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Leder Lyses 
melkeku

Å lede melkekua er noe administrerende direktør  
Bjørn Honningsvåg har gode erfaringer med, men i det  

daglige heter kua Lyse Produksjon og er det selskapet som  
sørger for størst bidrag på bunnlinjen til Lysekonsernet.



INNHOLD

44

6

2



Lyse på 
sosiale medier

6 • LEDER LYSES MELKEKU»
Lyse Produksjon hadde rekordhøy kraftproduksjon for regnskapsåret 
2016 og fortsetter inn i 2017 som et selskap med høy aktivitet, stor 
grad av drift og vedlikehold og konsernets største prosjekt.

40 • FRAMTIDSNETT 
Strømnettet på Jæren har behov for
økt kapasitet for å møte framtidens behov

44 • SÅ LYSET I GRØFTEKANTEN
I år er det femten år siden Altibox gravde ned de første metrene med 
fiberkabler.

24 • LYSE DIALOG I OMSTILLING
Vibecke Utengen er gjestereporter i denne utgaven av Lyse sider. 
Hun jobber som leder for kommunikasjon- og forretningsutvikling i 
Lyse Dialog og har intervjuet tre av sine kolleger.

42 • VISER VEI
I løpet av under 20 minutter er gammelt armatur skrudd av, heist 
ned og nytt led-armatur skrudd på og koblet til. Det må gå fort når 
18 000 armaturer skal byttes ut.

26 • REDNINGSMANNEN 
Vi har en ansatt blant oss i Lyse, som bruker tid både på jobb  
og fritid på å hjelpe andre. Les om Hector Alonso Vestbø og  
hans fritidssyssel.

50 • MED ALTIBOX PÅ LAGET 
Beinhard konkurranse i telekom-bransjen og lite som skiller på 
produktene, gjør det nødvendig å investere i merkevaren for å skape 
noe unikt. Altibox-merkevaren vil bli styrket og mer synlig med ny 
avtale med Norsk Toppfotball, Discovery og VG. 
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Design: Ivar Oftedal Design
Trykk: Centrum trykkeri
Opplag: 2500

Redaksjonen: Kristin Støle Kalgraff (red.),  
Ingvild Ween, Marita Omdal, Lars Rasdal

Redaksjonen avsluttet 30. mai 2017 

LYSE PÅ FACEBOOK
• 22745 følger Lyse på Facebook

LYSE PÅ TWITTER
• 3713 følgere

LYSE PÅ LINKEDIN
• 4217 følgere

LYSE PÅ INSTAGRAM
• 1509 følgere

Under et strømbrudd i mai ble kunde-
behandler Michael Sivertsen toppsak i 
Stavanger Aftenblad etter å ha delt raust 
av egne erfaringer. Kort oppsummert: 
«Ein mann e på sitt lavaste i livet når 
han springe ront i mørknå me bokså på 
knenå å prøve å fortella to hysteriske 
ongar at ting komme te å ordna seg.»
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SMART I DAG. SMART I MORGEN

Smartly ladetjeneste – en rettferdig ladeløsning i sameiet! Med ladeløsning fra Smartly får hver elbileier en  
faktura fra Smartly som inneholder betaling for forbrukt lading siste periode. Flere elbileiere kan dele på samme  
lader, slik at en får fordelt installasjonskostnadene. I tillegg utnytter ladeløsningen ledig kapasitet i sameiets  
strømnett slik at en kan lade raskere når det er mulig.

Vi samler og styrer smarte løsninger fra ledende leverandører 
– slik at hverdagen din blir enklere og tryggere.

For mer informasjon se
guide.smartly.no/losninger/elbillading
eller send LADING til 416 70 818

I samarbeid med

Mange borettslag ble til da 
elbiler var science fiction. 
Vi har spesialutviklet en 
ladeløsning som gjør boretts-
laget ditt moderne igjen.  

Smart, ikke sant?
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  Foto: Schneider Electric
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Sol er cool Sol er cool 
85 boligeiere har bedt om tilbud på solpakke 
fra Lyse etter lansering i vår. Den nye nettsiden 
for sol fra Lyse har også vært godt besøkt med 
hele 27.000 sidevisninger.

-Det er gjerne litt vanskelig å vite på forhånd hva vi kan for-
vente, men dette er vi veldig godt fornøyd med. Nettsiden 
er godt besøkt og det er god interesse for solpakkene vi 

tilbyr, sier prosjektleder Pål Tumyr.
Den første kunden har nå fått installert solceller rundt 5-6 uker Den første kunden har nå fått installert solceller rundt 5-6 uker Den første k

etter bestilling.
– Det er kjekt å ha koblet til første kunde, og jeg synes at 

leveringstiden er bra, sier Tumyr.
Han forteller at de skal ha en temakveld om sol 30. mai. To timer etter 
at temakvelden ble annonsert på Facebook var det 130 påmeldte, og 
Lyse måtte sette opp ett arrangement i tillegg.

–  Det er veldig kjekt å få en slik respons, sier prosjektlederen.
På nettsiden www.sol.lyse.no kan kunder chatte med roboten Solveig. 
Til nå har Solveig hatt 270 samtaler.

I vel ett år har Lyse testet solceller på husene til ti pilotkunder i 
Rogaland. Erfaringene var så gode at konsernet valget å ta tre solpak-
ker ut i privatmarkedet i år. Det er inngått et samarbeid med elektro-
grossisten Berggård Amundsen, slik at det skal være enkelt for kunder 
å komme i gang. Kunder trenger bare å velge størrelsen på anlegget, så 
tar Lyse seg av alt fra befaring og montering til ferdigmelding og råd 
angående støtte fra Enova.

– Vi leverer komplette solanlegg til eneboliger til konkurranse-
dyktige priser. Produkter, tjenester og leverandører er kvalitetssikret av 
oss og solanleggene er visuelt attraktive. Vi tilbyr kun mørke paneler 
og rammer slik at solanlegget ikke reflekterer sol til sjenanse for 
omgivelsene og solanlegget blir visuelt en integrert del av takarealet, 
sier administrerende direktør Anders Thingbø i Lyse Energisalg.

Han legger til at Lyse også har en attraktiv plusskundeavtale.

Tekst: Ingvild Ween
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I løpet av de siste hundre årene har Lyse  Produksjon 
bidratt med betydelige inntekter til konsernet. 

 Takket være godt stell kan Lyses melkeku fortsette 
sin stabile produksjon også i fremtiden. 

TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF • FOTO LARS RASDAL 

LYSE  PRODUKSJON 

Bjørns
melkeku
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 -Jeg vet ikke hvem som var mest skeptisk, jeg eller kua, sier 
 administrerende direktør Bjørn Honningsvåg og innrømmer at 
han lot den peneste dressen henge igjen hjemme. På foto-shoot 

med nabo kua ved navn 0910, viste Bjørn en imponerende evne til å stifte nye 
bekjentskap, også med firbeinte skapninger. Med litt mel i hånden gikk det 
slettes ikke verst. 

ALL GRUNN TIL Å FEIRE
I 2016 sørget Lyse Produksjon for om lag 2 milliarder kroner i omsetning og et 
årsresultat på ca. 530 millioner kroner. Med en total kraftproduksjon på  
7,4 TWh ble det et år med ny rekord.  
 – 2016 ble et rimelig bra år for oss av flere grunner. Ved årets begynnelse 
var det mye vann i magasinene samtidig som prisene utover året ble noe bedre 
enn forventet. Dette ga et perfekt utgangspunkt for å sette ny produksjons-
rekord, sier Bjørn. 
 En stor del av den fornybare energien som produseres i Lyse-land 
kommer fra Lysebotn, hele 25 prosent av den totale produksjonen. Kraft-
verkene Lysebotn (1500 GWh), Tjodan (320 GWh) og Flørli (230 GWh), står 
alene for 2 TWh. Det tilsvarer strøm nok til å forsyne 100 000 husstander.
Ellers var det i 2016 stabil og god drift også i de mindre kraftverkene. Sammen 
med Lysebotn kraftverk var det Maudal som hadde høyest oppetid i 2016, 
sammenliknet med samtlige 11 kraftverk. 
 – Maudal ble bygget i 1930 og er det eldste kraftverket vi har. Men vi 
merker at det begynner å bli krevende å drifte disse gamle installasjonene,  
sier Bjørn.
 Produksjonen i år ser ut til å bli om lag som i et normalår, og med et 
resultat om lag som budsjettert, det vil si 80-100 millioner svakere enn i fjor. 
Men som alltid i denne bransjen: Mye vil avhenge av hvordan værutviklingen 
blir resten av året.

RUSTER OSS FOR FREMTIDEN
Det nordiske kraftmarkedet har i dag et stort kraftoverskudd som vil gi lave 
kraftpriser de kommende årene. I tillegg står kraftmarkedet foran store 
endringer de kommende årene, samtidig som økt digitalisering vil gi Lyse 
muligheten til å forbedre både produksjonsplanlegging og vedlikehold av kraft-
verkene. Allerede om 3-4 år vil to store kabler til Tyskland og Storbritannia 
koble oss tettere til disse markedene. Stort innslag av vind- og solkraft vil trolig 

gi større variasjon i kraftprisen over døgn, uke og måned.
 Lyse Produksjon har nylig vedtatt ny strategi for å kunne møte mor-
gendagens utfordringer. Bjørn og resten av Lyse Produksjon går nå inn i 
en  spennende fase der de skal ruste organisasjonen for de endringene som 
kommer. 
 – Dette blir spennende, men det vil også sette stor krav til organisasjonen 
og vi er avhengig av å bygge en sterkere endringskultur. Vi er nødt til å ta i 
bruk ny teknologi og utnytte regulerbarheten i kraftverkene våre på en enda 
bedre måte i framtiden for å henge med i utviklingen, sier Bjørn.  
 Med større prisvariasjoner blir det i framtiden enda viktigere å kunne 
produsere strøm når behovet størst, og dermed når prisen er best. Dette betyr 
at vedlikeholdet må utføres i perioder med lave priser, ikke nødvendigvis i 
perioden mellom 07 og 15 på virkedagene.

BLANT DE BESTE AV DE BESTE 
Som administrerende direktør for Lyse Produksjon har Bjørn og selskapet 
ansvar for å forvalte verdier på om lag 15 milliarder kroner. Dette er et stort 
ansvar han kjenner på. 
 – Som kraftselskap med en så høy produksjon som det vi har, er vi med 
våre 64 årsverk nokså få ansatte i forhold til mange andre selskap vi kan sam-
menlikne oss med. Det er en gjeng med veldig kompetente ansatte som jeg er 
veldig stolt av, sier han. 
 En fersk rapport utarbeidet av PA Consulting, viser at Lyse  Produksjon 
ligger på fjerdeplass blant de mest effektive kraftselskapene i Norge. 
 Rapporten består av en årlig analyse som gjøres blant de 25 viktigste aktørene. 
I tillegg scorer Lyse høyt når det gjelder drift og vedlikehold, og får fjerdeplass 
sammenlagt også der. 
 – Vi har holdt oss blant topp 5 de siste årene nå, etter å ha klatret fra 
bunnplassering for 10-12 år siden da jeg begynte som kraftverksjef.

Kraftverkene Lysebotn (1500 
GWh), Tjodan (320 GWh) og 
Flørli (230 GWh), står alene for  
2 TWh, det tilsvarer strøm nok til 
å forsyne 100 000 husstander.
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Ku nr 0910 er en moderne 
ku som bor i et heldigitalisert 
fjøs og som blir melket av en 
robot. Bøndene som eier kua 
og som var så snille å låne 
den vekk en liten stund, heter 
Inger Marie og Elling Braut.
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Et døgn 
i Lysebotn



Arbeidsbygd, turistmagnet, 
 veiarbeid, åpne veier og stengte 
veier. Statnett bygger og Lyse 
bygger. Et døgn i Lysebotn er 
mildt sagt fasinerende.  

TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF •  
FOTO KRISTOFFER RYDE OG KRISTIN STØLE KALGRAFF

De siste 20 minuttene 
på båten fra Flørli til 
Lysebotn går radig. 

Klokken har passert 07.00 og i 
mer enn en time har reisende 

sovet seg gjennom den grytidlige morgenen, som 
for undertegnede startet med avreise hjemmefra 
04.50. Sjokkvåken som jeg er synes jeg å få med 
meg overraskende mye. Jeg ser på folkene, på den 
vanvittig flotte soloppgangen, morgendisen og 
den utrolig vakre fjorden. Noen er ute og tar bilder, 
men de fleste som skal på jobb benytter tiden godt, 
horisontalt i setene. De har sett Lysefjorden før.

SOM EN ITALIENSK MARKEDSPLASS
Ved ankomst på kaien 07.30 spretter de opp og ut. 
På kaien er det et yrende liv. Som en velfylt buss 
på Sardinia med koner, høner og barn, rulles det 
ut trailere, traktorer, transportable toaletter og 
folk i massevis! Målrettede folk som har viktige 
ting å gjøre. I K-bygget samles Lyses driftsavdeling 
til morgenkaffe og planlegging av dagen. Stasjons-
leder Jarle Seljeskog har kontroll. I alt 15 personer 
hører til avdelingen som sørger for driften av 
Lyses anlegg her inne, Tjodan, Flørli, Breiava, 
Lysebotn, Tjodanpollen, pumpehus og luker. 
 I K-bygget har driftsavdelingen full oversikt 
over alt som skjer både på fjorden og på kaien.  
I det hurtigbåten legger ut på returen, starter 
et lasteskip, liggende helt på kant, lossing av 
store elementer som skal til Statnetts prosjekt. 
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kraftverket og ned mot Lysebotn igjen. Langs  
den gamle veien er det godt overblikk over 
 båthavnen som massen fra tunnell-drivingen i 
 Lysebotn 2 har sørget for. I løpet av sommeren 
antas det at beboere og hytteeiere i Lysebotn  
kan ta i bruk plassen sin, noe som vil sikre dem  
en sikker båthavn uten understrømmer fra 
 rutebåten. 
 Oppe ved brakkeriggene, på prosjektkontoret, 
sitter Stig Aspenes som til vanlig er stasjonsleder 
for drift. For tiden har han tittelen “utprøvings-
sjef” og er leder av utprøvingsteamet.
 Men hva i all verden gjør en utprøvingssjef? 
Med et blikk som jeg aner har et snev av uopp-
nåelse i seg – holder han opp en tjukk blekke i 
A3 format ”Lysebotn 2 – og alle dens elektriske 
komponenter”. Jeg blir matt, og det aner meg at 
Stig føler det samme. 
 – Min jobb er å forstå hele sammenhengen, 
og lære meg hele det nye kraftverket som vi skal 
drifte om ett år, sier han og smiler. 
 Men han har kontroll, og han jobber hardt 
med å forstå Lysebotn 2. Ved hjelp av regelmessige 
designmøter er han og teamet i rute. Men jammen 
er det litt av en jobb å ta fatt på. Vi snakker tross 
alt om det som trolig er det mest avanserte vann-
kraftverket i Norge. 
 – Prosessen er bedre nå som vi jobber i det 
samme selskapet som bygger kraftverket, før var 
det Elnett vi var ansatt i. Det skaper en bedre 
og lettere kommunikasjon, sier han. Stig har to 
fagbrev og er ingeniør i elkraft. Han var med på 
sluttføring av Jøssang og er med på sluttføring av 

Et døgn i Lysebotn

Etterhvert som minuttene går, løsner praten 
i  avdelingen, kaffen på trakteren er ikke fersk 
lenger, det er på tide å komme i gang.  

FLIKKE PÅ GAMLE TRAVERE
Rundt akslingen på tre av de seks gamle turbinene 
i Lysebotn 1, står fem karer og banker på en bolt 
som sitter dønn fast. Lærlingen Daniel Sjøberg har 
fått ansvaret for jekkingen, mens karene som har 
lengst fartstid tar seg av de kreative virkemidlene 
som må til for å få bolten løs. Hydraulikk er ikke 
nok, en god slump kreativitet må også til.
 – Inntil videre skal det gamle kraftverket gå 
som normalt til det nye er godt etablert. Så får vi 
nesten vente og se, sier Einar Hauge og hopper 
opp på stillaset de har laget for anledningen. En av 
de tre akslingene er allerede sendt til Bømlo der 
de blir overhalt. 
 – Vedlikehold av Lysebotn 1 er kanskje noe 
av det mest krevende vi opplever akkurat nå, sier 
Jarle Seljeskog. 
 Ansvarlig for alle Lyses kraftverk, Arve 
 Jakobsen liker best når alt går som det skal. Nå er 
det litt for mye som står. 
 –  Grunnen til at Lysebotn 1 er ute av drift 
skyldes indikasjon på utmattingsskader som har 
oppstått som følge av korrosjon. Hvor lang ute-
tiden blir er fortsatt usikkert, men hvis alt går 
etter planen vil den første maskinen kunne være 
inne i løpet av 4 ukers tid, forklarer han.  

FORBEREDER OVERTAKELSE
Jeg setter meg i Lyse-bilen og kjører fra det gamle 

Til venstre:
Einar Hauge og flere fra  Lyse 
Produksjons driftsavdeling 
jobber med å reparere tre av 
turbinakslingene i det gamle 
Lysebotn kraftverk.

Til høyre:
Arvid  Knudsen må finne seg 
i kummerlige arbeidsforhold 
der han står på kne i en sterk 
strøm av vann i stummende 
mørke for å skifte pakninger 
på lukene i Raunaliå.
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I brakkene der kantinen holder til er det god 
 kutyme for renhold. Jakker og sko henges ute og 
ingen slipper inn uten å ha vasket hender.
 
I brakkebyen er det til tider stillesoner for 
 arbeidere som jobber om natten og som skal sove 
om dagen. Når solen skinner, og det hender, er det 
nokså idyllisk utsikt.

13

LYSE SIDER  NR. 1 •  2017



Trapper og rekkverk er nymalt og klare for å tas 
i bruk. Det er en helt annen type arbeid som 
foregår her nå. Bare det siste halve året har det 
endret seg fra tungtransport og grovt arbeid, til 
finmekanikk, elektriske tavler og system. 

LIV I LEIREN
Klokken nærmer seg 15.00 og det er tegn til 
 bevegelse i bygda, nedover mot kaien. I det fjerne 
ses båten på vei inn igjen. I K-bygget avsluttes 
dagen med kaffedrøs. Gjengen på Lysebotn 1 
 anlegget vet hva de skal gjøre den påfølgende 
dagen. Inn døren kommer Frank Strømfjord fra 
Lyse Fiber. Takket være ham og hans kolleger 
blir internkommunikasjonen på bredbånds-
nettet stadig bedre. Og på Nilsebu er det kommet 
4G-dekning som i dag også har fått batteri-backup. 
Ikke verst! 
 Så går båten, og ikke en eneste plass er ledig, 
ifølge skipperen. Biler og utstyr stues tett som fe i 
sauetransport. Her er det trangt om saligheten.
 K-bygget virker både større og tommere 
nå som jeg er den eneste igjen. Jeg vil sjekke ut 
 Lysebotn by night, i hvert fall prøve, var tross alt 
tidlig oppe. 
 Først er det middag i mannskapsmessen. 
Foruten meg er det to soveklare arbeidere. 
Middagen inntas dermed i stillhet. I bygda er det 
fremdeles liv utover kvelden. Lyden fra brakkene, 
av latter og musikk treffer den stille veien som går 
langs hele nedre del av Lysebotn. Nesten som en 
leirskole. Mengden menn dominerer sterkt, men 
en og annen kvinnelig arbeider ses også.  

Lysebotn 2. Når anlegget spenningsettes på nyåret 
og vannfylling starter opp mars neste år, er han 
klar, og utprøvd. Da skal flere tusen signal være 
testet. Frem til da teller hver eneste time.

DET GÅR FORT FREMOVER
I nabobrakken sitter prosjektledelsen. Nå etter tre 
år i prosjektfase er alt godt innarbeidet. Fagansvar, 
rutiner og HMS sitter. 
 Også denne gang er det Gunnar Vika, bygge-
sjef, som blir med meg inn i Lysebotn 2.  
Jeg husker tilbake på da jeg stod og kikket 50 
meter inn i tunellen, første gang i Lysebotn – 
og på det som skulle bli en kraftstasjon med 11 
kilometer tunell og en ti etasjes høy bygning inni 
fjellet. Det virket nokså fjernt. 
 – Selve diamanten i kraftstasjonen har 
ankommet Lysebotn. Turbinhjulet, produsert i 
Ravensburg. Snart ventes også transformatoren, 
forteller Gunnar. 
 – Det spesielle med denne Francisturbinen, 
er at den skal tåle en ekstrem fallhøyde. Andritz, 
produsenten, har virkelig lagt seg i selen for å 
levere, de har ikke laget en så avansert turbin 
tidligere. 
 Gunnar stiller seg ved siden av akslingen som 
turbinen skal monteres på, den som skal drive det 
hele og produsere strøm for nye generasjoner. Den 
samme akslingen som de reparerer i det gamle 
kraftverket. Mon tro hvor lenge denne holder? 
Store komponenter skal fremdeles fraktes inn, 
men bortsett fra det er det utrolig å se utviklingen 
frem til i dag. All innvendig betong er hvitmalt. 

Men jammen er det litt  
av en jobb å ta fatt på.  
Vi snakker tross alt om  
det som trolig er det mest 
avanserte vannkraftverket  
i Norge.

Et døgn i Lysebotn

Øverst, midten:
Gunnar Vika legger 
vekt på at alle som er 
inne og jobber for Lyse 
sitt prosjekt i Lysebotn 
skal trives, og han har 
alltid en lun kommentar 
på lur.
 
Til høyre:
På vei inn i kraftverket 
klarerer Gunnar over 
samband at det er klart 
for innkjøring.
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Morgenmøte med kaffe og drøs er en viktig start på dagen.
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Et døgn i Lysebotn

Stig Aspenes har for tiden en 
 krevende jobb som Utprøvingsleder 
for Lysebotn 2 prosjektet.
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Sosiale aktiviteter er viktig når man jobber så 
lenge om gangen, langt vekke hjemmefra.
 På prosjektkontoret er det lys til langt etter 
19.00. Syv til syv er ikke unormalt.  
 På veien kommer det ruslende fotturister 
som har gått til Kjerag. Lyden av en bil høres i det 
fjerne, kun ute for å sjekke livet på kaien. Han 
gjør retrett. Kirsebærtrærne står i full blomst, og 
nyfødte lam spretter rundt på markene. Vann fallet 
fra fossene rundt overdøver stillheten. For en 
plass!
 Jeg finner endelig tid til å teste et strøkent 
treningsrom, spille så høy musikk jeg vil og jobbe 
uavbrutt til utsikten av en stille Lysefjord. 

VÅT EKSKURSJON
– Sørg for å ha kaffen klar når vi kommer i 
morgen tidlig, sa Roar Fossan i det han gikk for å 
nå båten i går ettermiddag. Men når jeg etter en 
god natts søvn i leilighetene i K-bygget kommer 
tuslende opp, har fastboende i Lysebotn, Svein 
Gitle Tangen for lengst satt på kaffe. Båten an-
kommer og igjen er det et yrende liv på kaien, 
minst like mye som dagen før, det er tross alt helg. 
 Det er fredag og mye skal gjøres. Jarle 
Seljeskog og Arvid gjør seg klar til langtur. Arvid 
er også en del av utprøvingsteamet til Lysebotn 
2, samtidig ivaretar han mange av drifts- og 
 vedlikeholdsoppgavene som avdelingen har 
ansvaret for. Vedlikehold står på agendaen og et 
mislykket forsøk dagen før i Raunaliå medfører at 
de må gjøre et nytt forsøk i dag. Jeg henger meg 
på. Fra Lysebotn går det bare oppover og oppover 
på nordsiden, til vi når snøen og da fortsetter vi 
enda et langt stykke innover på fjellet. Til slutt må 
vi til med snøscooter, slett ikke uvanlig for disse 
karene. Jobben innebærer riktig utstyr og vi må 
ty til vadere, hjelm og lykt. 100 meter oppover 
 tunellen forseres, med vann helt opp til knærne 
enkelte steder. 
 – Akkurat dette er ikke en dagligdags jobb, 
bekrefter Arvid. Han fisker frem det batteridrevne 
sveiseapparatet og lager gjengene på skruene 
dypere. Her inne er det nattsvart, og uten hode-
lykter er det håpløst. Pakningene på de to lukene 
skiftes galant. Kanskje trengs det ikke gjøres på de 
neste ti årene. 
 Det er fascinerende med den høye aktiviteten 
i dalen, ulike folk, fagfolk, sportsfolk, padlefolk og 
basehoppere. Et nokså unikt samfunn. Lysefjorden 
ble besøkt av 300 000 personer i fjor, og tallet 
forventes å øke dramatisk. På Lysefjorden turist-
hytte har de 101 sengeplasser, og dobbelt så mange 
forhåndsbestillinger så langt i år. 
 – Helgene fremover er allerede fullbooket, 
sier bestyrer Hilde Trøen, og legger til at ikke 
en eneste turist har nevnt arbeidene som pågår 
her. Jeg kommer ikke på det selv heller, sier hun. 
Trøen regner med å ta imot 6500 gjester i år.  
 Lysebotn altså!

LYSE PRODUKSJON

64 ansatte
•

62,6 årsverk
•

2032 mill. i omsetning
•

1232 mill. i driftsresultat

FAKTA

Setene på båten kunne 
godt vært bedre å ligge i, 
men det sier vi ikke noe 
om i frykt for at det skal 
bli verre enn det er, sier 
Arvid Knudsen og smiler.

K-bygget til Lyse som 
 ligger nede på kaien 

utgjør møterom og 
 kontorlokaler, samt en 

del leiligheter når 
 personell må være 

i beredskap.
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I begynnelsen av mars i år ble det slått full alarm på kraftstasjonen på 
Jøssang. I løpet av kort tid ble den oversvømt. Synet som møter oss nå er 
ikke ille, men vitner om en parkert kraftstasjon der de store komponen-

tene er heist ut og der det enda gjenstår mye arbeid før kraftstasjonen igjen 
kan startes opp. 
 Vegger, tak og gulv er blitt spylt og vasket. På overflaten ser det ganske så 
rent og pent ut, slik det pleier å være i hallen på en kraftstasjon. Men ser man 
nøyere etter er det spor etter oversvømmelse på de mest utrolige steder.  
 – Inni her for eksempel, sier Arve Jakobsen, og åpner opp turbin-
regulatorskapet. Det er belegg, et slags tykt støv som har lagt seg over det hele. 
Skapet er ubrukelig og må skiftes. Alt elektrisk må skiftes, konstaterer han. 

DEN DAGEN DET BLE SÅ VÅTT
Han har kommet ovenpå og fokuserer på å få Jøssang opp og gå igjen. Men 
da hendelsen inntraff var det ikke mye kjekt å være på generator-befaring i 
 Østerrike og ikke kunne komme seg hjem.  
 – Foranledningen til hendelsen var at vi mistenkte at det var et grovfilter 
som var tett. Filteret det er snakk om sitter på innsiden av røret som leder til 
turbinen. På toppen av dette røret finnes det et såkalt mannhull, et stort hull 
med en luke man kan åpne.  
 – Etter endt inspeksjon lot vi dette lokket stå åpent for å komme raskere 
til for å bygge om filterarrangementet. Vi sjekket at bjelkestengselet oppe 
ved hovedinntaket av vann var tilstrekkelig stengt og var godt tilfreds med 
situasjonen. På dette tidspunktet var vannstanden nokså normal, men i løpet 
av det kritiske  døgnet steg vannet betraktelig. Det ble såpass mye vann at 
bjelkestengselet ikke var nok og det begynte å komme vann inn i tunnell-
systemet. Dette endte til slutt opp i vannrøret som stod åpent. I trekvart døgn 
stod vannet opp mot ti meter inni hallen. Et deprimerende syn, ifølge Arve.  
Midt mens det verste stod på, oppstod en dugnadsinnsats i Lyse Produksjon 
som Bjørn Honningsvåg ikke har sett maken til.  

 – Det var heldigvis midt i en arbeidsdag at dette ble oppdaget og alle som 
hadde anledning dro inn for å hjelpe til. Det var imponerende å se hvor mange 
som stilte opp, sier han. Oppryddingsarbeidet pågikk i timer og dager – og 
pågår forsåvidt enda.  

KRAFTSTASJON UNDER VANNLINJEN
– Det mest skremmende er at så mange ting kan gå galt på en gang, sier Arve. 
Blant annet skal pumpene som er installert for å pumpe ut vann, varsle drifts-
sentralen. Det skjedde ikke, og signalene driftssentralen fikk ble derfor ikke 
tatt på alvor. Vannet har stått et stykke opp i generatoretasjen og har fylt de 2 
nederste etasjene i stasjonen.  
 Alt øyet ser når man står i den nest øverste etasjen var praktisk talt under 
vann. Men brannvesenet og sivilforsvaret kom raskt på plass og bidro til å få 
vannet ut. Vannet fortsatte å sige inn også etter at stengselet var helt igjen, 
men heldigvis ikke lenge. Da bekkeinntaket ble sikret sank vannstanden.  
 – Hendelser som dette skjer fra tid til annen i kraftbransjen, men dette 
var vår første gang. Det har gitt oss en vekker, særlig ettersom vi har tre anlegg 
til som er dykket, det vil si at turbinsenter ligger i vannflaten til undervannet. 
Både Breiava og Lysebotn 2 har den samme utfordringen dersom ulykken først 
er ute, sier Arve.  
 Jøssang Kraftverk ble åpnet i 2010 og eies av Jørpeland Kraft hvor Lyse 
er majoritetseier. Denne stasjonen har åpenbart en del mer slitasje enn det 
forventes av en så ny stasjon, og slik sett er nå en anledning til å få fikset opp  
i dette. 
 – I etterkant av denne hendelsen har vi kommet langt i utarbeidelsen av 
en foreløpig rapport. Møte med eksperter for å beregne kostnader på skader 
står for tur, sier Arve. 
 Heldigvis holdt pakningene på dørene stand og har holdt vannet tilbake 
fra viktige rom, blant annet der hvor reserveforsyningen står. 
 – Da hadde strømmen godt for oss også. Det skjedde heldigvis ikke. 

Havariet på Jøssang
Siden begynnelsen av mars har kraftstasjonen på Jøssang stått 
uvirksom. Det skyldes tusenvis av kubikkmeter vann og litt for 
 mange sammenfallende feil . 
TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF 

Arve Jakobsen forsikrer 
seg om at mannhullet er 
tett. For kort tid siden 
bidro et åpent vannhull 
til oversvømmelse i 
Jøssang Kraftstasjon.
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Fjernvarme til byggeplasser kutter utslipp

Å benytte fjernvarme til byggtørking og byggeplass-
oppvarming kutter både klimagassutslipp og gjør 
lokalmiljøet bedre for innbyggerne i regionen. Nå er tørking av betongbygg med propan og diesel historie der det 

leveres fjernvarme. Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 
tonn CO2 fra anleggsmaskiner, transport, oppvarming og bygg-

tørke. Samlet er dette betydelige utslipp, men i de nasjonale statistikkene er 
 utslippene fragmentert under ulike poster, og har lenge gått under radaren. 
 Jonny Solheim og Esben Tonning Otterlei i Lyse Neo har vært pådrivere 
for å bruke fjernvarme til oppvarming og byggtørke lokalt.
 – Det stilles svært få miljøkrav i byggeperioden. Et miljøbygg kan 
etableres fra en gjennomfossil anleggsplass, uten at det blir utslagsgivende i 
energimerkeordningen eller BREEAM, sier Esben.
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Fjernvarme til byggeplasser kutter utslipp

 – Bygg som skal tilknyttes fjernvarmenettet kan enkelt bytte ut propan 
og diesel med fjernvarme. Alt som kreves er at fjernvarmerørene legges til 
byggeplassen tidlig nok, og at vi snakker sammen. Med god dialog får vi til det 
meste, sier Jonny.
 Sammen med Jorunn Barkved i Lyse Energisalg har de promotert 
 produktet hos entreprenører og byggherrer i regionen. 
 – Produktet er lettsolgt. Vi har lagt oss på en fastpris på 70 øre/kWh som 
er billigere enn både propan og avgiftsfri diesel. Dette konkurrerer også godt 
med strøm. Byggtørking krever mye effekt for å få betongen til å «svette», og 
effektleddet på nettleien blir utslagsgivende, sier Jorunn.

 – I tillegg har byggeplasser ofte for lite byggestrøm. Med fjernvarme til å 
dekke varmebehovene, frigjøres strøm på byggeplassen til andre formål, sier 
Jonny. 
 Esben påpeker at miljøaspektet appellerer til bevisste aktører.
 – Lyse Neo leverer fra 2018 100 prosent klimanøytral fjernvarme fra 
Forusnettet. Ved å benytte fjernvarme blir varmebehovet dekket fossilfritt, og 
utslipp av støv og NOx fjernes fra byggeplassen. Dette er bra både for klimaet, 
og for arbeidsforholdene på byggeplassen, sier han.
 Oslo kommune var tidlig ute med å etterspørre utslippsfrie byggeplasser 
og trenden spres utover landet. 
 – Stavanger kommune utarbeider i disse dager en ny og ambisiøs klima- 
og miljøplan. I tråd med Parismålene skal farten settes opp i utfasing av fossile 
brensler. Å benytte klimanøytral fjernvarme på byggeplasser er en lavt-
hengende frukt. Det er både billigere og mer miljøvennlig enn alternativene, 
sier Esben.
 Administrerende direktør i Lyse Neo, Audun Aspelund, ser flere fordeler 
med produktet.
 – Fjernvarme til byggtørking og oppvarming i byggeperioden vil bli 
tilbudt alle nye bygg som skal tilknyttes fjernvarme fra Forusnettet. Produktet 
krever svært lite tilleggsinvesteringer og gir oss betydelig fjernvarmesalg som 
ikke er medtatt i våre opprinnelige forretningsplaner. Vi må imidlertid være 
tidlig i kontakt med kunden, noe vi også forventer vil bedre kundetilfreds-
heten. Det er positivt at vi får etablert et produkt som vil gi oss bedre 
 lønnsomhet, er bra for miljøet, og som samtidig kan bedre kundetilfredsheten, 
sier Audun.

Bedriftsidrettens hus på Forus blir første byggeplass med 
fjernvarme fra Lyse Neo. Foto: Audun Aspelund. 

Jonny Solheim og  
 Esben Tonning  Otterlei 
i Lyse Neo har sammen 
med Jorunn Barkved 
i Energisalg hatt stor 
suksess med fjern-
varme til bygge plasser. 
Administrerende 
direktør i Lyse Neo, 
Audun Aspelund (t.h) 
er kjempefornøyd med 
lønnsomheten dette 
medfører for selskapet. 
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Konkurransen i det norske energi, tv- og bredbåndsmar-
kedet er hardere enn noen gang, og kampen om kunde-
nes gunst vil bare øke fremover. Jan Troøyen vet at han 
har med storforlangende kunder å gjøre. 

Tjenester og digitale opplevelser fra globale aktører er med på å drive opp forventningene 
til digitale opplevelser for nordmenn. Det gjelder også Lyses kunder, som stiller stadig 

høyere krav til hele kundereisen. 
          – Kan du fortelle hvordan de første 100 dagene i Lyse Dialog har vært?

          – Wow, er det gått 100 dager allerede? Disse dagene har vært hektiske og krevende og sust 
avgårde, men samtidig veldig interessant å se og lære hvor utrolig mye Lyse Dialog har ansvaret for i kun-
dereisen, sier Jan. 

          – Det første jeg gjorde når jeg tiltrådde stillingen var å snakke med lederne på alle nivåer og 
personer i viktige nøkkelstillinger.  Dette var viktig for meg for å ta temperaturen på selskapet og bli kjent 
med personene. Viktig også at de blir kjent med meg. Her kom det frem et stort engasjement og gode ideer 
og tanker på reisen videre.  Det er utrolig gøy og se hvor mye kunnskap vi har ute i organisasjonen.

Videre har nedleggelsen av lokasjonen til Lyse Dialog i Drammen selvfølgelig preget både meg og 
mange andre i Lyse Dialog.  Jeg har hatt full fokus på denne saken, spesielt på prosess og kommunikasjon. 
I en slik prosess er det helt avgjørende at vi ikke feiler på disse områdene. Jeg må virkelig berømme andre 
avdelinger i Lyse som HR, kommunikasjon og juridisk. De har vært til utrolig stor hjelp og innehar en 
fantastisk kompetanse og ikke minst serviceinnstilling.

Virksomhetsoverdragelse av avdeling for Salg Ettermarked fra Viken Fiber har også vært krevende. Vi 
flytter salgs- og ettermarkedsavdelingen til Viken Fiber over til Lyse Dialog. Her hører det naturlig til og 
gjør at vi også får utnyttet stordriftsfordeler. I tillegg har «Darwin» vært et viktig prosjekt. Her jobber Lyse 
Fiber, Viken Fiber, Altibox og Lyse Dialog sammen for å standardisere prosesser i verdikjeden for å bedre 
kundeopplevelsen og samtidig kunne redusere kostnader fremover.

– Hvordan ser du for deg reisen fremover etter disse 100 dagene?– Hvordan ser du for deg reisen fremover etter disse 100 dagene?– H
– Det er klart at de to prosessene i Drammen, som har berørt opp mot 90 ansatte som har vært i en 

vanskelig situasjon, har tatt tid og fokus. Dette har gjort at jeg ikke har hatt mulighet til å følge opp andre 
avdelinger slik jeg kunne ønske meg. Heldigvis har jeg hatt ledere som har ivaretatt driften, og det glede-
lige er at sykefraværet i selskapet har gått ned i perioden - også i Drammen.

Fremover vil jeg ha som mål å skape en kultur hvor vi starter på reisen mot det digitale skiftet. I 
denne omstillingen må vi etablere en sterk nok følelse av viktighet og nødvendighet for endringen. Vi 
må skape et bilde av hvor organisasjonen skal, det vil si hva endringen skal medføre. Klarer vi det, har vi 
et universelt verktøy for alle andre endringer som måtte komme i selskapet. Sammen med ledere på alle 
nivåer og våre 300 ansatte skal vi nå skape et endringskompetent selskap som skal gi oss en konkurranse-
fordel i dagens skiftende marked. Våre konkurrenter skal virkelig kjenne at vi er der, og kundene skal få 
gode opplevelser ved at vi gradvis flytter fokus fra Customer Service til Customer Experience.

Jan Troøyen, administrerende 
direktør Lyse Dialog

Leder for kommunikasjon 
og forretningsutvikling 
i Lyse Dialog, Vibecke 
Utengen intervjuer tre 
sentrale ledere

Fra Customer Service til 
Customer Experience 

Lyse Dialog i omstilling
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Det har vært en travel vår så langt 
i Lyse Dialog. Avdelingene forbe-
reder seg på overgangen fra 4 til 
3 lokasjoner og fokuset har vært 
på rekruttering, opplæring og 
endringer. 

– Hvorfor er det travelt i Stavanger om dagen?
 – Det har kommet inn mange nye med-
arbeidere som har ført til endringer på gruppe-
sammensetningene. Dette har preget hverdagen 
til gruppelederne, både i selve rekruttering og 
opplæringsfasen. I denne rekrutteringsfasen må 
jeg rette en stor takk til HR for arbeidet de har lagt 
ned. Vi har valgt å ta inn de nye medarbeiderne 
inn i eksisterende team. Dette vil kreve mer av 
gruppelederne fremover ved at de må følge opp 
mange flere kundeveiledere, sier Leif Fløysvik, 
avdelingsleder for kundeservice.
 – Vi har også fokus på salg i kundeservice og 
salg av bundle-pakker for Altibox-partnerskapet ga 
oss en flying start på 2017. Nye produkter på kraft 
kom også på plass. Med prisgaranti sørger vi for 
at kunden har en sikkerhet mot høye strømpriser. 
Vi har også hatt tid til å pusse opp lokalene på 
Jørpeland! Det gir plass til flere, og gir et bedre 
arbeidsmiljø.
 Avslutningsvis forteller Leif at Lofotkraft 
Bredbånd nettopp er kommet inn som kunde av 
Lyse Dialog 24/7. 
 – Dette er utrolig spennende, for det er jo 
akkurat dette vi ønsker! Jo flere kunder som vi 
supportere hele døgnet, jo flere fornøyde kunder. 

Lyse Dialog har i tillegg til  avdelingene på Mariero og  Jørpeland en av-
deling på 30 ansatte i Porsgrunn. Nå skal de igjen på flyttefot. 

– Hvordan ser dere på å flytte til nye lokaler?
 – Dette ser vi på som en markering på en ny frisk start i Lyse og trivelige omgivelser. Det har lenge 
vært et ønske fra Skagerak Energi å dele lokaler med oss igjen. Dette fordi de ønsker å få et ungt og energi-
givende miljø inn i deres litt  konservative miljø. Nå får vi håpe at vi får skapt litt liv og røre i gangene der, 
sier driftsleder i Porsgrunn, Marit Aasland.
 – Vi går inn i sommeren som eneste lokasjon på Østlandet, og med meg har jeg en motivert gjeng som 
gleder seg til å rette fokus på god og effektiv leveranse for våre kunder.
 – Det har vært en spesiell og krevende prosess også for Porsgrunn i avviklingsprosessen av kunde-
senteret i Drammen. Å drive et kundesenter hvor deler av kundesenteret skal avvikles og resten skal skyte 
fart er krevende. Vi har alle vært preget av situasjonen og fokuset og tankene våre har naturlig nok vært i 
Drammen de siste månedene, sier Marit.
 – Hvordan synes dere det er å ha fått tilbake deres tidligere sjef?
 – Det var en skikkelig gladnyhet! De fleste av oss har hatt Jan som direktør fra tidligere og han kan ta 
mye av æren for det engasjementet, eier skapet og samholdet vi fremdeles har i Porsgrunn.
Fremtiden ser spennende ut. Her har vi  menneskene, kompetansen og engasjementet, smiler Marit.

Marit Aasland, driftsleder Lyse 
Dialog Porsgrunn

Leif Fløysvik, driftsleder 
Lyse Dialog Mariero

Porsgrunn på flyttefot

Travelt i 
 Stavanger

Lyse Dialog i omstilling
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REDNINGSMANNEN

HECTOR ALONSO VESTBØ  

Stilling: Kundeveileder 
i Lyse Dialog 

FAKTA
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REDNINGSMANNEN

I jobben som driftsansvarlig ved 
kundesenteret i Lyse bidrar Hector 
Alonso Vestbø daglig med å hjelpe 
folk i nød. Men hans iboende trang til 
å hjelpe stopper ikke der.  
TEKST OG FOTO LISE BJELLAND
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Det er en av disse sjeldne, vindstille dagene i forblåste Rogaland.  
Havet ligger paddeflatt og solen skinner fra skyfri himmel. 
 Stemningen ombord i redningsbåten ”Sjømann” er på topp mens vi 

setter kursen ut Byfjorden. Det er på dager som denne at det er ekstra fint å 
ha vakt som frivillig matros. Samtidig er det nettopp på sånne dager at det er 
grunn til å være på vakt, siden det er mange av oss som lokkes av drømmen 
om sol og båtliv. At idyll fort kan snu til drama, vet de tre gutta ombord alt 
om. Midt mellom skipper Stian Rasmussen og navigatør Terje Mauritzen, 
står matros Hector med solbriller og speider utover den speilblanke sjøen. 
Blikket er fininnstilt på å fange opp det uvanlige, det kan være en person som 
veiver mot båten, eller en førerløs båt som ligger og driver. I godt over 2 år 
har unggutten jobbet som frivillig i Redningsselskapet, et dugnadsarbeid han 
stortrives med.

ALLTID TIL TJENESTE
Å være redningsmann ombord på ”Sjømann” og kundeveileder hos Lyse høres 

Å være matros på redningsbåten  ”Sjømann” 
er givende dugnadsarbeid. Mellom skipper 
Stian Rasmussen og navigatør Terje 
 Mauritzen står Hector Alonso Vestbø og 
holder et våkent øye med båtlivet på fjorden. 
Noen dager skjer det lite, mens andre dager 
går det i ett med oppdrag fra Jæren i sør til 
Haugesund i nord. 
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kanskje ut som to vidt forskjellige verdener, men 
linken er der så absolutt. Begge steder handler det 
om å bidra med hjelp til folk som akutt trenger 
det. Hector stortrives i nettopp denne rollen. 
Han vet godt at for en 82 år gammel enslig dame 
er det krise om fjernsynet ikke virker en kveld. 
Den er kanskje hennes eneste selskap. Heldigvis 
er hjelpen som regel bare et tastetrykk unna, og 
i andre enden svarer kanskje en blid herremann 
som nettopp har gått av skift på ”Sjømann”. 

FORNUFTIG FRITID
– Det var en tidligere kollega av meg som sa at 
dette var kjekt og mente jeg burde være med.  
Og så hadde jeg vel litt for mye fritid, da, ler 
matrosen, og legger til at det kjennes veldig 

På en stille formiddag er det god anledning 
til å teste slangen som brukes til brann-
slokking. De fleste oppdrag dreier seg om 
slep av båt på grunn av motorhavari eller 
tau i propellen, men også båtbranner er noe 
mannskapet ofte kommer ut for.

Mannskapet ombord i ”Sjømann” mener 
at noe av det viktigste ved den frivillige 
jobben er å drive forebyggende arbeid og 
skape sunne holdninger hos barn de møter 
underveis. Rett og slett være ambassadører 
for godt sjøvett.
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givende å kunne kombinere friluftsliv og båtliv 
med en funksjonell rolle.
 Redningsselskapet er helt avhengige av 
kvinner og menn som Hector. Helt vanlige folk 
som bidrar med dugnadsinnsats for at vi alle skal 
kunne ferdes trygt til sjøs. ”Sjømann” er drevet 
utelukkende på frivillig basis og har circa 80 
 frivillige delt opp i 20 lag som har vaktordning 
hver 20. dag. I tillegg kommer utrykninger hvor 
mannskapet blir kalt inn på kort varsel. I fjor 
registrerte skipet 380 oppdrag langs kysten av 
Rogaland opp mot Haugesund.
 – Oppdragene varierer selvsagt, vi vet aldri 
hva som venter oss når vi stiller på vakt. Som 
oftest går det i sleping av båter som enten har fått 
tau i propellen eller som har mistet fremdriften av 
andre grunner. Det høres kanskje ikke så alvorlig 
ut, men kan være dramatisk nok hvis det er mye 
vind og båten befinner seg nær land. 

DRAMATISK
Hector minnes en episode hvor de fikk beskjed om 
at en båt hadde mistet motorkraften og lå og drev 
utenfor Solastranden. 
 – Vi fikk oppgitt feil posisjon, og da vi 
omsider kom fram til rett sted kunne vi nesten 
ikke se båten fordi det var så høye bølger. I tillegg 
var det blitt mørkt. Det var utrolig krevende 
og få kastet trossen over til en båt som stadig 

forsvant ned i bølgedalene, samtidig som vi skulle 
manøvrere egen båt i rett posisjon OG ha vår egen 
sikkerhet i tankene. Sjøen er et levende element 
med store krefter, det er sikkert. Heldigvis gikk 
det bra, og føreren av båten var glad og takknemlig 
da vi fikk ham ombord og kunne slepe båten hans 
trygt i havn. 
 Større og alvorligere hendelser har Hector 
så langt heldigvis ikke opplevd, men etter alle 
krevende operasjoner er det likevel viktig med en 
debrief i etterkant. Redningsselskapet er opptatt 
av å ta vare på og følge opp sine frivillige på en god 
måte.
 – Vi vet at vi blir godt ivaretatt og prater mye 
sammen når vi har vært med på større oppdrag. 
Har vi behov for en time hos psykolog blir vi 
tilbudt det. Er du for tøff til å gå til psykolog, ja, 
da er Redningsselskapet kanskje ikke rette plassen 
for deg, smiler han og legger til at det godt kunne 
vært flere kvinner i den frivillige staben. Forøvrig 
er ventelisten for å bli med lang.
 – Arbeidet i Redningsselskapet gir meg masse 
energi som jeg tar med meg i den daglige jobben 
ved kundesenteret. Jeg lærer noe nytt hver gang og 
føler at jeg utvikler meg som person. Det kjennes 
rett og slett godt å bidra til samfunnet gjennom 
frivillig arbeid. 

FØRSTEHJELP: ”Sjømann” er utstyrt med hjerte-
starter, oksygenapparat og grunnleggende første-
hjelputstyr, men har ingen medikamenter ombord. 
Er det behov for lege, tilkalles  Rygerdoktor eller 
Luftambulansen.
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Nå har du sjansen til å melde deg på vår egen Triangulum-Tour! 
Touren arrangeres den 15 juni som en del av Impact Week, og 
vil ta deltakerne med buss fra den ene Triangulum-enheten 

til den andre. Tilsammen vil touren gi et svært godt innblikk i hva som 
gjøres for å utvikle Stavanger og andre byer i retning av flere bærekraftige 
løsninger. Lyse er en viktig aktør sammen med blant annet Stavanger 
kommune, UiS og Rogaland Fylkeskommune.

– Triangulum-prosjektet har Stavanger fått sammen med to andre – Triangulum-prosjektet har Stavanger fått sammen med to andre – T
byer i Europa. Det er et såkalt fyrtårnprosjekt under det europeiske 
innovasjons- og forskningsprogrammet Horisont 2020. Det er ganske 
stort, og betyr veldig mye for byen, sier Per Fjeld, prosjektleder for Lyses 
bidrag.

På Tour de Triangulum kan du oppleve de smarte løsningene i 
Triangulum-prosjektet. Kanskje er de smarte løsningene er noe for ditt 
hjem? Touren starter på Lyse sitt hovedkontor. Her vil ordføreren i 
Stavanger, Christine Sagen Helgø, ha en åpningstale før du får en kort 
innføring i Triangulum-prosjektet. Deretter vil du bli vist rundt i en 
demoleilighet som har installert en rekke smarte løsninger til hjemmet.

Videre blir du fraktet til Universitetet i Stavanger (UiS) i en av 
batteribussene, som Stavanger har fått i forbindelse med prosjektet.  
Her får du vite hva dataene UiS samler i sin skyløsning går ut på og hvilke 
fordeler dette kan gi deg som innbyggere.

Bussen tar deg deretter med videre til Stavanger kino hvor vi lanserer 
en ny filmsnutt som viser deg hva kloakken din blir brukt til! Fylkes-
ordføreren i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal, vil delta på dette. Her blir 
det også enkel servering. Arrangementet avsluttes ca. klokken 15.30.

Arrangementet er gratis å delta på og er åpent for alle ved påmelding. 
Les mer på impactweek.no/nb/eventbrite-event/tour-de-triangulum/

Tour de 
Triangulum

Triangulum-løsning gir resultat

Rehabiliteringsavdelingen på Bergåstjern tester nå ut en løsning for Rehabiliteringsavdelingen på Bergåstjern tester nå ut en løsning for Renergistyring som Innovasjonsavdelingen i Lyse har levert. Renergistyring som Innovasjonsavdelingen i Lyse har levert. R  Løsningen innebærR  Løsningen innebærR er at ansatte ved avdelingen kan justere 
varmen og automatisere denne slik at hver beboer for et mest mulig 
tilpasset inneklima. 

– Vi har både eldre og unge beboere og dermed veldig ulike 
behov som skal dekkes, sier avdelingsleder Bryndis Gudbrandsdottir. 
Hun er opptatt av at Bergåstjern skal være i forkant med teknologiske 
hjelpemidler og ser det som en naturlig del å bidra med testing. 
Energistyringen innebærer også at rehabiliteringsavdelingen kan styre lys 
og luftkvalitet. I tillegg til rehabiliteringsavdelingens styringsfunksjon, er 
det også installert samme styring i gymsalen på Kvaleberg Skole.

Triangulum er et prosjekt i Europas største innovasjons- og Triangulum er et prosjekt i Europas største innovasjons- og T
forskningsprogram (Horisont 2020) som skal integrere energi, mobilitet 
og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist før. Stavanger, Manchester 
og Eindhoven er de første byene i Europa som er valgt ut til å utvikle 
smarte og innovative løsninger for fremtidens bærekraftige byer – og 
målet er å vise og gjenta løsningene med blant annet følgebyene som er 
Leipzig, Praha og Sabadell. Løsningene i Stavanger-regionen er utviklet 
av fem partnere; Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Lyse, 
Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger.
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Fiberutbygging skyter fart i Time 

Solid samarbeid om 
 grøftegraving gir 
 resultater for time-
buen. 1,4 mil fibertrasé 
 klargjøres. 
TEKST OG FOTO  MARITA OMDAL
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Det var i utgangspunktet for dyrt. Altfor 
dyrt. Den ene millionen Time kommune 
hadde tilgjengelig  til graving, hadde 

ikke gitt mange meterne med fibergrøft. Likevel 
har Time kommune i samarbeid med Lyse klart 
å legge over èn mil fibergrøft på Hognestad, Lye, 
Bryne og Fotland. Hvordan er det mulig? 
Svaret er samarbeid. Dugnad. Politisk vilje og 
beslutningsevne. Nevnte vi dugnad? Ja, mye jærsk 
dugnadsinnsats. 
 – Dugnadsviljen var så absolutt tilstede 
og nok signerte kontrakter gjorde at det kunne 
bli mulig å få til økonomisk, sier Trond Wiggo 
 Pollestad, prosjektleder i Lyse Fiber. 

BYGDEFIBER BRER OM SEG 
Skoler, barnehager og privatpersoner får nå tilgang 
til høyhastighetsfiber. Såkalt bygdefiber er helt 
avgjørende for at barn og unge i regionen skal være 
best mulig rustet for det digitale samfunnet. Se for 
deg at du sitter med 3.-klassingen din og prøver å 
levere leksene digitalt på It’s Learning. Det spinner 
og laster og kommer ingen vei. På skolen er poden 
vant med lynrask fiber fordi skolen er tilknyttet 
fibernettet. Men hjemme er det bom stopp. Det nye 
strekket i Time kommune skal sørge for at det blir 
færre slike situasjoner. 
 – Betydningen av fiber til mer grisgrendte 
strøk kan være stor. Skolebarna må kunne delta i 
den digitale hverdagen både fra skolen og hjem-
mefra. Bredbåndsmålet er en viktig del av Lyses 
samfunnsansvar når det kommer til infrastruktur, 
sier Ane Marte Økland Hausken, administrerende 
direktør i Lyse Fiber. 

SNART FULL DEKNING
I Regjeringens ekomplan er det satt et tydelig 
mål om 90 prosents bredbåndsdekning i hele 
Norge innen 2020. Time har vært lengst fra å 
oppnå målet av jærkommunene, men nå er det 
fart i fibersakene. Vanligvis tar det opptil to-tre år 
for å få fiber til ei bygd på grunn av lang politisk 
 behandlingstid og saksgang. I Time hadde de ikke 
tid til å vente, og det hele var ferdig behandlet i 
løpet av noen høstmåneder i 2016. Det har ført til 
åtte kilometer med hovedtrasé. Inkluderes utstik-
kerne til gårdene langs traseen, er strekningen 1,4 
mil og med en rekkevidde på 60 husstander. 
 Trond Wiggo oppsummerer fiberprosjekt og 
samarbeidet med Time kommune  på følgende måte: 
 – Vi spør alltid hverandre før noe skal gjøres 
og ser om det er noe vi kan samarbeide om, og 
ildsjeler og politisk vilje gjør at vi alltid får til noe. 
 Dæ æ jabnå så dræge. 

Fiberutbygging skyter fart i Time 
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 menneske betjene kassen, lar både IKEA 
og enkelte matbutikker en datamaskin 
gjøre jobben. Den kan jobbe døgnet rundt, 
den er aldri humørsyk og krever ikke 
lønn. Men hva med oss som brukere? Før 
la jeg varene på båndet, betalte, puttet 
varene i pose og gikk. Nå legger jeg varene 
på båndet, skanner dem, leter etter en 
ansatt når strekkoden ikke virker, legger 
varene på båndet på andre siden, putter 
dem i pose, skanner lappen for å komme 
ut av kassen og går. Altså blir det mye mer 
arbeid på meg. 
 Amazon har valgt en annen tilnær-
ming i sine fysiske butikker. Før kundene 
får bruke butikken må de laste ned en 
app og oppgi betalingsinfo. Deretter kan 
kundene bare gå inn i butikken, ta varene 
rett fra hyllene, legge dem i handlepo-
sen og spasere rett ut av butikken. IKEA 
har automatisert prosessen «å betjene 
kunder», mens Amazon har automatisert 
prosessen «å handle». 
 Digitalisering, omstilling og inn-
ovasjon er tre sider av samme sak. Vår 
oppgave er og blir å justere og forbedre 
måten vi jobber på, og på den måten sikre 
at vi er best mulig rustet for fremtiden. 
Det er synonymt med endring, og det 

I dag består Lyses televirksomhet av selskapene Altibox, Lyse Fiber, 
Lyse Fiberinvest og en rekke fiberpartnere i hele landet. Dette utgjør 
et stort forretningsområde i konsernet vårt. Kort fortalt består verdi-
kjeden av tre prosesser som henger tett sammen. Vi bygger førsteklas-
ses fibernett, leverer premiumtjenester og finner, vinner og beholder 
superfornøyde kunder. Akkurat som vi har gjort helt siden 2002. 
Eller?
 Vi gjør fortsatt det samme som da, men ikke på samme måte. 
Teknologi har forandret samfunnet og dermed også forretningen vår. 
I 2002 syntes ekspertene vi var gærne som tilbød kundene 4 Mbit/s 
internett. Hva skulle de vel med det? Da vi lanserte digital filmleie 
i 2002 var vi de første til å gjøre det i Norge, og videobutikken oppe 
i gata på Mariero så ikke det som en trussel i det hele tatt. Folk ville 
jo fortsatt foretrekke å kjøre til videobutikken, leie filmen fysisk i tre 
dager og så kjøre tilbake med den? Naturligvis ikke. Folk foretrekker 
det enkleste alternativet så lenge tilbudet er like bra som før. Filmleie 
på nett ble et skoleeksempel på en prosess som gjennom forenkling og 
automatisering ødela en hel bransje – videobutikkene. 
 Hva så? IT og automatisering har jo forbedret hverdagen lenge, 
tenker du kanskje. Det som imidlertid er annerledes nå i 2017 er at 
utviklingen går langt raskere enn før, og at de digitale hjelpemidlene 
våre lærer selv. Du har allerede merket det på telefonen din. Den vet 
hva du heter, den minner deg om å ta med paraplyen og estimerer 
reisetiden til jobb. Arbeidslivet påvirkes naturligvis også kraftig, noe 
som blir tydeliggjort ved at mange jobber blir globale eller forsvinner. 
Dersom en oppgave kan automatiseres, så vil den bli automatisert.
 Arbeidet med å automatisere og digitalisere er derfor noe 
som opptar alle bedrifter. Og underveis i arbeidet blir det gjort 
feil.  Kassa-robotene er et godt eksempel på det. I stedet for å la et 

Endringens tid

Da Lyses televirksomhet ble stiftet i år 2002 visste vi lite om den 
digitale revolusjonen som lå foran oss. Om de 15 neste årene er i 
alle fall én ting helt sikkert. Vi blir nødt til å endre oss. 

«Digitalisering, 
omstilling og 
innovasjon er 

tre sider av 
samme sak.» 

Kommentar

KOMMENTAR

Toril Nag, konserndirektør Tele
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vanskeligste med endring er folk - altså oss selv. Endring skjer nemlig 
ikke av seg selv, den må drives framover av folk som både kan og 
vil.  Siden utviklingen går så fort, må vi endre oss raskere og lære av 
aktører som Amazon. Det betyr å tenke helhet, finne ut hva kundene 
ønsker og hvordan vi kan forenkle kundeopplevelsene. Det hjelper 
ikke at Lyse Dialog leverer verdens beste kundeservice hvis ikke 
Altibox sine tjenester virker. Det hjelper ikke at fiberselskapene bygger 
verdens beste fibernett hvis ikke kundene får god hjelp når de ønsker 
det. Siloenes tid er nemlig helt over. 

Siden i høst har Altibox, Lyse Fiber, Viken Fiber og Lyse Dialog 
jobbet sammen for å sette søkelyset på nettopp det store helhetsbildet. 
Internt har vi døpt dette forbedringsprogrammet for «Darwin.» Dette 
skal sikre at vi prioriterer riktig, tenker som ett selskap og alltid har 
kunden i fokus. Vi skal bygge opp, justere ned, redusere kostnader og 
samtidig investere. Dette er en ingen lett øvelse, men er helt nødven-
dig for at vi også i fremtiden skal klare å levere på forventningene til 
både eiere og kunder.

Hvorfor navnet Darwin? Fordi vi alltid må endre oss i takt med 
omgivelsene. Som biologiprofessor Leon C. Megginson presiserte på 
60-tallet har Charles Darwin blitt feilsitert på at det kun er de ster-
keste som overlever: “According to Darwin’s Origin of Species, it is not the 
most intellectual of the species that survives; it is not the strongest (…); 
but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust 
to the changing environment in which it finds itself”.

• 1200 kontoer er gjort krav på.
• 755 profilbilder er lagt til.
• 550 personer bruker mobilappene hver uke.
• Gruppetyper: 33 % åpne, 43 % lukkede og 

24 % hemmelige.
• 66 % av gruppene er team eller prosjekter.
• Ca. 300 innlegg og 1000 kommentarer i uka.
• Mest aktive gruppe: Lysmeldinger

Workplace
Lyse har valgt Workplace som den viktigste interne 
kommunikasjonskanalen. Her får ansatte daglige  
nyheter om konsernet og sitt selskap og er medlem  
av diverse grupper som er relevant for jobben.  
Med Workplace når man både ut og frem.
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– Det er viktig å le selv om du er stresset,  
sier Jan Troøyen, administrerende direktør i Dialog og 
helfrelst Odd-fan. Han mener humor er en avgjørende 

suksessfaktor også i krevende omstillinger. 
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF • FOTO LARS RASDAL

PORTRETT: JAN TROØYEN



Jan elsker  
å se på Odd

Så gjenstår det å se om det hjelper å ha et 
godt smil i et selskap som for det meste 
møter kunden på nett eller i telefonen. 

RETT MANN PÅ RETT STED
– Jeg liker folk som har et glimt i øyet. Har man 
det kan man merke det gjennom en samtale 
over eteren også, hevder den nylig påtroppende 
direktøren.
 Han har løpt fra møte til møte siden han kom 
til Lyse Dialog, og kommer nå i fullt firsprang opp 
trappen til møterommet Lifjell. Han er vant med å 
bestige topper denne østlendingen som mange har 
hørt navnet på i forbindelse med andre fibersel-
skap over lengre tid. Nå er han her på Mariero, og 
vi skal endelig få bli bedre kjent. 
 Han henter fram hvilepulsen, legger fra 
seg en hissig smart-telefon og legger sin analoge 
skrivebok fra seg, trekker pusten ned i magen og 
fokuserer – med et årvåkent blått blikk.
 Det stormer mer enn vanlig rundt Lyse 
Dialog, og Jan har fått de nødvendige forutset-
ningene han trenger for å få kundesenteret på 
rett kjøl etter omorganiseringen som har pågått 
de siste månedene. Men denne karen er dreven, 
og har på få år gått fra den ene ledende  stillingen 
til den andre og sørget for hurtig vekst på fiber-
kunder, stabile organisasjoner og etterlatt seg 
smilende og fornøyde ansatte.

EN HELT PÅ KRIM
Jan Troøyen ser ut til å være en mann i sin beste 
alder. Han har tre voksne barn, hus, hjem og kone 
hjemme i Porsgrunn. Han har hytte i Telemark, en 
knøtt liten en, men dog.
 – Fritidsinteresser?
 – Hehe, nei når skulle jeg fått tid til det, spør 
han, som om ikke det er nokså opplagt at døgnet 
ikke har mer enn 24 timer for ham heller. 
 – Jeg har brukt all min tid på å følge opp de 
tre barna mine. Fulgt de gjennom idretten og stilt 
opp der det har vært behov. De siste årene har det 
vært mye jobb, pendling. Og krim. 

JAN TROØYEN

Stilling: Adm. dir i Lyse Dialog 
Bosted: Porsgrunn

Helfrelst i: Odd (fotballaget)

FAKTA
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 – Krim? 
 – Jeg har akkurat lest den siste boken til Jo 
Nesbø, ”Tørst” – den slukte jeg. Men hva boken 
før det het husker jeg ikke, jeg leser krim hele 
tiden, på flyet, på hotellet, der jeg kan.
 Men Jan tror ikke han kan hente noen 
tjuvtriks fra krimlitteraturen sin når det gjelder 
kampen om digitalisering og effektivisering innen 
kundeservice. Der er det andre sett av regler som 
gjelder, mindre blodige men vel så virkningsfulle. 
 Han har knapt blitt varm i trøyen siden han 
begynte i Lyse Dialog for tre måneder siden. På 
denne tiden har han allerede måttet ta  vanskelige 
beslutninger, nedleggelse av kundesenteret i 
Drammen var en av dem. 
 – De krevende avgjørelsene om nedbe-
manning er paradoksalt nok ofte det som må til 
for progresjon, og det er noe Jan er opptatt av og 
har god erfaring med. Han startet sin karriere i 
Skagerrak Energi som elektroingeniør og bidro 
til å utvikle selskapet inn mot fibervirksomhet 
og opprettelsen av Skagerak Fiber hvor han var 
 administrerende direktør i seks år.  Deretter 
tilbrakte han tre år i Bergen i perioden da Bergen 

Fiber ble etablert, da utbyggingen og den enorme 
konkurransen om fiberkundene pågikk for fullt. 
Erfaringene herfra ledet ham til Istad Fiber i 
Molde, og deretter til Bodø og Signal i en kort 
periode. 

HÅNDTERE SITUASJONENE
– Som leder er det vesentlig at man klarer å skape 
en god og operativ ledelsesstruktur. Når jeg bygger 
opp team prøver jeg å se de ulike rollene som en 
del av et rollespill. Særlig godt liker jeg personer 
som har et glimt i øyet, det forteller meg at de har 
evnen til å se ting i et perspektiv, og det tror jeg 
er viktig. Det er rett og slett viktig å kunne smile 
selv om man står midt oppi en vanskelig situasjon, 
sier han.
 Jobben med å lede Lyse Dialog er krevende, 
og utfordringene står i kø som en vanlig dag på 
telefonlinjen på kundesenteret. Men på samme 
måte som oppgavene løses der, skal Jan løse det 
her. Håndtert på en kyndig, effektiv og langsiktig 
god måte, som hos en hvilken som helst kunde-
behandler. 
 Nøkkelord for hva han har mest fokus på i 

«Særlig godt liker 
jeg personer som 
har et glimt i øyet, 
det forteller meg at 
de har evnen til å se 
ting i et perspektiv, 
og det tror jeg er 
viktig.»

JAN TROØYEN
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tiden som kommer er nettopp effektivisering og å 
lage løsninger som kan bidra til standardisering. 

– Kundesenteret vårt skal være det beste – Kundesenteret vårt skal være det beste – K
kundesenteret av dem alle, det er det hårete kundesenteret av dem alle, det er det hårete k
målet, hevder han. 

Han tror digitaliseringen vil ramme selskapet 
hardt, og at han vil måtte lete med lys og lykter 
for å kutte kost. Det er store organisatoriske utfor-
dringer å ta tak i, og dette skjer samtidig  
med at kundesenteret rigger seg for å bli så 
attraktiv at alle de andre partnerne skal ha lyst å 
spille med dem. 

– Vi ønsker å se på mulighetene for å overta 
alle kundesenterhenvendelsene 24/7 fra alle 
partnere innen både telekom og energi, og mest 
sannsynlig vil vi også ha kundebehandlere som 
må hjelpe en og annen dansk Altibox-kunde på 
Jylland, sier han fornøyd. 

SÅ LENGE DET ER FART
Jan ser ut som en tålmodig mann. Og det er han 
visstnok. Men at han også er så til de grader 
utålmodig skulle man kanskje ikke tro. Utålmodig 
i form av at når ting går for sakte, eller for bra, da 

kjenner Jan at noe må skje. Tiltak! Det er som med 
fotball-laget Odd. Når det går for lang tid mellom 
hver gang han får med seg hjemmekampene 
på Skagerrak Arena, da går det gjerne ut over 
humøret. Med en foreløpig tredjeplass på tabellen 
er han likevel tålig godt fornøyd. 

– Den mest spennende perioden er tiden 
da laget skal dannes og man begynner å spille 
sammen. Med duellen i blikket skisserer han raskt 
hva han mener. 

– Se det for deg, mennesker møtes, tester 
hverandre. Hvor er de svake og sterke sidene, 
hvilken fot skyter han med? Hvor er det svake 
leddet? Og så, etter mye trening og terping og 
forberedelse: klar til kamp. 

Og det er her coachen i Lyse Dialog er nå, Og det er her coachen i Lyse Dialog er nå, Og det er her coachen i L
han er i ferd med å preppe laget – og han nærmer 
seg kampklar. La oss inderlig håpe på spenning  
fremover, for Jan liker action. 

– Det er min driver. Det må skje noe. 
Utålmodigheten min handler mest om lysten etter 
å komme videre. Går det for bra kan det jo fort bli 
litt kjedelig.

Ord i luften
Vi omgir oss med mange fancy ord og 
uttrykk. Mange er opplagt, noen bare fancy 
og noen er svært betydningsfulle. Sjekk 
ordskyen og se hvilke ord du kan!
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Statnett har vedtatt å bygge ny transformatorstasjon i Bjerkreim 
for å ta imot vindkraft. Det gir Lyse Elnett en viktig oppgave 
med å bygge ny strømlinje mellom denne stasjonen og en ny 

transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune.  
 Regionalnettet på Jæren strekker seg helt fra Stokkeland i 
Sandnes til Kjelland i Eigersund. Oppgraderingen blir derfor delt inn 
i flere faser der det viktigste prioriteres først. 

MER ROBUST STRØMNETT
Konsesjonssøknaden for ny strømlinje mellom Bjerkreim og Opstad, 
samt ny stasjon på Opstad er sendt til Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE). Overordnet strømnett på Jæren har behov for økt 

kapasitet for å møte framtidens behov, og dette delprosjektet bidrar 
til det.
 – Strømforbruket i området er slik at det er godt å øke kapa-
siteten på strømforsyningen inn til Jæren. Ny strømlinje mellom 
Bjerkreim og Opstad transformatorstasjoner bidrar til et mer robust 
strømnett og sikrere strømforsyning samtidig som ny fornybar energi 
blir levert ut på strømnettet, sier avdelingsleder Børre Dybesland i 
Lyse Elnett. 
 Det står i dag en transformatorstasjon på Opstad som er eid av 
Lyse Elnett og Jæren Everk. Lyse Elnett planlegger å bygge ny stasjon i 
nærheten av eksisterende stasjon for å erstatte denne. 
 – Dagens stasjon er fra 1952, og er lite egnet for framtidig behov. 

Nett for 
framtiden

Styrket strømforsyning inn til Jæren blir 
første prioritet når Lyse Elnett skal opp-

gradere regionalnettet på Jæren.  
TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

Avdelingsleder Børre Dybesland, prosjekt-
leder Beate Rønneberg og nettutvikler 
Odd Henning Abrahamsen planlegger 
framtidens regionalnett. Her er de utenfor 
sikkerhetsgjerdet til Tronsholen transfor-
matorstasjon i Sandnes.
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Båtstad transformatorstasjon i Sola
Pågående prosjekt. To nye transformatorer pluss nytt 22 kV-anlegg 

Jåttå transformatorstasjon på Forus
Pågående prosjekt. Tre nye transformatorer pluss nytt 22 kV-anlegg. 

Sandnes Øst
Tronsholen transformatorstasjon: Behov for oppgradering 

Lysebotn - Dalen pluss Lysebotn - Tronsholen og Tronsholen - Stokkeland:  

Økt kapasitet

Vatne transformatorstasjon: Behov for økt transformatorkapasitet

Ryfylke
Tau transformatorstasjon: Pågående prosjekt med ny transformator pluss 22 

kV-anlegg.

Regionalnettet: Behov for økt kapasitet og fornying både av linjer og transformator-

stasjoner på grunn av alder, ny fornybar produksjon og behov hos næringslivet. Lyse 

Elnett har åtte transformatorstasjoner og circa 69 km luftlinje, jord- og sjøkabel i 

regionalnettet i Ryfylke. Utredning har startet. 

Gjesdal
Ny linje Gilja til Seldal, samt mulig ny stasjon på Seldal (avhengig av vindkraftaktører). 

Ny Ålgård transformatorstasjon. 

Stavanger nord, Randaberg, Rennesøy: 
Ny strømlinje fra Stølaheia i Stavanger mot Rennesøy. Oppgradering eller ny stasjon 

i Randaberg og på Rennesøy. Pågår arbeid med nettplan.

Stavanger
Ny forbindelse mellom Ullandhaug og Stølaheia skal utredes. Ny stasjon skal 

bygges på Tjensvoll.  

Jærnettet
Utbygging av 132 kV-linjer og oppgradering eller nybygg av transformatorstasjoner. 

Regionalnettet fra Stokkeland i Sandnes og ned til Opstad i Hå kommune skal 

fornyes. (Mer informasjon i artikkel). 

Ny linje mellom Bjerkreim og Opstad. Har søkt om konsesjon.  

Sandnes
Nye linjer mellom Stokkeland transformatorstasjon og ny Fagrafjell  

transformatorstasjon (Statnett sin). Utredning pågår. 

Tilknytning Lysebotn 2
Pågående prosjekt. 

Tilknytning Egersund vindpark til Kjelland transformatorstasjon
Pågående prosjekt. 110 MW planlagt tilknyttet i juni 2017.  

Største tilknytning siden Lysebotn 1 ble bygget. 

PLANER OG PROSJEKTER 

I tillegg vil det være kostbart å oppgradere eksisterende stasjon 
og vanskelig å bygge om samtidig som stasjonen er i full drift. 
Det søkes konsesjon for ny stasjon sammen med Jæren Everk, 
forteller prosjektleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

Målet er at den nye strømlinjen mellom Bjerkreim og 
Opstad skal være i drift siste halvdel av 2020. 

RING RUNDT FRØYLANDSVATNET
Statnett har søkt om å få bygge ny transformatorstasjon på 
Fagrafjell på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. 
Lyse Elnett skal knytte strømnettet på Jæren til den nye stasjo-
nen. Planen er å bygge ny 132 kV-linje som strekker seg rundt 
Frøylandsvatnet, og at den står klar før 2025. Transformator-
stasjonene Hatteland, Tjøtta og Håland, samt Kleppemarka er 
også prioritert i samme tidsrom. 

- Da vi startet planleggingen av nytt regionalnett på 
Jæren var det usikkerhet rundt hvor Statnett sine framtidige 
transformatorstasjoner ville komme. Dette var viktige avkla-
ringer å få i forbindelse med arbeidet Lyse Elnett skal gjøre, 
sier Dybesland. 

Eksisterende strømnett mellom transformatorstasjonene 
Stokkeland, Vagle, Kalberg, Holen, Nærbø og Opstad driftes 
på 50 kV fram mot 2040. Også strømnettet sør for Opstad 
driftes inntil videre på 50 kV som i dag.  

Ordfører i Hå:

Glad for oppgradering
Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune er glad 
for at Lyse har satt i gang et arbeid for å sikre strøm-
forsyningen til kommunen. 
 – Vi er avhengig av stabil strøm, så en nød-
vendig forsterkning er kjærkommen for enhver 
kommune, sier ordføreren.
 Han håper på greit samarbeid med grunneiere 
framover. Et planlagt luftstrekk mellom Kartavoll og 
Opstad for å øke kapasiteten inn til område er han 
imidlertid skeptisk til. 
 – Denne strømlinjen vil passere et av de fineste 
områdene vi har i kommunen. Når du kommer 
kjørende over Bueveien får du på et punkt god utsikt 
utover Jæren, og her er det nå tenkt strømlinje midt 
i synsfeltet. Det synes jeg er veldig beklagelig, og 
ønsker at det blir vurdert jordkabel i alle fall på en 
strekning der, sier Skrettingland. 
 Han håper på gehør for dette i konsesjons-
prosessen som nå har startet. 
 – Vi har hatt en god prosess så langt med mye og 
grei informasjon fra Lyse sin side. Nå er vi spent på om 
det er billigste løsning som vinner fram uansett, eller 
om man får tenke litt alternativt, sier ordføreren i Hå.
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ILindeveien ved Kvadrat har Thomas Soma og 
Tor Olav Skåra allerede byttet flere veilys. Lift-
bilen parkeres foran neste veilys i gaten, og i 

løpet av under 20 minutter er gammelt armatur 
skrudd av, heist ned, nytt LED-armatur skrudd på 
og kabel koblet til. 

– Det går veldig raskt de stedene der alt er 
greit. Men noen steder er det plantet busker eller 
satt opp gjerde og postkasser slik at det er vanske-
lig å komme til luken som er på masten. Da tar 
det enten lengre tid eller vi må ta dette veilyset en 
annen dag, sier elektrofagarbeider Thomas Soma i 
Lyse Elnett. 

Han forteller at de klarer å bytte 15-20 
armatur hver dag. 

– Dette er en stor jobb. På det meste vil vi ha 
seks liftbiler ute samtidig, forteller produktansvar-
lig for veilys Jarl Hoogstad i Lyse Elnett.

GIR FLERE GEVINSTER
Det er armaturene som skal byttes i løpet av de 
tre neste årene, mens mastene brukes videre. 
Arbeidet er allerede i gang i Stavanger og Sandnes 
kommune. 

– Dette er et prosjekt som gir flere gevinster. 
Innbyggerne vil oppleve at det blir bedre lys i 
gatene, og vi sparer strøm. Bare i vår kommune 
tilsvarer besparelsen strømforbruket til rundt 150 
boliger, sier seksjonsleder Trygve Petter Nilsen i 
Stavanger kommune. 

Dagens armatur bruker vel 125 Watt, mens 
nytt bruker 37 Watt og kan dimmes ned ytterligere 
ved behov. I tillegg til at de nye gatelysene bruker 
mindre strøm, er det også miljøgevinst i at lys-
kilder som kan inneholde kvikksølv bli fjernet. kilder som kan inneholde kvikksølv bli fjernet. kilder som kan inneholde k
Totalt kan det spares strøm tilsvarende 350-450 
boliger avhengig av hvor mye lysene dimmes ned 
(inntil ca 9 millioner kWt).

KLART FOR SENSORER
Kommunene vil få en applikasjon til PC der 
de selv kan tenne, slukke og dimme veilysene i 
en gate. Hoogstad legger til at nytt armatur er 
klargjort for at kommunene også kan sette på 
sensorteknologi for eksempel for å telle syklister 
eller ha luftmåling. 

– Stavanger kommune er en Smart City og – Stavanger kommune er en Smart City og – Sta
de nye smarte armaturene gir oss nye muligheter 
som vi vil se nærmere på, sier Nilsen i Stavanger 
kommune.

Enova har gitt tilsagn om nær ni millioner 
kroner i støtte til prosjektet når det er fullført. EU 
har stilt krav til energieffektiv belysning, noe som 
gjør at arbeidet må være utført innen 2020.

Antall Besparelse kWt
Gjesdal        1 226        605 031

Kvitsøy              64           31 584

Randaberg       1 043        514 721

Rennesøy            337        166 310

Sandnes        5 671     2 798 639

Sola            476        234 906

Stavanger        6 553     3 233 906

Strand        1 022        504 357

Time        1 467        723 965

Hjelmeland 156 76 986

Finnøy              85           41 948

TotaltTotaltT      18 100     8 932 350

Viser vei
Montører i Lyse Elnett godt i gang med å skifte  

eldre veilys ut med nye LED-lys. Totalt skal  
18.100 veilys i 11 kommuner skiftes.   

TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

De nye lysene gir både bedre 
lys og bruker mindre strøm enn 
dagens belysning.
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 konjunkturnedgangen med skattesvikt 
og økt arbeidsledighet nødvendiggjort 
et omstillingsprosjekt for å realisere en 
ytterligere innsparing på 180 millioner 
kroner. Med stadig flere eldre og færre i 
yrkesaktiv alder er det ikke noen ting som 
tyder på at kommunenes økonomiske 
handlingsrom vil øke i årene framover.  
I det perspektivet vil nok eierkom-
munenes forventninger til Lyse og 
avkastningen på investert kapital gjøre det 
samme. Det påhviler eierkommunene et 
ansvar til en hver tid å vurdere finansielle, 
industrielle og samfunnsnyttig perspektiv 
i vårt eierskap. 
 Ved framleggelsen av økonomi-
planen for 2017-2020 foreslo jeg å innføre 
eiendomsskatt på næring i Sandnes. Det 
ville gitt oss om lag 70-80 millioner i 
årlige inntekter. Som kjent fikk jeg ikke 
politisk gehør for dette forslaget. Uansett; 
inntektene fra Lyse utgjør altså mer enn 
det Sandnes ville fått ved innføringen av 
eiendomsskatt på næring. Da er det heller 
ikke vanskelig å forstå at Lyse-pengene er 
viktige for oss! 
 Med 90 millioner kroner kan vi i 
Sandnes lønne 130 lærere eller drifte 
tre hele skoler. Alternativt kan vi lønne 
120 sykepleiere eller drifte 80 sykehjem-
splasser. På samme måte vil de øvrige 
eierkommunene bruke sitt utbytte. Ergo 
bidrar Lyse på en god måte inn i regionens 
produksjon av velferdstjenester. 

«I 2015 manglet 
vi 200 millioner 
kroner for å ha 

samme disponi-
ble inntektsnivå 

per innbygger 
som en gjen-
nomsnittlig 

norsk kommune. 
Hadde vi ikke 

hatt inntektene 
fra Lyse hadde 

dette tallet vært 
290 millioner.»

KRONIKK

Bodil Sivertsen er rådmann  
i Sandnes kommune

Rådmannen er øverste leder for den 
 kommunale administrasjon. Som rådmann 

bidrar Sivertsen til at administrasjonen og de 
tjenesteytende enhetene fungerer effektivt i 
forhold til overordnede mål og retningslinjer. 
Hun har møte- og talerett i alle kommunale, 

folkevalgte organer, herunder  kommunale 
foretak, unntatt kontrollutvalget. Hun 

representerer kommunen i interkommunale 
relasjoner. Sandnes kommune er Lyses nest 

største eier.

Viktige Lyse-penger

Kronikk

I Sandnes kommune er vi stolte av vårt eierskap i Lyse. Selskapet 
har gått fra kjerneområdene vannkraft, fallrettigheter og linjenett 
til gass og bygging og drift av fiberbredbånd. En slik utvikling 

fordrer stor grad av fremsynthet, innovativ tenkning og teknologisk 
kompetanse.
  Hvert år betaler Lyse ut cirka 60 prosent av sitt overskudd i 
utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til oss 16 eierkommuner. 
Disse pengene fører vi i våre driftsregnskap. Det betyr at inntektene 
kan finansiere lønn til lærere, sykepleiere, barnehageansatte osv. 
Avdragsinntektene føres i investeringsregnskapet og bidrar til vår 
egenfinansiering av skolebygg, barnehagebygg og sykehjem. 
Utbytte til eierkommunene har økt i seinere år, og vi har forventnin-
ger om fortsatt økning. For regnskapsåret 2008 ble utbytte fra Lyse på 
358 millioner kroner. I 2016 økte det til 480 millioner. I 2020 er det 
en forventning om et utbytte på 565 millioner. 
 Sandnes kommune eier 19,531 prosent av aksjene og mottar 
tilsvarende andel av totalen.
 Som følge av rentenedgang de siste årene har summen av utbytte 
og renteinntekter vært noenlunde stabil og utgjort litt over 90 millio-
ner kroner per år for Sandnes. Avdragsinntektene har i tillegg vært på 
19,5 millioner kroner per år. Dette er gode og forutsigbare inntekter 
for oss! 
 Sandnes kommune har driftsinntekter på totalt cirka kr  
4,7 milliarder kroner. Inntektene fra Lyse utgjør således i underkant 
av 2 prosent. På den bakgrunn kan en stille spørsmålet; Hvor viktig er 
disse midlene for Sandnes-økonomien? Hvor mye betyr 90 millioner 
kroner for en kommune på Sandnes sin størrelse? Og er avkastningen 
i tråd med forventningene?
 Sammenlignet med andre kommuner i Norge så har Sandnes 
relativt lave inntekter. I 2015 manglet vi 200 millioner kroner for å ha 
samme disponible inntektsnivå per innbygger som en gjennomsnittlig 
norsk kommune. Hadde vi ikke hatt inntektene fra Lyse hadde dette 
tallet vært 290 millioner. 
 Med lave inntekter gjelder det å sette tæring etter næring. På 
de fleste tjenesteområder driver vi effektivt i Sandnes. Likevel har 
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Lyse Tele er blitt historien om en omstilling 
som lykkes, men også om at det å satse 
både krever tålmodighet, mot og eiere som 

tror på prosjektet. I løpet av femten år har antall 
kunder økt fra 0 til 500.000. Den virksomheten 
mange spådde ville bli et taps- og risikoprosjekt 
kan i dag vise til et årsresultat på en halv milliard 
kroner – før skatt.
 Lyses telesatsing er både historien om en 
omstilling som betalte seg, og om eiere som våget 
å satse til tross for mange advarsler. Nå posisjone-
rer selskapet seg for ytterligere vekst i en digital 
verden ingen kan forutse. 
 – Da vi la frem den første forretningsplanen 
for styret i 2001, var målet 28 000 kunder i 2017, 
sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses tele-
virksomhet. 
 Nag var med fra starten da styret besluttet å 
satse på bredbåndsutbygging. Hun hadde fram til 
2000 ledet selskapet El Tele Rogaland, et selskap 
Lyse var deleier i og som som bygget fiber til den 
seismiske databanken i Stavanger. 
 Salget av selskapet ga Lyse 717 millioner. 

RISIKO
- Det var nok dette salget som medførte at eierne 
mente det var rom for å kunne ta en viss risiko, 
og investere i å bygge bredbånd til private hus-
holdninger. Det var det ikke mange som gjorde i 

Europa på det tidspunktet, sier Nag. 
 Lysekonsernet ønsket å skaffe flere bein å stå 
på. Etter et pilotprosjekt i 2001 ble selskapet Lyse 
Tele as startet, med Nag som administrerende 
direktør og første ansatte. 
 Spørsmålet var hvordan Lyse kunne utnytte 
den kompetansen selskapet satt med i forhold til 
infrastruktur og kundehåndtering. Et pilotprosjekt 
hadde avdekket at interessen var stor, og eierkom-
munene ga klarsignal uten å vite hva man egentlig 
gikk for. 
 – Jeg tror det som skilte oss fra andre strøm-
leverandører – som i prinsippet kunne gjort det 
samme – var at Lyse var ekstremt kundeopptatt, 
sier Nag i dag. 
 Ingen så den gang for seg hvor stort dette 
ville bli. 15 år senere legges det kabler til 40.000 
nye kunder i året. Antall kunder nærmer seg 
500.000. 
 – Vi blir mer og mer et rent IT-selskap som 
leverer ulike typer tjenester til kundene, sier Nag. 

SKIFTE
Fra å være en lokal leverandør, utviklet selskapet 
seg til en nasjonal aktør gjennom aktivt oppkjøp 
og samarbeid med lokale og regionale partnere. 
Merkevaren Altibox ble introdusert i 2006, og 
selskapet senere splittet i Altibox og Lyse Fiber. 
Lyse Tele består i dag av fiberselskaper, og partner-

selskapet av over 40 aktører i Norge og Danmark. 
”Kommuner har tapt milliarder på luksus bred-
bånd” skrev VG så sent som i mars 2012. Lyse 
var et av selskapene som fikk gjennomgå. Også 
enkelte lokale politikere uttrykte skepsis. I dag har 
kritikken forstummet helt. 
 Bare i regnskapsårene 2012-2015 har Altibox 
alene levert et samlet resultat før skatt på 460 
 millioner kroner. Regnskapet for i fjor viser et 
samlet resultat på om lag en halv milliard kroner 
før skatt for selskapene i Lyse Tele. 

MER KAPASITET 
– Det å ha Altibox som en utfordrer har gjort at 
Norge er et langt mer framoverlent land i dag på 
internettkapasitet enn om Telenor hadde stått for 
denne utviklingen alene, sier administrerende 
direktør i Altibox, Thomas Skjelbred. 
 Han mener den driven som Telenor og andre 
telecomselskap nå viser, i første rekke er et resul-
tat av at den kraftige veksten i mobiltrafikken. 
 – Mobiloperatørene trenger mer og mer 
kapasitet inn. De store datapakkene gjør at folk 
konsumerer video på vei mellom wifi-sonene. 
Det dreper infrastrukturen til telecom-bransjen. 
Derfor trenger de fiber til mer og mer av sine 
basestasjoner, og de må også bli flere og flere for å 
ta unna det konsumet, sier Skjelbred. 
 Det betyr i praksis at mobilbransjen kommer 

Så lyset 
i grøftekanten

Da de aller første kablene ble rullet ut for snart femten  
år siden, var det mange som sto i grøftekanten og lo.  
I dag er latteren forstummet. Denne våren er Lyses  

bredbåndsatsing og televirksomhet i omsetning  
blitt like stor som energidelen i selskapet.  

TEKST STÅLE FRAFJORD • FOTO RICHARD K. JOHANSEN OG HENRIK MOKSNES

Denne artikkelen sto på trykk i 
Næringsforeningen- magasinet 
 Rosenkilden nr 4, 2017. 
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nærmere det behovet som Lyse og Altibox allerede 
fra starten av har vært med å skape i hjemmene.  
 – Det betyr også at behovet for de ressursene 
vi besitter kan få en økt verdi. Det er en enormt 
spennende tid vi går inn i – både i forhold til 
muligheter og utfordringer, sier Skjelbred. 

FORT
Stadig flere bruker mobiltelefonen som verktøy 
når budskap skal kommuniseres på digitale 
plattformer, filmer eller videosnutter skal sees og 
musikk strømmes - enten det skjer i hjemmene, på 
arbeidsplassen eller i det offentlige rom. 
 – Jeg tenker at dette er en stor mulighet 
for oss. For å kunne tilby mobil med så høy 
båndbredde som folk kommer til å trenge, må 
ting ned i bakken. Din avstand til senderen må 
bli kortere for å få høyere hastigheter. 5G er i 
praksis bare fiber med en sender på, og den beste 
forut setningen for å bygge 5G-nettet i Norge har 
Altibox, sier Nag. 
 – Man er på vei mot det vi kaller mikro-
celler. Vårt fokus de siste par årene har vært at 
kundene får en enda bedre wifi-opplevelse i alle 
husets rom. Det kan godt være at wifi-opplevel-
sen hjemme blir skiftet ut med en 5G-opplevelse 
hjemme, men vi skal følge deg ut av hjemmet og 
sørge for at du er søvnløs tilgjengelig – når som 
helst og hvor som helst, sier Skjelbred. 

STØRRE KRAV
Det kan i praksis bety at man i større grad i 
fremtiden ruller fiberen ut til boligområder, og 
setter opp to antenner i stedet for å legge fiberen 
inn i hver enkelt bolig eller leilighet. For Lyse vil 
større krav til tilgjengelighet, kvalitet og innhold, 
også innebære krav om bedre brukeropplevelser. 
Da selskapet i sin tid kjøpte rettighetene til å vise 
norsk fotball, var det første gang man for alvor 
tok en beslutning på at man også skulle være en 
digital tjenesteleverandør – også i form av å ta 
risiko på innhold. 
 – Vi er opptatt av å kunne gi våre kunder best 
mulig tilgang til mye innhold. Vi ser mer på dette i 
dag enn for noen år siden, sier Nag.
 – Så lenge man har tillit til at vi behandler 
dine data på en god måte og gir deg en god kunde-
opplevelse, er dette et område vi må forbedre for 
å møte nye aktørers brukeropplevelse. Vi satser 
massivt nå på en ny tv-plattform som vil være 
sky-basert, men som utnytter fiberens kapasitet. 
Vi legger opp til en massiv 4K-distribusjon, og 
 utvikler tjenestene i forhold til innholdet du har 
tatt opp eller de arkivene vi har rettigheter til, på 
en enkel måte. Vi satser på å kunne gjøre tilgjen-
gelig et univers med høy kvalitet for våre kunder, 
sier Skjelbred. 

INTERAKTIVT
All erfaring tilsier at kunden er villig til å bruke 
mer penger og tid på innhold enn noen gang. Et 
nytt underholdningstilbud med ny funksjonalitet, 
vil trolig bli lansert allerede før sommeren fra 
Altibox. Det innebærer i første rekke en mer inter-
aktiv opplevelse av det tilbudet som ligger der. 
 – Og om man ser fem-seks år frem i tid? 
 – Først og fremst handler det om den rollen 
vi vil ha – og skal ta – i 5G. Her er det mange ulike 
veier som vi utreder nå. Vi har i dag en femtedel 
av Norges befolkning som våre brukere – hver 
dag. Jo mer vi vet om kundens ønsker, jo mer kan 
vi levere. Vi kommer til å være et digitalt tjeneste-
selskap som vil ha en større bredde enn i dag, en 
aggregator for andre typer tjenester. Om det blir 
lagring, sikkerhet eller smarte hjem-løsninger, vil 
vise seg, sier Nag.
 – I tillegg til den infrastrukturposisjonen vi 
har, tror jeg vi fortsatt vil ha en sterk rolle i den 
underholdningsbiten som ligger i TV. Vi vil også få 
nye typer kunder og kundegrupper. Vi har allerede 
en stor bedriftssatsning, og kommer til å bli større 
på det. Og vi kommer til å være en økosystem-
plattform for digital distribusjon, sier Skjelbred. 

Administrerende direktør i Altibox, Tho-
mas Skjelbred, og konserndirektør Tele, To-
ril Nag, satser på å kunne gjøre tilgjengelig 
et univers med høy kvalitet for kundene.
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Iden nye løsningen for kommunikasjon blir det brukt 4G (mobilnett) og 
radiokommunikasjon (RF). Strømmålerne med innebygd kommunika-
sjonsmodul leveres av Aidon. Selve strømmåleren og telleverket som 

registrerer strømforbruket, er den samme som allerede er satt ut til 58.000 
kunder i vår region. Det nye sammenlignet med første fase er at kommunika-
sjonsmodulen er bygd inne i strømmåleren. Dette er en standard løsning som 
brukes av flere nettselskaper.

– Dersom alt går som planlagt i piloten er planen å starte opp igjen for fullt 
med bytter etter sommerferien. Da vil det bli byttet circa 7000 strømmålere hver 
måned. Vi vil da komme i mål med å bytte totalt nær 145.000 strømmålere før 
1. januar 2019, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett. 

Alle målere blir nøye testet og typegodkjent av Justervesenet før de 
installeres.

STRØMFORBRUK
Tidligere har kunder måtte lese av strømmen og sende informasjon inn 
manuelt til nettselskapet en gang i måneden. Nå skjer dette automatisk hver 
dag slik at kunder slipper å gjøre noe. Informasjon om avlest målerstand og 
forbruk per dag, uke og måned er tilgjengelig på «Min side» på lysenett.no. 
Dersom du ikke har lest av den gamle måleren på en stund, kan det være at  
du får en avregning på første faktura som er høyere eller lavere enn det du  
er vant til. 

Klar for ny 
AMS-pilot
Lyse Elnett vil før sommeren starte en pilot 
for å teste ny kommunikasjonsløsning for 
automatiske strømmålere.    
TEKST INGVILD WEEN

Display for målerdata

Lyssignal for  kommunikasjonsstatus

Knapp for å endre  visning i display

Lyssignal for status på strømbryter

Lyssignal for energipuls

Knapp for å slå av strømmen
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Fordelsprogrammet «Lyse – gir mer» ble lansert 1. februar i år og er et tilbud til alle 
kunder  uavhengig av om de har strøm eller andre produkter fra Lyse. 
Ida Ditlevsen Midtbøe jobber i markedsavdelingen i Lyse Energisalg og har ansvaret for 

ordningen. Hun opplever at kundene setter stor pris på at Lyse nå gir mer.  
– Samtidig som vi lanserte rabattordningen, lansertes også en egen app for å gjøre det 

enkelt for kundene å ha oversikt over de til enhver tid gjeldende tilbud. Hittil har over 3 600 
kunder lastet ned appen, sier hun. 

I tillegg til å lansere alle nye tilbud i appen, sendes  det også ut en mail til alle eksis-
terende strømkunder i starten av hver måned – der informasjon om  de nyeste tilbudene blir 
gitt. Appen er tilgjengelig både på Google Play og App Store.

KRAFTIG SAMARBEID
Lyse samarbeider med 3 andre energiselskap i forbindelse med fordelsprogrammet. NTE 
(Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk), Haugaland Kraft og Glitre Energi. 

– Sammen med dette trekløveret sørger vi for at vi har en stor og attraktiv kundedatabase 
ovenfor større nasjonale aktører, som Hertz., Dagbladet, 
Vianor, Jernia, Thon Hotels, Norsk Tur m.fl. Det er 
derimot de lokale samarbeidspartnerne vi har valgt å 
ha størst fokus på, ettersom det er disse som kan hjelpe 
oss med å skille oss ut fra andre strømleverandørers 
fordelsprogram. Vi har en unik posisjon i regionen, og 
ønsker å bruke denne posisjonen til det fulle. Vi har 
fått med oss flere lokale aktører som ikke har liknende 
avtaler med andre fordelsprogram – som f.eks. Rogaland 
Teater, Konserthuset, Coffeeberry, Ostehuset med flere, 
forklarer Ida. 

Lyse gir mer-programmet er fremdeles i en opp-Lyse gir mer-programmet er fremdeles i en opp-L
startsfase, og er stadig i en fase der nye samarbeidspart-
nere som kan gi gode tilbud til kundene blir vurdert. 
- Det er viktig at kundene våre ser en reell verdi i 
tilbudene de får fra oss, og vi jobber derfor med å utvide 
tilbudene rent geografisk sett. Vi er veldig bevisst på at 
vi har kunder over hele regionen, legger Ida til. 

– Tidligere ble strømmålere avlest av 
kunde en gang i måneden eller sjeldnere. Da ble 
fordeling per dag og uke gjort etter en standard 
forbruksprofil. Med ny måler får vi det eksakte 
forbruket time for time. Å sammenligne forbruk 
fra de nye målerne med gjennomsnittsberegninger 
som ble gjort tidligere, kan da bli feil, sier Åshild 
Helland. 

Hun anbefaler å sammenligne strømfor-
bruket over en lengre periode. Helland påpeker 
at strømforbruket varier blant annet etter ute-
temperatur, hvor mange som er hjemme, om du 
dusjer ofte, bruker vaskemaskin, lader elbil eller 
fått nye og flere elektriske produkter. 

Kunder betaler ikke noe ekstra når ny strøm-Kunder betaler ikke noe ekstra når ny strøm-K
måler installeres hjemme hos dem, men de må 
være hjemme for å slippe montør inn.

58.000 HAR NY MÅLER 
Lyse Elnett startet i 2015 arbeidet med å bytte til 
nye automatiske strømmålere. Fram til sommeren 
2016 ble det byttet rundt 58.000 strømmålere, før 
det ble tatt en pause. Kommunikasjonsenheten 
(også kalt «Smart Gateway») som Lyse Elnett 
brukte for å sende informasjon om strømfor-
bruket fra strømmåleren til datasystemet var 
ikke så stabil som ønskelig. Som en følge av dette 
bestemte Smartly seg for å avslutte videre satsing 
på gatewayen som Lyse Elnett har basert sin 
kommunikasjonsløsning på.

Informasjon om strømforbruket blir lagret i 
strømmåleren og kan hentes inn i ettertid, men 
dette innebærer manuelt arbeid som krever res-
surser. Det er gjort en rekke tiltak for å stabilisere 
den automatiske innhentingen av informasjon 
om forbruk. Dette arbeidet har gitt resultater og 
andelen strømmålere vi mister kontakt med i 
korte eller lengre perioder er nå nede i rundt en 
prosent. Det er derfor ikke planlagt noe utskifting 
av de AMS målerne som allerede er montert.

For mer informasjon se lysenett.no/AMS  
og nymåler.no.

Mer for 
pengene 
med Lyse
Med et genialt 
samarbeid med tre 
andre energiselskap 
har Lyse lansert en 
rabatt-ordning for 
alle sine kunder 
med gode lokale og 
nasjonale tilbud til 
enhver tid.

EKSEMPLER PÅ 
POPULÆRE AVTALER: 

• Hertz: opptil 25 % på leiebil 
i Norden

• Bilservice hos Vianor og 
tilbud på dekkhotell

• Ostehuset: Fast pris på 
dagens varmrett

• Coffeeberry: Spesialpris på 
sandwich og kafferabatt

• Stavanger konserthus: 
Gode tilbud ved 
kampanjetilbud

• Rogaland Teater: 
Spesialpris på pågående
forestilling 

AMS

Det vil bli installert 200 nye strøm-
målere i denne piloten fordelt 

på 100 private boliger, 50 målere 
i felles oppgang og 50 målere i 

større tekniske rom. 

FAKTA
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Med Altibox på laget 
Altibox landet den største sponsoravtalen i Lyse- konsernets historie. 
 Partnerskapet får mye av æren for at det var mulig.    
TEKST MARITA OMDAL • FOTO DIGITALSPORT

«Vi er glad og stolt over at Altibox valgte 
fotballen. En partner som vil hjelpe oss til 
virkelig å gi fotballen tilbake til folket.»

LEIF ØVERLAND, NORSK TOPPFOTBALL
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27.mars ble det offentliggjort at Altibox 
har inngått et historisk samarbeid med 
Norsk Toppfotball, Discovery og VG om et 

sponsorat av Eliteserien og OBOS-ligaen. 
For et Stavanger-basert konsern med drøyt 1200 

ansatte, hvordan var det mulig å lande Norges mest attrak-
tive sponsorat? Øyvind S. Svenning lener seg tungt tilbake 
på stolen med et ansiktsuttrykk som levner liten tvil om 
hvordan denne prosessen har vært. Lang. Krevende. Nesten 
umulig.

– Men du vet det, når du stormer mot mål, må du 
løfte blikket – det er alltid ledig i krysset for den som tør 
å satse. Med et bredt samarbeid på tvers i Lyse-konsernet, 
avdelinger og partnerskapet, og ikke minst godt lagspill, 
traff vi jammen mål, sier Øyvind S. Svenning og gliser 
fornøyd. 

PARNERSKAPETS SEIER
Partnerskapsmodellen var en helt avgjørende faktor for 
å få avtalen i havn. For Anne Berit Rørlien, administre-
rende direktør i Viken Fiber, virker sponsoratet samlende 
og åpner for mange nye muligheter lokalt. Med hele seks 
eliteserieklubber i nærområdet har Viken Fiber fått helt nye 
samarbeidspartnere lokalt. 

– Dette er det største merkevareløftet Altibox har gjort, 
og vi ser på det som viktig for å forsterke den nasjonale mer-
kevaren i markedet. Vi ønsker at dette sponsoratet ikke bare 
skal gi oss økt kjennskap og en sterkere merkevare, men 
også gi noe tilbake til kundene våre. Sammen med klubbene 
kan vi få til noe virkelig verdifullt, og allerede nå har over 
250 av våre kunder fått kampbilletter, sier Rørlien.  

ØKT MERKEVAREKJENNSKAP
Merkevareløftet er sentralt for fotballsponsoratet, og betyr 
mye mer enn en Altibox-logo på spillerdraktene. Nettverk, 
business-to-business, og døråpner til både utbyggere og 
kunder er vel så viktig på lang sikt. Å bygge kjennskap til 
en merkevare er ikke noe som skjer over natten, det tar 
tid. Med beinhard konkurranse i telekom-bransjen og lite 
som skiller på produktene, er det nødvendig å investere i 
merkevaren for å skape noe unikt. Altibox-merkevaren blir 
styrket og mer synlig. 

Norsk Toppfotball, med administrerende direktør Leif 
Øverland i spissen, er ikke i tvil om at de har funnet riktig 
partner i Altibox og partnermodellen som muliggjør det 
lokale engasjementet NTF har ønsket seg. 

– Eliteserien er for de største og beste klubbene, men 
spillerne kommer opprinnelig fra en breddeklubb. Lokal 
tilstedeværelse er en suksessfaktor. Profilene i Eliteserien er 
forbilder for mange, og derfor ønsker vi å bygge Fanzone til 
å bli samlingsstedet for hele familien før matchen starter. 
Rett og slett en «folke-VIP», sier Øverland. 
Lyses kjerneverdier er å være en tydelig, modig og ansvarlig 
lagspiller. Nettopp det er Øverland svært glad for å få med 
på sponsorlaget. 

– Vi er glad og stolt over at Altibox valgte fotballen. En 
partner som vil hjelpe oss til virkelig å gi fotballen tilbake til 
folket, sier Øverland.

Med Altibox på laget 

Altibox 
til topps 
i kunde-
undersøkelse 

Altibox har fremdeles de mest fornøyde 
tv- og bredbåndskundene i bransjen, ifølge 
Norsk Kundebarometer. Hvert år blir norske 
forbrukere spurt om hva de mener om 
produkter og tjenester de kjøper av norske 
bedrifter. I år gir bredbåndskundene Altibox 
71 av 100 mulige poeng innen tilfredshet, 
mens tv-kundene gir tv-tilbyderen sin 71,4 
poeng. Dermed er Altibox på topp innen 
både tv og brebånd. 

– Det er gledelig at vi har de mest 
fornøyde kundene i bransjen, og at til-
fredsheten har økt siden fjorårets måling. 
Samtidig er scoren vår fremdeles altfor lav 
når vi sammenligner oss med bedriftene 
som troner helt øverst i undersøkelsen. Det 
betyr at vi er nødt til å jobbe enda hardere 
for kundene våre fremover, sier kommersiell 
direktør Stian Røisland i Altibox.   

Kunder hos Lyse Elnett opplevde færre 
 strømbrudd i 2016 enn året før. I snitt 

 opplevde hver strømkunde 1,1 strømbrudd 
over tre minutter i fjor. I gjennomsnitt 

varte et avbrudd en time og 24 
minutter, og da er langvarige 

planlagte avbrudd tatt 
med i statistikken.

Færre 
strømbrudd 

i 2016

Altibox-logoen pryder nå alle 
draktermene i Eliteserien. 
Viking spiller i tillegg med 
Altibox-logo på brystet under borte-
kampene. Foto: Digitalsport
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men da satte kona foten ned. Vi hadde barn, og 
det er ikke akkurat store og praktiske biler. Så 
jeg lovet meg selv at jeg skulle kjøpe 2CV igjen 
så snart barna flyttet ut.
 – Og nå er alle ute av reiret?
 – Ja. Derfor begynte jeg å lete etter den 
rette bilen i fjor. Det kunne ikke være et 
nymotens eksemplar fra 80-tallet, men helst et 
fra tidlig 70-tall. De har karosserier som ikke 
ruster og mange fine detaljer. Eksemplaret jeg 
ville ha fant jeg på Tonstad i Sirdal kommune. 
Selgeren brukte et år på å plukke bilen fra hver-
andre, sveise, sandblåse, lakkere og montere 
nye deler. Forvandlingen var helt utrolig. I 
påsken kunne jeg endelig kjøre den hjem. 
 – Så nå blir det bilferie med kona i 2CV’en?
 – Nei, hun har hele tiden sagt at hun aldri 
skal sette sine føtter i denne bilen. Og når det 
skal være på den måten får hun heller ikke 
lov. Merkelig nok vil ikke noen av barna heller 
sitte på. Ferien i år foregår med fly og båt som 

transportmidler, men jeg skal i det minste delta 
på 2CV-treff i Birkeland i august. 
 – Hvordan vil du beskrive kjøreopplevelsen?
 – Dette er en bil er blottet for alt som er 
fancy, men som er enkel og ekte. Den trenger 
en dose manuell choke på vinteren, men er 
 generelt lettstartet og driftssikker. Skulle 
uhellet være ute er det betryggende å vite at jeg 
kan få en fabrikkny motor til 12.000 kroner.
 – Hva har bildrømmen kostet deg?
 – De nye delene har kostet meg 45.000 
kroner, men prisen på selve arbeidet våger jeg ikke 
å si her. Når jeg ser på det flotte resultatet synes jeg 
faktisk selgeren har tatt seg for lite betalt. 

24 hestekrefter under panseret er alt som 
skal til for å få Trond Even Ravndals blod til 
å bruse. Men foreløpig vil verken kone eller 
barn sette seg i hans nyrestaurerte 2CV. 

For et år siden sto HR-konsulentens drømme-
bil i en låve i Sirdal. Før den kom dit hadde 
den stått forlatt på et jorde siden 1984. Tett 
omslynget av gress som hadde vokst seg fast i 
karosseriet.
 – Bilen så søren ikke ut. Men selgeren 
lovet at den skulle bli som ny, så jeg takket 
ja. Dette var en en årsmodell som var midt i 
blinken for meg.
 – Hvorfor akkurat 2CV – og ikke noe mer… 
sportslig?
 – Når jeg vokste opp synes jeg dette var 
tøffe biler. Derfor var en av de første bilene 
mine en 2CV 66-modell. Kort tid etter kjøpte 
jeg en 64-modell. Dette var ypperlige biler jeg 
hadde i flere år. I 1985 kjøpte jeg en 84-modell, 

Får ha 
bilen i 
fred

MIT T
KJØRE-

TØY

Modell: Citroen 2CV 
Årstall: 1971

Slagvolum: 435 kubikk
Hestekrefter: 24

Tørrvekt: 655
Førerklasse: B

TEKNISKE
DATA
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