnet har sin egen tomatfestival – og 
denne støtter Lyse opp om. På Tomatfestivalen får du i år treffe 
både  autofil-reporter Jan Erik Larsen og Landbruks- og matminister 
Olaug Bollestad for å nevne noen, i tillegg til å oppleve smaken av 
norske tomater, mangfoldet som finnes, de dyktige gartneriene og 
så blir det festival, med alt det innebærer! Mer informasjon finner 
du på tomatfestivalen.no.
HVOR: Finnøy
NÅR: 15 – 18. august 

UTOPIA
HVA: Så fikk Stavanger-regionen nok en jysla god grunn for at folk 
skal komme til sentrum for å høre skikkelig god musikk. Utopia 
foregår i atriet utenfor Stavanger konserthus med scene mot 
byfjorden. Omgivelsene er magiske og innholdet verdt å vente på! 
Lyse er tilstede for å løfte fram strømavtalen Lyse Ung - vår digitale 
strømavtale for deg mellom 18 og 34 år. Mer informasjon finner du 
på utopiafest.no. 
HVOR: Stavanger konserthus 
NÅR: 23.-24. august 

LYSE SPIRER:
HVA: Konsernets eget sponsorprogram for barn og unge i 
Sør- Rogaland! En million kroner er potten som hvert år gjøres 
 tilgjengelig for lag, foreninger, korps, ballett og alt mulig annet 
som barn og unge boltrer seg med av organiserte fritidsaktiviteter. 
Ansatte kan selvsagt søke for sine barn og barnebarn på lik linje 
med alle andre i Sør-Rogaland. Nye håndballer, klarinett, lavvo 
eller turndrakter? Søk på 3000,- 5000,- eller 7000,-.  
Mer informasjon finner du på spirer.lyse.no.
TRE SØKNADSFRISTER GJENSTÅR FOR 2019: 
18. juni, 15.oktober og 31.desember

REFLEKSVESTER TIL 1.KLASSE
HVA: Hvert år får ca 100 skoler til sammen i overkant av 5000 
refleksvester. 16 kommuner med 350 000 innbyggere eier Lyse. 
Alle disse kan si at selskapet er «litt mitt». Vi bryr oss om alle 
fem-seksåringene og kjenner på at de er «litt våre». Vesten får de 
sammen med en retrorefleks oppi en gympose som er beregnet på 
gjenbruk.Denne aktiviteten er et veldig godt eksempel på hvordan 
Lyse yter samfunnsansvar også gjennom sponsorater, og det er et 
prosjekt vi er veldig stolte over. 
HVOR: Barneskoler i alle Lyses eierkommuner
NÅR: Hvert år ved skolestart 

Med hjemmelader fra Lyse blir el-hverdagen enda enklere og 
tryggere. Billigere blir den også. Laderen kan nemlig styres til å 
lade automatisk når strømprisen er på det laveste.

Fra kun 419,- per måned – med nedbetaling over 36 måneder.

Les mer og bestill på lyse.no/elbil

Kjøp 
hjemmelader 
til elbilen – 
med rentefri 
nedbetaling!
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Aktiv deltaker i 
forskningssenter

Pilotprosjekter i to av fem prioriterte områder 
hos forskningssenteret CINELDI er Lyse sine. 

Senteret forsker på hvordan ny teknologi kan 
brukes for å minske risikoen for strømbrudd og 

eventuelle feil rettes raskere.
TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

L
yse er en av partnerne til senteret, og deltar både med 
penger, kompetanse og kjører pilotprosjekter. Senteret skal 
teste og verifisere teknologi og arbeidsmetoder som kan 
gjøre strømnettet smartere, mer robust og mer miljøvennlig. 

2018 var første reelle arbeidsåret for senteret, som har delt arbeidet 
inn i ulike arbeidspakker. 
 – Vi ønsket å være en del av et større nettverk. Ved å være med i 
CINELDI får vi økt kunnskap, og vi får høre om ny forskning og nye 
tanker som vi kan diskutere med kollegaer etterpå. Ansatte i ulike 
avdelinger har deltatt i workshops og på seminarer, noe som også  
gir inspirasjon, sier Siri Torgersen Ravndal, leder Smarte nett i  
Lyse Elnett. 

STOR PILOT PÅ SMART NETT
I det store pilotprosjektet Demo Stavanger er 25 nettstasjoner i 
Stavanger sentrum og 6 nettstasjoner i Sandnes oppgradert med 
ny teknologi hvor sensorer og fjernstyring er tatt i bruk. Nye 

Ansatte i Lyse Elnett deltar i ulike arbeidspakker hvor det blant annet kjøres 
workshop. På den måten treffes ansatte i ulike selskaper som jobber med 
de samme utfordringene. 

– Det å møte folk på tvers av selskaper gjør at vi får nye impulser. De du møter har 
ulik kunnskap og kompetanse, og du får se og høre hvordan andre jobber. Dette gir 
faglig utvikling og et større nettverk, forteller prosjektingeniørene Kristin Rekdal og 
Sondre Lilledrange i Lyse Elnett
 For selv om strømnettet har fungert godt i over 100 år og nettstasjonene funge-
rer på samme måte, så vil vi møte nye utfordringer framover. To eksempler på forhold 
som kan bli utfordrende er elektrifisering av transportsektoren hvor ferger, lastebiler 
og fly bruker strøm, og lokalt stor produksjon fra sol. 

 – I arbeidet med CINELDI melder vi inn problemstillinger som det bør sees 
nærmere på. Når for eksempel et gårdsbruk får lokal stor produksjon av strøm fra sol, 
og det er et godt stykke vei til nettstasjonen, så kan det gi utfordringer for spen-
ningsnivået i strømnettet. Hvis gårdsbruket har lavt forbruk og leverer mye strøm inn 
i strømnettet, så kan spenningen bli for høy. Da blir strømleveransen fra kunden inn 
i strømnettet kuttet. Spørsmålet blir da hvordan dette kan og bør styres i framtiden, 
forklarer Sondre. 
 Denne type utfordringer vil være lik uavhengig av hvor i landet gårdsbruket eller 
den lokale produksjonen er. Et samarbeid for å finne de gode løsningene kan derfor 
være svært nyttig. Og CINELDI er en slik arena for erfaringsutveksling. 

Aina R. D. Serigstad, Kristin Rekdal og Sondre Lilledrange er 
enige om at deltakelse i forskningssenteret CINELDI gir ny 
og nyttig kunnskap for Lyse. - FÅR NYE IMPULSER
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 automatiske strømmålere bidrar til å gi mer  
informasjon om strømforbruk og ledig kapasitet  
i distribusjonsnettet. Det er behov for å utarbeide 
modeller som bruker denne informasjonen slik at 
det kan tas bedre avgjørelser i forbindelse  
med planlegging, drift og vedlikehold av strøm-
nettet. 
 I prosjektet blir det også sett på datasys-
temene som driftssentralen bruker slik at de også 
benytter den nye sanntidsinformasjonen i for-
bindelse med feil eller for å unngå at feil oppstår. 
Piloten har også blitt brukt som case-studie for å 
analysere cybersikkerhet i smart nett. Det er da 
blitt sett på kommunikasjon og datautveksling 
mellom nettstasjonene og driftssentralen. 
 Data fra nettstasjonene blir også delt med 
masterstudenter som skriver oppgaver innen 
nettplanlegging og feilprediksjon ved bruk av 
maskinlæring. 

TESTER BATTERI SOM 
SPENNINGSSTØTTE
Den andre piloten er montering av batteripakke 
på 9,9 kW og 19,2 kWh som plasseres i en liten del 
av distribusjonsnettet hvor det periodevis er lav 
spenning. 
 – Nettstasjonen som brukes i denne piloten 
er oppgradert med sensorer, måling og vern, og 
kan fjernstyres fra driftssentralen. Det vil dermed 
være mulig å vurdere påvirkningen batteripakken 

har på strømnettet, sier prosjektleder Aina R. D. 
Serigstad i Lyse Elnett. 
 Hun forteller at prosjektet skal vare i minst 
to år slik at det får med seg variasjoner i spenning 
gjennom året. Batteripakken blir levert av Kverne-
land Energi. 
 I prosjektet skal batteriet levere strøm inn 
i nettet når spenningen er under et visst nivå, 
og lades når spenningen går over et annet gitt 
nivå. Målet med piloten er i første omgang å 
teste om flyttbare batteripakker kan brukes som 
første innsats eller midlertidig løsning hvor det 
foreligger planer om utbygging eller oppgradering. 
Planen er å starte med testingen før sommer-
ferien. 

DRIVERE OG BARRIERER
I CINELDI har det også blitt sett på hva som er 
drivere og barrierer for endringer i strømnettet. 
Også i denne arbeidspakken har Lyse deltatt. 
 – I arbeidspakken har vi sett på hvem som 
er pådrivere for smarte nett og hva som er mot-
krefter. Det kan være rammebetingelser og lov-
givning eller bedrifter som vil selge produkter,  
ansatte eller avdelinger i nettselskaper og så 
videre. Det er laget ulike scenarioer som hjelper til 
med å diskutere de store spørsmålene, også om vi 
i det hele tatt trenger smart nett, forteller Sondre 
Lilledrange som har deltatt i dette arbeidet. 

Forskningssenteret CINELDI er 
kommet godt i gang, og har begynt 
å få resultater som kan presenteres. 
– Vi har fått til ganske mye allerede 
og blir mer synlige når vi nå kan vise 
fram konkrete resultater, sier senter-
direktør Gerd Kjølle i CINELDI. 

Det er 29 
norske part-
nere, deriblant 
Lyse Elnett, 
samt flere 
internasjonale 
forsknings-
partnere med 
i CINELDI. 
Deltakende nettselskaper er de viktigste 
brukerpartnerne, i tillegg til leverandører 
av produkter. 
 – Nettselskapene kan hjelpe oss 
med å sørge for at forskning som gjøres 
er relevant og at det er de rette problem-
stillingene som blir stilt og løst. I tillegg 
er det viktig å kjøre pilotprosjekter der vi 
får reelle tester av løsninger i strømnettet, 
sier Kjølle. 
 Totalt er det 15-20 pilotprosjekter 
i drift eller under planlegging i CINELDI, 
hvor Lyse Elnett har to av dem. 
 – Skal vi nå målene våre og få til 
innovasjon og økt verdiskapning, så må 
flere teste samme teknologi og vi må få til 
standardiserte løsninger for strømnettet. 
Vi har veldig tro på at pilotprosjektene 
må være en integrert del av forskningen. 
Da får vi testet ut løsninger i praksis lokalt, 
og så bringer vi data og erfaringer fra 
pilotprosjektene tilbake til forskere som 
deltar i CINELDI, sier senterdirektøren.   
 Nettselskapenes engasjement er viktig 
for at senteret skal lykkes i å nå målene 
sine. 
 – Suksess er avhengig av at bruker-
partnerne er godt involvert og deltar i 
diskusjoner slik at vi gjør de rette tingene 
og får tatt i bruk resultater vi får. I tillegg 
må vi holde et høyt internasjonalt nivå på 
forskningen og løfte fram resultater som 
viser potensielt hva som kan bli innovasjon 
og gi gevinst, sier hun.

– PILOT-
PROSJEKTER  
VIKTIG 
FOR SUKSESS

Fra Demo Stavanger-prosjektet når nettstasjonene ble oppgradert med ny 
teknologi for fjernstyring og overvåking ved hjelp av sensorteknologi.

VARIERT  
ARBEIDSHVERDAG 
FOR MONTØRER
Montører i Lyse Elnett har en variert arbeidshverdag ute i all slags vær. Vanlige 
arbeidsoppgaver i løpet av en måned kan være skifte av kabelskap, befaring av 
linje, bytte av stolpe, isolator i stolpe, transformator, bryter eller andre deler i en 
nettstasjon. Mange jobber må gjøres mens det ikke er strøm på anlegget det 
jobbes på for å ivareta sikkerheten til montørene. Enkelte jobber kan gjøres med 
spenning (AUS-arbeid).

Sammenkobling av fraloopet 
linje i finværet på Sviland i 
Sandnes.
Foto: Vegar Fjeldheim

Vernerunde ved stolpeskift 
i Sandnes. Bedriftshelse-
tjenesten ga svært god tilbake-
melding på Sikker-jobb-analyse 
som var utført av arbeidslag. 
Foto: Roy Andrè Nordhagen

Vernerunde på Jørpeland 
hos montører som setter 
opp ny stolpe. Foto: Roy 
Andrè Nordhagen

Befaring av linjer i  
snøvær 3. mai i Ryfylke.  
Foto: Magnar Auestad

Skap byttes ut på Våland  
10. mai. Kabelender er 
isolert for å hindre fare for 
returspenning. Foto: Roy 
Andrè Nordhagen  
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H
ar du merket noen endringer i intern-
kommunikasjonen fra konsernet i 
det siste? Kanskje har du lagt merke 
til at de viktigste nyhetene nå finnes 

på intranettet eller at du har mottatt utvalgte 
nyheter fra siste måned på e-post?  Dette er noen 
av endringene som kommunikasjonsavdelingen 
har gjort på bakgrunn av resultatene fra under-
søkelsen om internkommunikasjon. Vi har flere 
funn som vi ønsker å følge opp i arbeidet med ny 
kommunikasjonsstrategi. Her er mer om hoved-
funnene, noen kommunikasjonsråd og eksempler 
på tiltak som skal følges opp. 

BEHOVET FOR INTERNKOMMUNIKASJON 
Men la oss først avklare hvilken type kommunika-
sjon vi snakker om. En vid definisjon av intern-
kommunikasjon er de måtene eller kanalene som 
benyttes for å formidle informasjon fra ledere til 
ansatte, mellom ansatte og fra ansatte til ledere. 
Det favner altså hele opplevelsen av hvordan 
du får og formidler informasjon i arbeidshver-
dagen.  Som leder kan måten en kommuniserer 
utgjøre hele forskjellen på om en lykkes med for 
eksempel en endringsprosess. Vi som jobber med 
kommunikasjon gir råd om en slik strategisk bruk 
av kommunikasjon, forvalter kommunikasjons-
kanalene og produserer innhold som støtter opp 
om målene i organisasjonen. For å lykkes med å 

formidle budskap fra konsern og selskaper, må vi 
forstå målgruppene. Å bli bedre kjent med dine 
og våre kollegers opplevelse av internkommu-
nikasjonen var derfor utgangspunktet for denne 
undersøkelsen.

MANGE KANALER – MYE INFORMASJON 
Vi startet arbeidet med undersøkelsen med noen 
hypoteser. For eksempel var vi ganske sikre på 
at det var blitt mange kanaler å forholde seg 
til, og dette fikk raskt bekreftet. Vi startet med 
et åpent spørsmål: «Hva er din hovedkilde til 
intern informasjon i arbeidshverdagen?» Her fikk 
vi mange ulike svar: Det er for mange kanaler, 
for mye informasjon og uklart hvordan en finne 
(igjen) viktige nyheter. Noe av skylden for dette 
får den genererte algoritmebaserte strømmen 
av informasjon på Workplace. På bakgrunn av 
disse åpenbare funnene, gjorde vi noen umiddel-
bare tiltak. Ved å legge de viktigste nyhetene fra 
konsernet og selskapene på forsiden av intranettet 
håper vi at disse skal være lettere å få med seg. Vi 
ser også på hvordan vi kan benytte Lyse sider til å 
formidle viktige nyheter, slik vi har gjort med den 
nye spalten «Siden sist» i denne utgaven. 

DIGITALE KANALER VIKTIGST
Et annet funn er at de digitale kanalene står svært 
sterkt. Selv om vi slår sammen menneskelig 

interaksjon som «kolleger», «møter» og «leder», 
nevnes «Workplace» og «e-post» mer enn fire 
ganger så mye. Dette sier mye om måten vi jobber 
på og verdt å merke seg for ledere som ønsker å nå 
gjennom med sine budskap. Et godt råd er likevel 
alltid å benytte muntlig kommunikasjon først, 
og så følge opp med skriftlig informasjon. Når vi 
senere i undersøkelsen ber om å rangere hva som 
er viktigst, kommer nemlig møte med kolleger 
eller nærmeste leder sterkere ut. Kommunikasjon 
som skjer ansikt til ansikt huskes gjerne best, 
mens e-post ofte oppleves som enveiskommuni-
kasjon. Her er Workplace bedre egnet til å skape 
dialog, og gir et vidt spekter av muligheter med 
bilder, video, lenker og avstemminger. Eksempler 
på dette skal vi bli flinkere på å vise. 

ALDERSFORSKJELLER 
Et av de mest interessante funnene fra under-
søkelsen er i hvor stor grad preferansene for ulike 
kanaler preges av alderssammensetningene i 
selskapene. På spørsmål om hvilken kanal som 
foretrekkes hvis bare én kanal for informasjon 
må velges, så er yngre ansatte mest positive til 
 Workplace, mens eldre ansatte helst ønsker 
 informasjon på e-post eller intranett. Det samme 
ser vi på bruken av ansattmagasinet Lyse sider, 
som har lav oppslutning blant yngre ansatte.  
Vi tar med oss en bedre forståelse av hvordan 

alderssammensetningen påvirker hvilke kanaler som er mest effektive. Alle 
selskapene får tilbud om en rapport slik at de kan bli kjent med sine ansattes 
preferanser. 
 Vi vil se nærmere på hvor vi publiserer viktig personalinformasjon for å 
sikre at alle får med seg viktig informasjon, det kan ikke utelukkende legges på 
Workplace. Samtidig skal vi støtte opp om Digitalt Løft, HR sitt initiativ for å 
øke den digitale kompetansen i organisasjonen. Med våre funn kan vi si mer 
om hvor innsatsen bør settes inn.

WORKPLACE 
Et av de mest motstridende funnene i under søkelsen er knyttet til Workplace. 
Resultatene viser at dette er en foretrukket kanal med desidert flest daglige 
brukere. Vi ser at appen har en høy andel brukere av dem som jobber ute, 
mens  desktop-utgaven har flest brukere av dem som jobber på kontor. Samti-
dig får vi klare tilbakemeldinger om behov for opprydding og færre ikke-fag-
lige grupper.

MANGE FUNN Å TA MED SEG 
Undersøkelsen om internkommunikasjon har gitt oss mange nyttige tilbake-
meldinger som skal følges opp. Konsernledelsen kan bli mer synlig og flere 
ønsker seg flere innlegg fra ledere på Workplace. Det er gledelig med mange 
positive tilbakemeldinger om kvaliteten og innholdet på Lyse TV. Lyse sider 
får også gode tilbakemeldinger, men her ser vi at bare halvparten av ansatte 
leser utgivelsene. Dette tar vi med oss sammen med all annen ris og ros, og 
gjør tiltak fortløpende. Andre innspill tar vi med oss inn arbeidet med ny 
kommunikasjonsstrategi. Internkommunikasjon i Lyse er altså ikke bare rett 
fram. Heldigvis har vi fått nå fått et godt inntrykk av hva som kan gjøres bedre 
for flest mulig.

Kommunikasjon 
– så enkelt, 
men så vanskelig

HOVEDFUNN
Svarprosent 44%

«Min hovedkilde til intern informasjon i arbeidshverdagen»

2 av 3 opplever intern informasjon i Lyse som lett tilgjengelig
2 av 3 opplever nok informasjon om forhold på arbeidsplassen
9 av 10 opplever interninformasjon i Lyse som relevant

Topp 5 - Viktigste kanaler for internkommunikasjon
1. E-post
2. Møter med kolleger eller leder
3. Workplace 
4. Intranett
5. Mitt selskap

Topp 5 – Viktigste verktøy for samhandling
1. E-post
2. Workplace
3. Skype
4. Sharepoint
5. Teams

Workplace 
3 av 5 bruker Workplace flere ganger/daglig
Godt/svært godt tilfreds  50
Nøytral  32
Lite/svært lite tilfreds 18

Lyse TV (Fire sendinger i året)
3 av 5 ser innslag fra Lyse TV
Godt/svært godt tilfreds  62
Nøytral  34
Lite/svært lite tilfreds 4

Lyse Sider (To utgivelser i året)
1 av 2 leser Lyse Sider
Godt/svært godt tilfreds  65
Nøytral  33
Lite/svært lite tilfreds 2
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JANUAR

Forsand Elverk blir en del av Lyse
2. januar ble nye kolleger fra Forsand Elverk ønsket 
velkommen til sin første arbeidsdag i Lyse. Samtidig 
fikk Lyse Elnett overført 1.000 nye kunder og ansvar for 
strømnettet i et område på begge sider av Lysefjorden.

Strømbrudd på Riska
I midten av januar ble det satt inn mannskaper og 
droner fra Lyse Elnett i arbeidet med å finne feil etter 
flere strømbrudd på Riska i Sandnes. I et område på 
130 kvadratkilometer ble alle strømlinjer og nett-
stasjoner kontrollert. To feil ble til slutt identifisert, en 
kabelfeil og en feil på transformatorbryter. Det ble 
også besluttet å bruke inntil 10 millioner på opp-
graderinger i området.

Rekordår for vannkraft
Lyse Produksjon kunne i januar melde om rekordhøy 
vannkraftproduksjon, hårfint foran forrige rekord fra 

2008. Det ble i 2018 produsert hele 7.524 GWh som 
tilsvarer årsforbruket til 380.000 husholdninger. I et 
normalår ligger produksjonen på rundt 5.900 GWh.

Lyse Spirer dobler til 1 million
I 2019 kan lag og foreninger i Sør-Rogaland glede seg 
over at enda flere får tilskudd på 3.000, 5.000 eller 
7.000 kroner. Hele 1 million kroner fordeles gjennom 
Lyse-konsernet sitt sponsorprogram. Målet er å bidra 
til gode oppvekstsvilkår gjennom støtte til organiserte 
fritidsaktiviteter.

40 millioner i Enova-støtte til demoprosjekt
Enova tildelte i slutten av januar 40 millioner kroner til 
et demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport.  
I prosjektet går Avinor, Stavangerregionen havn IKS, 
Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett sammen 
for å vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip 
kan styres og fordeles for å unngå unødvendig store 
investeringer i strømnettet. Målet er blant annet å bidra 
til erfaringer som kan gi elektrisk luftfart innen 2040.

FEBRUAR

Høye strømpriser skapte debatt
I begynnelsen av året gjorde lite nedbør, lite vind, 
høye kullpriser og økte CO2-avgifter at strømprisen 
steg. Enkelte strømkunder meldte om dobbel pris fra 
året før. Dette bidro til debatt om utenlandskabler og 
eksport av strøm. Lyse svarte på spørsmål om markedet 
og ga råd om hvordan kunder kan justere forbruket i 
media og sosiale kanaler. 

Sandnes sentrum tilkoblet fjernvarmenettet
I februar ble tilkoblingen av fjernvarmenettet i Sandnes 
sentrum offisielt åpnet av ordfører Stanley Wirak. 
Anlegget er en fremtidsrettet og fleksibel varme- og 
kjøleløsning som er levert av Lyse Neo. 700.000 liter 
vann sirkulerer 7 km fra avfallsforbrenningsanlegget på 
Forus og kjølingen er kaldt vann fra 120 meters dyp i 
Gandsfjorden.

Partnerskapet samlet på Sola
500 deltakere fra norske og danske fiberutbyggere 
var samlet da det 16. Altibox Forum ble arrangert på 
Clarion Hotel Air på Sola. På programmet stod blant 
annet tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, 
FIFA-direktør Kjetil Siem og tegneserieskaper Børge 
Lund. 

Elhub lansert
I midten av februar ble en viktig milepæl nådd da 
Elhub gikk online. Etter en frys av all kundehåndtering 
siden starten av måneden, kunne endelig prosjektsjef 
i Lyse, Arne Harstad og hans team puste lettet ut 18. 
februar. Elhub gjør utveksling av informasjon i kraft-
bransjens mer effektiv. All målerdata og kundeinfo er 
nå samlet i en felles nasjonal database, som gjør byttet 
mellom strømleverandører enklere og raskere. 

MARS

Innovasjonspris til ungdomsbedrift 
ved Karmsund vgs
Under Entreprenørskapsdagen gikk Lyse sin 
innovasjons pris til ungdomsbedriften Jugo ved 
 Karmsund videregående skole. Det er Ungt 
Entreprenør skap som står for arrangementet hvor Lyse 
deler ut denne prisen for tredje gang. 

Viken og Fiber1 fusjonerer
Viken Fiber og Fiber1 blir Norges største fiberselskap 
når selskapene slår seg sammen. Selskapet skal 

bygge, drifte og vedlikeholde fiberinfrastruktur, og 
levere Altibox-tjenester til 170.000 husstander i 70 
kommuner på Østlandet. Det nye selskapet vil ha over 
100 ansatte. 

Altibox Danmark passerte 35.000 kunder
I slutten av mars kunne administrerende direktør 
Søren Harding i Altibox Danmark feire en ny milepæl 
når  selskapet passerte 35.000 kunder. Det danske 
selskapet gjør suksess med betydelig fokus på 
kundeservice. Når det danske fibernettet snart åpnes 
for  konkurranse, vil selskapet kunne konkurrere om 
700.000  potensielle kunder.  

Solid resultat for 2018
Da årsresultatet for Lyse ble lagt fram kunne konsern-
sjef Eimund Nygaard konstatere at konsernet leverte 
et solid resultat for 2018. Resultatet reflekterte en 
rekordhøy vannkraftproduksjon og god operasjonell 
drift i alle forretningsområdene. Lyse sitt totale bidrag 
til eierkommuner, vertskommuner og stat for 2018 var 
på 2,1 milliarder kroner.

APRIL

Spadetak for storstilt oppgradering
Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune stod 
for det første spadetaket for ny transformatorstasjon 
på Opstad og 132 kV-kraftlinje mellom Opstad og 
Bjerkreim i april. Dette markerte starten på en storstilt 
oppgradering av det overordnede strømnettet som vil 
pågå de neste 10-20 årene i Sør-Rogaland. Bakgrun-
nen for oppgraderingen er behovet for økt kapasitet 
og aldring av eksisterende infrastruktur.

Bygdedugnad skal sikre «fiber til alle»
Rogaland ligger på topp i landet med en fiber dekning 
på 89 prosent, men for Lyse fiber er målet «fiber til 
alle». I april tok derfor selskapet initiativ til møter med 
kommunene for å planlegge utbygging av høyhastig-
hets bredbånd, spesielt i distriktene. Nå er det satt av 
midler som i løpet av 2-3 år skal sørge for utbygging av 
«bygdefiber» i samarbeid med lokale initiativtakere og 
kommunene.

Familiedag på SR-Bank Arena
350 glade Lyse-ansatte med familier var samlet til 
 familiedag på SR-Bank Arena lørdag 4. mai. Det ble 
konkurranser, lek og moro. Høydepunktene var møte 
med Viking-spillerne som delte ut autografer og 
 mulighet til å konkurrere mot landets beste e-sport-
spillere i FIFA. 

Toril Nag ny styreleder i IKT-Norge
Lyse sin konserndirektør for tele, Toril Nag ble i 
april valgt til ny styreleder i interesseorganisasjonen 
IKT-Norge. «Organisasjonen har stor betydning for 
tele- og teknologibransjen, men også for Norge i den 
omstillingen og veksten vi står i», uttalte Nag etter 
årsmøtet.  

MAI

Klima- og miljøministeren avduket stolpeladere
Samarbeid mellom Stavanger kommune og Lyse har 
resultert i en innovasjon som gir mulighet for å lade 
elbilen fra lyktestolper i Stavanger sentrum. Med klima- 
og miljøminister Ola Elvestuen tilstede ble avdukingen 
av stolpeladere i Olav Kyrres gate høytidelig markert 
med korps og taler en tidlig morgen i mai.

Altibox inngår avtale med Google
Som første bredbåndsaktør i Europa har Altibox 
inngått en avtale om å tilby Google Wifi til sine 
kunder. I løpet av sommeren får nye og eksisterende 
 Altibox-kunder tilbud om markedets beste wifi- 
opplevelse for hjemmet. Dette er starten på et 
 spennende samarbeid.

Viking og Lyse feiret 25 år 
Lyse har spilt på lag med Viking i hele 25 år og for 
dette samspillet ble Lyse hedret med ærespris under 
sesongens kickoff-arrangement. I medgang og 
motgang har Lyse hatt hedersplassen på  Viking- 
drakten siden 1994. Selve jubileet ble markert på 
fotballens festdag 16. mai. På en fullsatt stadion leverte 
hjemmelaget en kamp med høy temperatur og endte 
med målfest og 3-0 mot Stabæk. 

Øker engasjement i Nordic Edge
Lyse var en av initiativtakerne bak smartby-konferansen 
Nordic Edge i 2015. Siden den gang har arbeidet 
med å skape Europas viktigste møteplass for smarte 
 bedrifter, byer og samfunn blitt en innovasjonsklynge 
med nasjonal status. Lyse, Smedvig og SR-bank tilfører 
nå ytterligere 9 millioner kroner for å løfte arbeidet 
videre. Målet er å bygge et robust økosystem for 
smarte byer og samfunn, med base i Rogaland, men 
med Norden og verden som markedsplass.

Siden sist
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Bredbåndskommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn. Også for Anders Schanche Rettedal på Klostergarden i Rennesøy.
 c JONAS HAARR FRIESTAD

Bygdedugnad kan endelig gi 
Arne Rettedals barnebarn fiber 
LYSE-INITIATIV: Mens 
Telenor kutter kobber-
nettet i distriktene, ser 
Lyse sitt snitt til å kapre 
kunder ved tilby  
internett via høy- 
hastighetsfiber.

Tor Inge Jøssang
tor.inge.jossang@aftenbladet.no

– Lyse vil sikre bredbåndsdekning 
der Telenor planlegger å avvikle 
kobbernettet. Før påske inviterer 
vi kommunene i Sør-Rogaland til 
et møte. Vi ønsker et samarbeid 
for å lykkes med å nå ut med fiber 
til alle, sier Tor Morten Osmund-
sen, administrerende direktør i 
Lyse Fiber.

Lyse er i dialog med Rennesøy 
kommune og lokale initiativtake-
re om fiberutbygging til rundt 60 
fastboende og hytter på Fjøløy og 
8–9 husstander på Klosterøy. Hå-
pet er å tilby høyhastighetsfiber 
til Utstein Kloster i år. 

– Det blir bra. Vi hadde gitt opp 
håpet om at noe skulle komme, 

for det er mer sauer enn folk på 
disse øyene og ikke den tettheten 
de kommersielle aktørene ønsker 
for å bygge ut. Men nå er Lyse vir-
kelig kommet på banen, sier An-
ders Schanche Rettedal, bonde 
på Klostergarden like ved Utstein 
kloster på Mosterøy.

I forbindelse med ny gang- og 
sykkelvei på Mosterøy lovet Te-
lenor fiber, men utfordringen er 
at Klosterøy ligger 2–3 kilometer 
fra der fiberkabelen slutter. 

Barnebarnet til Høyre-legen-
den Arne Rettedal er ikke impo-
nert over lokalpolitikerne.

– De har vært lovlig passive 
med å legge til rette. I stedet har 
de løftet hendene og sagt at det er 
de kommersielles ansvar å bygge 
ut, sier han.

Bredbåndskommunikasjon er i 
ferd med å bli en kritisk faktor for 
næringsutvikling og attraktive lo-
kalsamfunn. 

– Internett er den nye motor-
veien. Alle vet at det er den veien 
samfunnet går. Internett og da-
takapasitet er viktig. Faktisk for 
å kunne drive effektiv gårdsdrift 
også. Det er viktig for bosetting 

og utvikling i grisgrendte strøk, 
sier Anders Schanche Rettedal, 
som har gravemaskin og skal gra-
ve ned fiber på egen eiendom.

Bygdefiber
Lyse Fiber ser også på utbyggings-
områder i kommunene Hå og Ti-
me på Jæren, og noen flekker som 
mangler bredbånd i Sandnes og 
Randaberg. Størst er likevel be-
hovet i Ryfylke, spesielt Hjelme-
land, men også Strand og Finnøy.

Det var Lyse som med Altibox i 
2002 lanserte konkurranse i bred-
båndsmarkedet. I Rogaland har 
89 prosent av husstandene dek-
ning. Fylket har den høyeste an-
delen høyhastighetsfiber i lan-
det. Men spesielt ute i distriktene 
er ikke dekningen så høy. Nå har 
Lyse-eierne gitt klarsignal til at 
det skal investeres i «Bygdefiber».

– Vi har en ambisjon om å kom-
me i mål med «fiber til alle» innen 
de neste 3 årene, og vi er klare til å 
starte dette arbeidet allerede nå, 
sier Osmundsen.

Spleiselag
Lyse Fiber er i gang med å kartleg-

ge distriktene. Det er dyrt å gra-
ve ned milevis med grøfter i ut-
kantstrøk hvor bebyggelsen ligger 
spredt og det er få kunder. Der-
for understreker Osmundsen at 
bygdefiber-prosjekter må bygge 
på samarbeid og spleiselag mel-
lom lokale initiativtakere, kom-
munene og Lyse Fiber. 

–  Vi har gjennomført flere gode 
prosjekter i årenes løp, og nøkke-
len har vært god planlegging og 
gjennomføring og redusert grave-
kostnad per kunde. Lokal interes-
se og engasjement og en kontakt-
person i lokallaget er starten på et 
godt bygdefiberprosjekt. Ofte vil 
slike prosjekter kreve eget øko-
nomisk bidrag og dugnadsinn-
sats knyttet til rydding, graving 
og rørlegging, sier Osmundsen.

Han framholder at kommune-
ne kan bidra med Nkom-midler 
eller egne avsatte midler, tilgang 
til eksisterende infrastruktur og 
rask og fleksibel behandling av 
gravetillatelser i tråd med led-
ningsforskriften. I tillegg er det 
en fordel med en kontaktperson 
i kommunene som kan koordi-
nere på tvers av etatene.

– Hjelmeland er den største ut-
fordringen, på grunn av store av-
stander. Her må vi finne smarte 
løsninger. Når vi legger fiber i dis-
triktene, fører det mye positivt 
med seg, både for næringslivet, 
skoler og institusjoner. Dette er 
med på å sikre aktivitet som byg-
ger opp under lokal bosetting, sier 
fiberdirektør Osmundsen.

Lyse har som mål å legge fiber i 
bygdene innen tre år.

Viking og Lyse har hatt 25 spennende år sammen. Og eventyret fortsetter. 
For Viking er mye mer enn bare fotball. Det handler om lagspill, fellesskap og 
stolthet. Drømmen om en ny Viking-tid i norsk fotball lever i beste velgående!

Det ska bli ein blåe dag.

For alltid.
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Hå-ordfører Jonas Skrettingland var ivrig etter å starte et av regionens største byggeprosjekt. Bak står dagens landemerke på Opstad. Det rives og erstattes av en dobbelt så stor 
transformatorstasjon. Så starter Lyse Elnett ferden videre mot Stavanger/Hjelmeland.
c GEIR SVEEN

Dette spadestikket koster  
mer enn det nye sykehuset
ELNETT: Jæren er 
først ut i en gigantisk 
oppgradering av Lyses 
strømnett i Sandnes, 
Stavanger, Sola og 
Ryfylke. Det kan gi nye 
traseer med luftlinjer 
nær deg – og høyere,  
men færre master.

Geir Sveen
geir.sveen@aftenbladet.no

Første spadestikk ble tatt i går på 
et jorde på Opstad, nedenfor Åna 
fengsel, av Hå-ordfører Jonas Sk-
rettingland (KrF). 

– Ja, det er dyrt, men sikkerhet 
koster. Nå får vi en trygg strøm-
forsyning for mange år framover, 
sa en ivrig ordfører.

Med en liten minigraver mar-
kerte han starten på en investe-
ring som Lyse Elnett har estimert 
til mellom 7 og 10 milliarder kro-
ner. Ikke noe mindre enn det.

I tillegg venter Statnett at sel-
skapet i år får konsesjon for å star-
te byggingen av den «nye motor-
veien» for strøm fra Lysebotn i 
Forsand til ny transformatorsta-
sjon ved Fagrafjell i Time. Pris: 1,7 
til 2, 2 milliarder.

Enormt byggeprosjekt
Lokalt kan det dermed bli brukt 
opp mot 12 milliarder kroner 
for at du skal få en ny og sikker 
strømforsyning. Da har vi ikke 
tatt med verdens lengste under-
sjøiske kraftkabel som nå strek-
kes mellom England og Ryfylke, 
til 20 milliarder. 

Til sammenligning koster det 
nye sykehuset på Ullandhaug 8,6 
milliarder og prisen for Ryfast blir 
på rundt 7 milliarder kroner.

– Vi synes det er viktig å ta en 
markering nå. Det er en stor ut-
bygging vi står foran, og vi ønsker 
god dialog med alle som blir be-
rørt, sa kommunikasjonssjef i 
Lyse Elnett AS, Ingvild Ween, da 
hun inviterte til starten for det 

som altså blir et av de største byg-
geprosjektene i distriktet. 

Strømforbruket er doblet
Bakgrunnen er den sterke befolk-
ningsveksten i Sør-Rogaland og 
på Jæren. 

For 30 år siden var for eksem-
pel effektforbruket i Hå, Klepp 
og Time rundt 100 megawatt, 
mens maksimalverdien vinte-
ren 2015/2016 ble målt til cirka 
213 megawatt.  Nå venter Lyse El-
nett at forbruket øker til mellom 
350 og 400 MW i 2060.

Første etappe er altså den nye 
transformatorstasjon på Opstad, 
ved Nærbø. Det gamle landemer-
ket rives. Jærentreprenør er til-
delt jobben.  

– Dette er historiens største 
prosjekt også for oss, sa sjefen 
for Jæren Everk, Birger Høyland. 
Mens styreformann Tobias Aa-
nestad slo fast at dette var en dag 
som 17. mai. 

Det lokale e-verket eier 50 pro-
sent av stasjonen og vil ha samme 

eierandel i den nye stasjonen. Ba-
re den koster 200 millioner kro-
ner. Den blir på 1000 kvadratme-
ter og tar 6,5 dekar dyrket jord, 
men noe av jorda skal legges til-
bake på den gamle tomta. 

– Det er de fysiske lovene som 
gjør at transformatorstasjonene 
må bli så store, forklarer admi-
nistrerende direktør i Lyse Elnett, 
Håvard Tamburstuen. 

For eksempel vil en transfor-
mator trenge 100 kvadratmeter. 
På Nærbø kommer det tre. Bare 
jordingen vil kreve en tre kilome-
ter lang kabel i bakken. 

– Men det blir et interessant 
bygg, slo representanten for Jæ-
rentreprenør fast som i jærsk ånd 
startet arbeidet før det offisielle 
spadestikket.  

For nå skal mye skje. En ny 132 
kilovolt-linje er allerede under 
bygging mellom Opstad, Høg-
Jæren og Bjerkreim. Der bygger 
også Statnett ny transformator-
stasjon. Kraftlinjen blir 18 kilo-
meter lang, og de første sju kilo-

meterne i Bjerkreim skal gå på de 
samme mastene som skal knyt-
te Måkaknuten vindkraftverk til 
strømnettet.

Master på 27 meter
Mens mastene i dag har en høyde 
på 13 til 23 meter, blir de nye 13 til 
27 meter. Avstanden mellom dem 
blir 200–300 meter. 

– Det blir færre, men høyere 
master, blant annet for å ta hen-
syn til større jordbruksmaskiner. 
Det gir også mindre fotavtrykk på 
bakken, lyder forklaringen. 

Tykkelsen på ny linjetråd vil 
være 3,4 centimeter, noe mer 
enn dagens tråd. Men strømnet-
tet oppgraderes fra 50 til 132 ki-
lovolt, og én linje vil få samme ka-
pasitet som tre av de gamle. De 
gamle linjene ble bygget på 1960 
og 1980-tallet og har nå en alder 
der det er behov for en omfatten-
de oppgradering. 

Legges ikke i kabel
Det er ikke aktuelt å legge strøm-
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