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Eimund Nygaard
om dengang han
fikk drømmejobben.
•
Tre styreledere
om sine erfaringer
•
Johnny Lunde
har vært med i 37 år

Kraftkaren
Et kraftmarked i rivende
utvikling gjør at vi trenger flere
automatiserte løsninger.
Den første skarpe roboten
er på plass i Lyse.

LYSEPORTRETTET | VEKST PÅ VIGREST’ | LEVENDE LABORATORIUM

Drømmen leve – det
ska bli ein blåe dag

Viking-spillerne har mer enn bare hår på brystet.
Siden 1994 har Lyses logo hatt hedersplass på drakten.
Som hovedsponsor for de mørkeblå har logoen til Lyse fulgt drakten gjennom både oppturer og
nedturer. Den har slikket gjørme i sklitaklinger, blitt dratt over hodet i elleville målfeiringer og fulgt
både store og små draktkledde supportere på vei til stadion, først på Eiganes og så i Jåttåvågen.
Vi var med – da Viking vant cupen i 2001, da Viking slo Chelsea i 2002, da Viking Stadion ble åpnet
og da Brann ble banket i 2006. Vi er ikke nøkkelspillere slik Bernhard Lund, Olav Nilsen, Gunnar Aase,
Magnus Svensson eller Erik Nevland var, men – vi er alltid med. På drakten og i kulissene.
På tribunen og i hjertet. I Eliteserien og i OBOS-ligaen.

Så lykke til Viking! Lykke til til spillere, trenerteam, publikum, sponsorer og alle som
kjenner at det kribler av fotballglede når de mørkeblå entrer banen for kampoppgjør.
Vi gleder oss til å følge laget gjennom sesongen – drømmen leve.

Velg ditt innhold
Sett sammen din perfekte tv-pakke med valgfrie kanaler, kanalpakker og strømmetjenester. Nå kan du som har nye Altibox TV
velge inn strømmetjenester som Disney Movies On Demand, HBO
Nordic, serieuniverset ABC Studios eller Eurosport-kanalene uten
ekstra kostnad. Logg inn på ‘Mine sider’ på altibox.no for å velge
inn dine favoritter.
Les mer på altibox.no/velgselv
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8 • KAPTEINEN PÅ LYSE-LAGET

8

Konsernsjef Eimund Nygaard fikk en gylden mulighet til å lede
det nye selskapet Lyse Energi i 1998. Den sjansen benyttet han til
å lede med hjertet og skape med hodet – et konsern som alltid er
i utvikling og som denne våren fyller tjue år.

12 • SANN FRYD OG STORT PRIVILEGIUM
I løpet av de tjue første årene i Lyse har det vært tre styreledere
ombord. Tre karer med vilje, mot og visjoner for konsernet.
Vi inviterte til kaker og energikjeks og en drøs om før og nå.

32 • VEKST PÅ VIGREST’
Folk og bedrifter på Jæren kan glede seg over et robust og utvidet
strømnett langs hele Jæren når Lyse Elnett investerer for en
milliard kroner.

38 • LEVENDE LABORATORIUM

32

40

Intelligente strømnett er noe Lyse er langt fremme på. Data fra
nettstasjoner kommuniserer med driftssentralen på Tronsholen og
sørger for en overvåking vi ikke har kunnet ha tidligere.

45

40 • PASSER PERSONVERNET
Lyse og Ivars nye personvernombud har sørget for færrest mulig
spor om seg selv på Google. Nå bruker hun tiden på å sørge for at
Lyse opptrer korrekt og i samsvar med nye regler for personvern.

26 • ENERGISKE NEO
Vi kan både kjøling, fjernvarme, naturgass og biogass, og de som
kan det best jobber i Lyse Neo. Her får du en oversikt over hva de
enkelte energiformene representerer.

45 • JOHNNY SIN LØSNING I BUTIKK
Han så et behov, laget en prototype og fikk gjennomslag for ideen
sin. Johnny Stavnem i Lyse Elnett har laget et produkt som skal sikre
montører mot kortslutning.

26

Design: Ivar Oftedal Design
Trykk: Gunnarshaug
Opplag: 2500
Redaksjonen: Kristin Støle Kalgraff (red.),
Ingvild Ween, Marita Omdal og Lars Rasdal.
Redaksjonen avsluttet 25. mai 2018
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Vekst, diversifisering og utvikling

Vekst, diversifisering og utvikling

1999

2013

2015

13 mrd

26 mrd

27 mrd
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2017

Fiber rundt jordkloden
31 mrd

Vekst, diversifisering og utvikling
1999

1999

13 mrd

2013

2015

2013

2017

2015

26 mrd

2017

27 mrd

•
•
•
•
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31 mrd

Kraftproduksjon
Kraftproduksjon
Elnett
Elnett
Tele
Tele
Gass
Gassog
ogfjernvarme
fjernvarme
Annet
Annet

I tillegg er det betalt ut 10 milliarder i utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån

I tillegg er det betalt ut
10 milliarder i utbytte og
renter/avdrag på ansvarlig lån.

•
•
•
•
•

Kraftproduksjon
Elnett
Tele
Gass og fjernvarme
Annet

I tillegg er det betalt ut 10 milliarder i utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån

6000 km

gjenstår

God avkastning og
doblet verdi av Lyse
«Lyse-kaken» har vokst kraftig i
løpet av de 20 årene konsernet
i har vært i drift: Ved utgangen
av 2017 var verdien av egenkapitalen i Lyse på 31.5 milliarder
kroner – det er en økning fra 13,9
milliarder siden opprettelsen av
konsernet.
TEKST OVE JØLBO FOTO MARITA OMDAL

V

eksten betyr mer enn en dobling av
eiernes verdier. I tillegg til verdi
økningen har eierne i løpet av perioden
mottatt 10,5 milliarder i rene penger.
– Vi foretar en verdivurdering annethvert
år, og siden 2015 har verdiøkningen vært på fire
milliarder kroner. Det er vannkraft og tele som har
bidratt til den største delen av verdiøkningen, sier
Eirik Børve Monsen, konserndirektør for økonomi
og finans.
Verdsettelsen gjør det mulig for eierne
å måle prestasjonene til konsernet, og ved at
denne foretas annethvert år er det mulig å følge
utviklingen over tid.

Også sammensetningen av kaken har
endret seg:
– Da Lyse ble etablert som konsern i 1998
var det kraftproduksjon og drift av strømnett som
dominerte virksomheten. Senere har tele kommet
inn som et nytt forretningsområde, og det står for
en stadig større del av verdiskapingen. Tele står
for 36 %, kraftproduksjon for 47 og nettvirksom
het for 11 %. Lyse har blitt mer robust fordi vi nå
har flere ben å stå på, sier Eirik.
Den uavhengige verdivurderingen fra
revisjonsselskapet Deloitte viser at Lyses eiere har
hatt en årlig avkastning på 7,4 % i 20 års-perioden.
Oljefondet har i samme periode hatt 6,1 % årlig
avkastning.
– Sammenligningen viser at eierne kan være
godt fornøyd med de resultatene vi skaper i Lyse.
De 16 kommunene som eier oss, ønsker seg jevne
og helst stigende utbytter, og vi vet at «Lyse-pen
gene» er en viktig valuta som kommunene bruker
for å levere velferdstjenester til innbyggerne.
Ringvirkningene av Lyses virksomhet er også
store. For hver arbeidsplass i Lyse skapes det fire
arbeidsplasser utenfor konsernet. Det framgår av
et samfunnsregnskap AsplanViak har utarbeidet.

Lyses fiberselskaper har bygd
34.000 kilometer fibernett siden
oppstarten i 2002. Det tilsvarer
utrolige seks kilometer hver dag.
Her er noen andre fiber-rariteter
du kanskje ikke kjenner til.

•
•
•
•
•
•
•
•

6000 kilometer gjenstår før Lyses fibernett er så langt at det strekker seg rundt ekvator.
Hver fiberkabel inneholder to til 408 fibertråder avhengig av størrelsen på kabelen. En fibertråd
er like tynn som et hårstrå.
Altibox rundet i april en halv million aktive husstander med fiber.
100.000 kunder har tatt i bruk den nye tv-opplevelsen fra Altibox siden i fjor sommer.
Over 1500 årsverk i det driftige Altibox-partnerskapet er sysselsatt med utvikling, drift og
fiberutbygging til privatpersoner og bedrifter.
Lyse investerte 769 millioner kroner i telekom i 2017.
Det underliggende driftsresultatet for Lyses televirksomhet var 485 millioner kroner i 2017.
Lyses fibereierskap består av det heleide fiberselskapet Lyse Fiber AS og investeringsselskapet
Lyse Fiberinvest AS. Lyse Fiberinvest eier blant annet Viken Fiber AS (71 %), Bergen Fiber AS (37 %),
Signal Bredbånd AS (100 %) og Istad Fiber AS (50 %).
(Bergen Fiber drives som felleskontrollert virksomhet sammen med BKK AS, og Istad Fiber som felleskontrollert virksomhet sammen
med energikonsernet Istad AS i Molde. Viken Fiber er Norges største fiberselskap og bygger fibernett i Oslo-regionen. Viken Fiber
har siden 2013 vært drevet som felleskontrollert virksomhet sammen med energikonsernet Glitre AS, men felleskontroll ble avviklet i
desember 2017 og selskapet konsolideres inn i Lyse-konsernet med Glitre som minoritet fra dette tidspunktet.)
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LYSE
20 ÅR
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FIKK DRØMMEJOBBEN
Han husker omtrent hva klokken var den kvelden telefonen
kom, sankthansaften i 1998, da han ble tilbudt stillingen som
administrerende direktør i det som ble Lyse Energi. I juni er det
tjue år siden Lyse ble stiftet, og det er på tide med et tilbakeblikk.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF • FOTO LISE BJELLAND

F

ør jul forberedte Eimund Nygaard oss ansatte på at 2018 kom til å bli
en kombinasjon av ragnarok og rakettforskning på en gang. Uvanlig
travelt, krevende og spennende med andre ord, og hittil i år har
han hatt helt rett. Det har sjelden vært så mye stort som foregår på
en gang i konsernet. Både innad i organisasjonen og utad i prosjekter vi er
involvert i. Nedsalget i LNG-virksomheten, lansering av ny TV-plattform, mer
enn 100 000 oppkoblede automatiske strømmålere, god utvikling i Smartly, og
inkluderingen av Viken Fiber som et datterselskap. For å nevne noe. Konsernet
er opptatt av bidra til å nå klimamålene, og ferdigstillelsen av Lysebotn 2 er det
mest sentrale i dette arbeidet. Byggingen av kraftstasjonen er nå i sin siste fase
og er allerede prøvekoblet på nettet.
Og midt oppi alt dette fyller Lyse 20 år. En ung og spretten organisasjon i
sitt livs beste alder. Motivasjonen og lysten er intens, og mulighetene mange.
Men en bursdag med rundt tall fører alltid til litt ekstra tid for refleksjon, og
selv om det meste ligger fremover tid, skal vi også unna oss litt mimring.

FORDELENE OVERGÅR ULEMPENE
Jeg hadde vel aldri tenkt at jeg skulle ha den samme stillingen i tjue år da
jeg fikk denne jobben i 1998, sier Eimund rolig og ettertenksomt sittende i
svingstolen på kontoret. Telefonen om at han var innstilt som konsernsjef i
det nydannede selskapet kom Sankthansaften 1998, samme kveld som Norge
slo Brasil. Det var riktignok en sykt bra kamp, men nyheten på telefonen var
hakket gjevere, om mulig, for en fotballfrelst nordmann.
På Mariero er det vår i luften, ute er det knallhett. Om han kan opp
summere disse tyve årene? Tja, det har jo skjedd veldig mye, og han sier det
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20 ÅR

Elektrisitet til Stavanger
og Sandnes

1947

1918

samme som han har gjort før, at han har en følelse
av å ha fått ny jobb hvert femte år.
– Fordelene med å ha samme jobb i så mange
år er langt større enn ulempene. Kontaktnett
verket som er opparbeidet, langsiktigheten vi
jobber etter og eierskapet er viktige faktorer til at
det verken har vært kjedelig på noen måte, men
tvert imot veldig drivende. Her i regionen er det få
andre jobber jeg kunne tenkt meg. Ulempen med
denne jobben er jo at jeg ikke har noen andre å
skylde på enn meg selv hvis noe skjærer seg, og det
gjør det jo iblant, men så er det veldig mye som
går bra også, sier han.

NYTT SELSKAP BLIR FØDT
Han fikk jobben da Lyse Kraft, Stavanger Energi,
Sandnes Energi, Sola Energi, Time Energi og
Midtre Ryfylke Elektrisitetsverk ble slått sammen
til ett. Arbeidstittelen til selskapet hadde inntil
da vært JæRyDa, Jæren, Ryfylke og Dalane energi,
men det måtte nytt navn til.
– Lyse-navnet var omstridt blant de andre
energiselskapene. De forbandt det for mye med
Lyse Kraft. Men det at jeg ikke kom fra Lyse Kraft
gjorde det nok litt lettere. En egen komite ble satt
ned for å jobbe med dette og opp kom det flere
forslag som ledelsen evaluerte.

1980

1963

Ny kraftstasjon i Lysebotn

Lyse etablert med 16
kommuner som eiere og
med 500 ansatte

1998

Ny kraftstasjon Ulla-Førre

«Ulempen med
denne jobben
er jo at jeg ikke
har noen andre
å skylde på enn
meg selv hvis noe
skjærer seg.»
– Vi hadde navnemøte hjemme på kjøkkenet
på Hinna, jeg hadde nylig blitt far og måtte holde
meg hjemme. Komiteen var samlet og forslagene
til navnebytte ble lagt frem. Det måtte bli Lyse
Energi. Det var et soleklart valg.
Nå startet en særdeles viktig jobb i regionen,
nemlig å gjøre det nye selskapet kjent. Fra før
kjente kundene til Lyse Kraft og sitt eget energi
selskap.
– Vi måtte etablere det nye på en god måte,
og det startet med lansering av navnet. Jeg husker
fotografen og jeg kjørte på kryss og tvers for å ta
bilder av veiskiltene, og til slutt Lysebotn-skiltet
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Ny kraftstasjon i Lysebotn
påbegynnes. En av
Norges største.

Naturgass
til regionen

2001

Telekom-virksomheten
etablert. Fiber to the home!

som står ved avkjørselen mot Lysebotn i Sirdal,
forteller Eimund. Så var barnet Lyse født.
I begynnelsen var Lyse langt fra et like
respektert selskap som i dag der vi sammenlikner
oss med de største og viktigste selskapene
i regionen.
– Da jeg ble administrerende direktør i Lyse
Energi ble forespørselen min om å få delta som
tilhører på Solamøtet avslått, vi var rett og slett
ikke relevante, sier Eimund oppgitt.
– Når jeg ser tilbake på disse tjue årene ser
jeg et konsern som har hatt stor vekst innenfor
fiber, LNG, gass, fjernvarme og sist men ikke
minst vannkraft.

KULTURKAOS
– En enhetlig bedriftskultur er veldig viktig
og en sak jeg aldri gir meg på, sier Eimund og
lover å jobbe med å utjevne ulikhetene som finnes
blant selskapene. Vi er mer enn et selskap også når
det gjelder internkultur, og noe av det viktigste jeg
ønsker at ansatte skal ha med seg, er ydmykheten
for det vi driver med og for hvem vi er.
Han opplever kulturforskjeller som er større
enn hva som er ideelt og vil bruke tiden fremover
til å bearbeide dette ved å sette det på dagsorden.
– Når vi ikke klarer å tenke helhet og felles

2003

2007

SkanGas AS etablert

2012
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Altibox-kunde
500.000 kobles opp

2013

2018

(Bilder hentet fra Aftenbladets arkiv på internett.)

Vassdragene Sira og Kvina
bygd mellom 1963 og 1989.
Lyse eier 41,1 prosent.

Ny kraftstasjon i Flørli

1909

LYSE
20 ÅR

Smartly AS etableres
som eget selskap

skap internt i Lyse blir jeg fortvilet. Og selv etter
alle disse årene vet jeg at vi fortsatt har en vei å gå
når det gjelder dette.
Eimund er kjent for å ha en sterk drivkraft
av og for folk. “Han evner å se og løfte frem folk
rundt seg på en måte som er unik” skriver Martin
Gjelsvik om i boken” Utålmodiglangsiktighet”.
– Jeg er lidenskapelig opptatt av folk. Gode
folk er den ene faktoren som må til for at vi skal
bevege oss framover, og det gjør meg ufattelig
stolt å se hvor mange flinke folk vi har her i Lyse.
Nå for tiden er det også en sann glede å delta
på samlingene for de nyansatte og oppleve hvor
mange kompetente mennesker som ansattes, og
som har så gode refleksjoner for hvorfor de ønsker
å jobbe i Lyse. Det gjør meg som leder stolt.

ETTER 2018
Konsernsjefen har reist seg fra stolen og vandrer
rundt på kontoret. Ryggen spiller ikke helt på
lag i dag. Vi er snart halvveis i dette travle året
og så langt har det gått like bra som forventet.
Et knallbra resultat er levert, et solid utbytte
til eierne er oppnådd og forretningen følger de
strategiske målene som er satt. Men han minner
om en viktig sak;
– Jeg finner en umåtelig stor styrke av å ha

eierne og styret i ryggen. Det er et transparent
samspill som jeg opplever fungerer utmerket.
Enigheten blant eierne har gjort det enkelt for oss
å drive Lyse fremover, det må vi aldri glemme.
I årene fremover skal Lyse blant annet jobbe
mot et fjerde forretningsbein. Vi skal fortsette å
jobbe for en stadig mer solid økonomi og tjene
enda bedre på de forretningsområdene vi har.
Lysebotn 2 skal begynne å produsere for fullt, og
vi skal selge den nye TV plattformen i enda større
monn.
– Nå gjelder det å holde motet oppe, og
klarer vi det vil også de neste 10 – 20 årene bli
fantastiske! Lover Eimund.

«En enhetlig
bedriftskultur er
veldig viktig og en
sak jeg aldri gir
meg på.»
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NYTT NAVN
OG NY LOGO
Det var spenning i luften i 1998 da en en stor del av
distriktets strømkunder skulle få et helt nytt s elskap
å forholde seg til. Reklamebyrået Melvær & Lien
ble engasjert til å lage en lanseringskampanje, og
designbyrået Trickett & Webb sitt stavangerkontor
utviklet ny logo og profil. I august og september
ble det rykket inn avisannonser, det var det som var
den ledende kommunikasjonskanalen den gang.
– Jeg husker godt denne kampanjen, forteller
Ivar Oftedal som jobbet som AD på dennejobben.
– Det hadde lenge pågått en debatt om hva
navnet på det nye selskapet skulle bli. Mange var
engasjerte i debatten og forslagene var kreative.
Det ble derimot på et tidspunkt ganske opplagt
at det nye navnet kom til å bli Lyse. Dermed
presenterte vi en idé der direktør Eimund Nygaard
skulle fotograferes foran navneskilt der ordet Lyse
var en del av skiltet, men der han dekket akkurat
den delen av navnet. Med andre ord en ikke altfor
vanskelig rebus, ler Ivar.
– Vi var egentlig veldig spente på om han v ille
stille opp på disse utradisjonelle direktørbildene.
Men for oss var det det vesentlig at nettopp han
frontet konsernet. Eimund viste seg fort å være av
den sporty typen og tok utfordringen på strak arm.

LYSE
20 ÅR

– Sann fryd og
stort privilegium
Å være styreleder krever visse evner for lagspill,
godt lag med folk og en aldri så liten touch av
mot og viljestyrke. I tjue år har en geolog, en
astrofysiker og nå en økonom sørget for å lede
konsernet på en til tider kronglete sti som har
ledet ut i åpent landskap.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF • FOTO JAN INGE HAGA

13

LYS E S I D E R N R . 1 • 201 8

LYSE
20 ÅR

LYSE
20 ÅR

LYS E S I D E R N R . 1 • 201 8

D

e har ledet, og Harald leder fortsatt,
styret i et konsern med 1200 ansatte,
eid av 16 kommuner. Smak på det.
Tenk hvordan det kjennes å ta strate
giske store beslutninger som kan få konsekvenser
for så mange ansatte og så store eiere. Å være
styreleder i Lyse er ingen spøk.

PUNKTLIGHET ER EN DYD
De ler godt likevel når de entrer den etter hvert
så velkjente resepsjonen på Mariero denne fine
ettermiddagen i mai. Det nærmer seg 20-årsdagen for Lyse og de er invitert på forhåndsvisitt
for å snakke om tiden som styreleder. Og jammen
har de mye på hjertet! Det er all grunn til å tro at
det som knytter disse tre sammen er noe som har
vært, og er, av svært positiv betydning for dem
alle tre, Lars Anders Myhre, Ivar Rusdal og Harald
Espedal.
Mens sistnevnte kommer 10 minutt etter
avtalt tid benytter de andre to anledningen til å
snakke om punktlighet. Ingen forkleinelse for
Harald, trafikken i Hillevåg er alltid vrang på
denne tiden av ettermiddagen, men det å komme
tidsnok til møtene er noe de alle har vært svært

opptatt av i sine styremøter. Det startet med Lars
Anders sin beinharde kustus om møtestart til
avtalt tid. Og som sin forgjenger var det ingenting
annet enn den samme punktligheten da Ivar tok
over ledelsen.
– Etter hvert var alle styremedlemmene
på plass minst fem minutter før møtetidspunkt,
avslører Rusdal og ler.

ET STYRE AV OG FOR SAMFUNNET
En betydelig endring i lagoppstillingen har
akkurat funnet sted når disse møtes, og Harald
skal fremover forholde seg til et styre som ikke
bare består av representanter fra eierkommunene,

14

men også fra utenforstående representanter
fra næringslivet. Det ble vedtatt på generalfor
samlingen i april.
– Det har vært positivt å ha med aktive
politikere som styremedlemmer i Lyse, men det er
ingen absolutt nødvendighet, mener Lars Anders,
som selv er tidligere Arbeiderpartimann.
– Jeg mener det viktigste er at konsernstyret
speiler mangfoldet som et kommunalteid konsern.
Det må speile den store organisasjonen Lyse, og
det er, og skal være, en solid støtte for bedriften,
sier Harald.
De er hjertens enige om at forretnings
modellen til Lyse gjør det lett å holde rett kurs

«Eimund er stor
nok til å la andre
vokse rundt seg.»

for en styreleder. Flere selvfølgeligheter bekrefter
det. Kunnskapen om infrastruktur kunne ingen ta
fra Lyse, mer enn hundre års kunnskap på dette
området har gitt oss mye selvtillit og dannet et
viktig fortrinn helt fra starten, også for bygging av
fiber.
– Partnermodellen er helt avgjørende for
suksessen til Altibox. Det har ført til at kundene
nå tar fiber for gitt, sier Harald.

SAMFUNNSANSVARET
En historie ser ut til å ha satt dype spor hos to
av karene. Ivar og Lars Anders var der da det ble
besluttet i styret at 100 millioner kroner skulle
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gis til Universitetet i Stavanger. Styret hadde
akkurat gjort en særdeles god handel og hadde et
overskudd som skulle gå til noe som kom regionen
til gode.
– Vi hadde en samfunnsoppgave på mange
måter, noe vi blant annet viste ved å gi 100
millioner i ekstraordinært utbytte til universitets
fondet. Dette var med på å skyte fart i UiS, og for
de fleste styremedlemmene og eierne var det en
gledelig dag, minnes Lars Anders.
– Dealen som ble gjort i forkant av dette er
den beste jeg noensinne har vært med på, sier
Ivar. Han ler, minnene om eiermøtet som fant
sted på KNA-hotellet strømmer på, for der var det

LYSE
20 ÅR

LYSE
20 ÅR
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«Engasjementet
og skaperviljen
har vært og er så
sterk i Lyse.»

Lars Anders Myhre

Harald Espedal

Ivar Rusdal

Styreleder 1998-2009

Styreleder 2015

Styreleder 2008-2015

«Jeg oppdaget ikke hvilke verdier vi satt på
før jeg kom inn i styret, til tross for at jeg har
vært i politikken siden eg var drittunge. Som
styreleder i Sira Kvina forstod jeg hva som var
juvelen – vannkraften.»

faktisk misnøye rundt at Lyse skulle gi bort en så
stor sum.
– Jeg husker daværende ordfører, nåværende
varaordfører i Bjerkreim, Marthon Skårland tok
ordet og sa; «Eg for min del he alltid halde føre
at i Bjerkrei au trenge me godt ved». Da var det
ingen som diskuterte den saken mer!
Særlig to saker omtales av de to første styre
lederne som genistreker. Det ene var den raske
responsen fra administrasjonen da det viste seg at
telekunder hadde langt mer behov for å kontakte
kundesenteret enn det vi hadde vært vant til med
strømkundene. Det var kanskje bare en gang i året
det, sier Lars Anders og minner om at strømkun
der generelt aldri har vært så begeistret for å
snakke med dem som sender ut regningene.
Det andre var ideen om å la energiverkene
selv grave fiber og selge Altibox. Partnermodellen
var definitivt en genistrek, konkluderer de.

Å SKRYTE AV KONSERNSJEFEN
– Jeg husker godt da det måtte ansettes en ny
person til å lede selskapet. Eimund Nygaard
hadde fremstått som en fantastisk teambygger i
Stavanger Energi og utmerket seg med et talent
for å legge frem saker, sier Lars Anders.

Etter at Eimund hadde blitt vurdert av et
rekrutteringsselskap på Sandnes, ble han innstilt til
stillingen som en opplagt kandidat fra styrets side.
Jobben Eimund skulle ta fatt på var ikke lett.
– Åtte energiverk ble slått sammen. Det
betydde at vi fikk mange ansatte som hadde de
samme kvalifikasjonene. Men til tross for det,
lovet vi utad at ingen skulle miste jobben, men at
de kanskje ville få andre oppgaver. Det bet folk seg
merke i som en positiv sak, sier Lars Anders.
Han bemerker hvor godt omdømme Lyse
tilsynelatende har, og tror at det henger sammen
med at de tross alt har gjort en hel del riktig.
– Jeg merker det for eksempel i badstuen på
Gamlingen der jeg svømmer, at dersom noen sier
noe negativt om Lyse er det alltid noen der til å si
imot. Det er et godt tegn.
– Det har vært en sann fryd og et stort pri
vilegium der det viktigste har vært å holde igjen,
sier Ivar. Han fremholder det dype tillitsforholdet
han har hatt til administrasjonen, noe han mener
har vært avgjørende for hvor Lyse er i dag.
– Engasjementet og skaperviljen har vært,
og er så sterk i Lyse, at for meg som styreleder var
det en særdeles hyggelig og fornøyelig oppgave,
sier Ivar.

16

De er forsiktige med å gi råd til sittende styre
leder, men noen ting kan de med letthet enes om.
– Som styreleder i konsernstyret til Lyse må
du ha evnen til å skape konsensus, og til å tenke
langsiktig. Man må samtidig evne å ta beslutnin
ger hurtig når det trengs. Det lærte jeg etter å ha
sittet ved siden av Ove Jølbo da han var sekretær
for omleggingen av Lyse. Han ga meg et realt
spark på leggen hver gang jeg prøvde å unnlate
å ta en beslutning, minnes Lars Anders som
fortsatt har blå legger. Og bare for å ha nevnt det,
beslutningsvegring er bannlyst i konsernstyret.
I boken ”Utålmodig langsiktighet” påpeker
forfatter Martin Gjelsvik at det å være styreleder i
et kommunalt konsernstyre med bare eiere, kan gi
en følelse av å være en ensom svale. Hva sier Ivar
til det?
– Slik er det ikke i det hele tatt. Å sitte som
styreleder her er veldig mye opp til en selv og
hvordan man håndterer rollen. Følelsen vil jeg
best beskrive som ”en fjern, men populær onkel
for en veldig stor familie”

•
«Kjernevirksomhet er svært statisk – fordelen til
Lyse er å levere samfunnsinfrastruktur – slik sett
er det ikke forskjell på å føre fram strøm eller
fiber til televirksomheten.»

«Det har vært tre veldig spennende år, vært
en rivende utvikling på tele, med 50 000
nye kunder bare i fjor. Fiber er blitt mye mer
akseptert – nå er det 5G vi ser på og vurderer
det som en mulighet eller trussel, også
forbereder vi oss på Lysebotn 2 og fordeling
av strøm via utenlandskabler. Smartly er nå i
ny form og fungerer bra. I tillegg har vi solgt
oss ned i LNG, der fant vi virkelig den riktige
kjøperen. Dette salget har vært trinnvis. Det har
vært et riktig salg til riktig eier som har gitt oss
en solid økonomisk gevinst.»

•

•

«’Lyse gjør hverdagen enklere for deg’ var den
første visjonen vi hadde. Den gang bestemte vi
oss for å ha et direkte forhold til kundene.»

«Fremover vil det etter planen bli vekst i
inntektene og i antall kunder – antall ansatte
er det vanskelig å si noe om hvordan blir. Men
sammensetningen vil definitivt endre seg.»

«Jeg sier det igjen, det har vært en sann fryd og
et stort privilegium å være styreleder i Lyse. Jeg
måtte mer holde igjen enn å skyve.»

«Jeg er veldg stolt av å ha fått satt tittelen på boken. Det dype tillitsforholdet til
administrasjonen har vært avgjørende for
langsiktigheten vi har jobbet etter.»
•
Jeg var i styret helt fra begynnelsen, fra da
Lars Anders var styreleder. Jeg ble da en slags
statsråd for fiber. En veldig god skole å gå
i. Investeringene ble gjort på et anstrengt
finansielt grunnlag.

•
«Ivar er astrofysiker og jeg er geolog – vi
behersker det som er fra jorden og opp til
himmelen, og forhåpentligvis alt imellom,
bortsett fra Gud som vi gjerne holder utenfor
dette.»

•
Eimund har helt rett når han sier det skulle vært
straff å holde seg til kjernevirksomheten.»
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RIVER NED
OG BYGGER OPP
Montør Johnny Lunde har den siste tiden vært med på å rive anlegg
i Stavanger sentrum som han selv bygget opp på 80-tallet.
– Du begynner å tenke litt på tiden som er gått når det skjer, sier han.
TEKST INGVILD WEEN FOTO FREDRIK RINGE

I

1981 begynte Johnny som hjelpearbeider i
Stavanger Energi for å ta høyspent fagbrev.
Planen var å gå tilbake til jobben som
elektriker i et installasjonsfirma etter å ha tatt
fagbrev, men så ble det flere år, mange flere år. Nå
er det blitt 37 år i Lyse.
– Det er et bra arbeidsmiljø og jeg liker meg
godt, så derfor ble jeg værende. Arbeidet har
endret seg kraftig siden jeg begynte. I starten
jobbet vi mye på luftlinjer, men nå er nesten
hele strømnettet i Stavanger-området i bakken,
forteller Johnny.

BEDRE VERNEUTSTYR

SAMFUNNSNYTTIG JOBB

Verneutstyr og hjelpemidler til bruk i jobben er
blitt veldig mye bedre i årene som har gått, og det
synes han selvsagt er bra.
– Jeg husker vi brukte nylonklær, og det er jo
helt sprøtt å tenke på. Lederne gikk i vanlig frakk
når de kom ut, men den gang visste vi vel ikke
hvor galt det var, sier han.
Nettbrett er et annet nytt hjelpemiddel som
har endret hverdagen til montørene, ved at de
blant annet lettere får kart og informasjon de
trenger ut i bilene. Det siste året har Johnny vært
med på å oppgradere nettstasjoner i Stavanger
sentrum med den siste teknologien for automati
sering, fjernstyring og overvåking av strømnettet.
– Det har vært mye arbeid, men så har det
også vært mange flinke folk med på arbeidet.
Jeg føler jeg har vært med på en god del i årene
som har gått i Lyse, for eksempel strøm til Statoil
Forus, nettstasjonene i Rennfast, IVAR sitt
renseanlegg i Mekjarvik, Felleskjøpet Hillevåg og
Stavanger konserthus, forteller Johnny.

– Hvordan er det å ha en jobb som betyr så mye for
samfunnet og de som bor her?
– Jeg har alltid følt at vi gjør en samfunns
nyttig jobb, og det tror jeg alle som jobber i netts
elskap føler. Vi klarer oss ikke uten strøm slik vi
lever livene våre. Har vi strømbrudd, og vi klarer å
få strømmen raskt tilbake, så blir du stolt fordi det
betyr noe, svarer han.
I nettselskapet jobber gjerne erfarne montø
rer samme med unge nye montører. Dette mener
Johnny er en vinn vinn situasjon.
– Du blir aldri utlært, og du lærer nye ting
gjennom å være med nye montører for det kan
for eksempel være flere måter å gjøre en jobb på.
Derfor mener jeg det er greit å være litt rund i
kanten og åpen for andre løsninger, sier montøren.
Nå skal han være med på å bygge opp nytt
opplæringssenter for høyspent på Tronsholen.
Dette skal erstatte tidligere anlegg som Johnny
Lunde var med å bygge opp på Mosvannet.
– Et opplæringssenter er positivt for alle,
også erfarne montører. På senteret kan du gå og
kikke på ulike type anlegg for eksempel for å finne
mulige løsninger for hvordan arbeid kan utføres,
forteller Johnny.
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Robot kan bli
krafthandler
Et kraftmarked i rivende utvikling gjør at vi
trenger flere automatiserte løsninger. Den første
skarpe roboten er på plass i Lyse.
TEKST OG FOTO MARITA OMDAL • ILLUSTRASJON ANDREA MARIE STANGELAND

L

yse Produksjon eier kraftverkene og kraftporteføljen i Lyse. En del av
denne jobben er å kjøpe, produsere og selge på best mulig tidspunkt
– altså få mest mulig penger for vannet vårt. Denne jobben får nå
produksjonsplanleggerne hjelp til fra et litt uvanlig hold. En robot,
som har fått navnet Lysebot’en, er allerede i gang med å tråle kraftmarkedet for
gode muligheter og yte beslutningsstøtte både innenfor og utenfor kontortid.

KRAFTMARKED I ENDRING
– Kraftverkene produserer på timeskontrakter, og vi kan selge eller kjøpe
tilbake produksjon time for time gjennom hele døgnet. Dette betyr at vi må
legge inn bud før deadline hver time. Vi er et team på fire stykker som deler
på å vurdere dette på dagtid, i tillegg til Driftssentralen som også overvåker for
oss. På sikt, kanskje innen et par år, vil tidsoppløsningen endres til kvarter. Da
sier det seg selv at vi må ha noe mer automatisk som kan gjøre disse beregnin
gene, sier Magnus Landstad, fagleder for Energidisponering i Lyse Produksjon.
Lysebot’en kan altså bli fremtidens krafthandler. Foreløpig inngår han i et team
der han gir råd til produksjonsplanleggerne når han finner gode handelsmulig
heter. En robot kan stå på døgnet rundt, og sammenstille all data langt raskere
enn mennesker.
– Det går raskere, og aktiviteten øker med sterkere tilknytning til Europa,
vindkraft og utenlandskabler. Vi må være fleksible på tidspunkt og tilgjengelig
het, og da vil en robot kunne hjelpe oss, sier Magnus.
Prosjektet er et samarbeid mellom Lyse Produksjon og Fou og Innovasjon,
og er ett av 40 ulike forbedringsprosjekt i Lyse Produksjon.
– Det som er nytt og kjekt for oss her, er det gode samarbeidet med inno
vasjonsavdelingen. De har lang erfaring og kompetanse som vi kan benytte oss
av, sier Jan Egil Høie, fagansvarlig for analyse i Lyse Produksjon.
Lysebot’en glir rett inn i gjengen sammen med Sindre Tøsse (t.v)
og Ronny Lorentzen i Fou og innovasjon. Sindre og Ronny ser
frem til å få en heldigital kollega med seg.
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«Denne typen mekanikk har vært i
bruk lenge, men digitaliseringen løfter
den mer frem i lyset. Verktøyene er
mye mer tilgjengelige, og nå er det mer
spørsmål om å finne de gode casene å
bruke teknologien på, ikke omvendt»

PERSPEKTIV 2018

Robotene kan være til stor hjelp for Magnus
Landstad og Jan Egil Høie i Lyse Produksjon i et
kraftmarked som er i rask utvikling.

ROBOTBYGGERNE

når man ansetter en digital kollega. Ronny, som tok på seg personalansvaret,
sendte inn et medarbeiderskjema HR-avdelingen aldri har sett maken til.
– Den hadde verken personnummer, kjønn eller andre måter å identifise
res på. Det måtte vi lage, for den trengte tilgang til systemene og e-postkonto.
Den ble en han, og navn og bilde er på plass hos den nye konsulenten i Lyse,
sier Ronny med et glis som avslører at denne
delen av jobben var fornøyelig.
Opplæringsansvarlig for Lysebot’en
er Tom Kristian Tjemsland. Han tar en master
som dataingeniør ved UiS, og gleder seg til å
kode Lysebot’en slik at den blir i stand til å løse
flere og mer avanserte oppgaver.
– Den store fordelen med en robot
er at den husker alt den har lært, og kan ha all
nødvendig informasjonen i hodet samtidig.
Regner det bittelitt mer den siste timen enn
normalt, tar den det med i beregningene sine
langt raskere enn vi mennesker er i stand til,
sier Kristian.

Teknologien bak denne roboten er ikke ny, men en videreutvikling av flere
tekniske retninger innen blant annet maskinlæring.
– Denne typen mekanikk har vært i bruk lenge, men digitaliseringen
løfter den mer frem i lyset. Verktøyene er mye mer tilgjengelige, og nå er det
mer spørsmål om å finne de gode casene å bruke
teknologien på, ikke omvendt. Drivkraften er å
skape noe som hjelpe bedriften til å nå nye mål,
effektivisere og øke inntjeningen, sier Ronny
Lorentzen, senior forretningsutvikler i FoU og
innovasjon.
– Hvor god kan Lysebot’en bli?
– Visjonen er at han en gang der fremme
skal kunne operere som krafthandler i markedet.
Ved hjelp av logikk og erfaring skal han kunne
finne og kjøpe de beste handelsmulighetene, og
bestille vannkraftproduksjon basert på det han
har handlet. Før han slippes fritt må det selvsagt
lages omfattende sikkerhetssystemer med barrie
rer og stoppmuligheter underveis, tilsvarende det
oljeplattformer har for eksempel, sier Ronny.

ØNSKER FLERE VELKOMMEN
Magnus Landstad og Jan Egil Høie er spente på
hva Lysebot’en kan bidra med, og har allerede
flere oppgaver klare for eventuelle søsken
roboter som vil stupe i det.
– Minstevannsføring i Årdalsvass
draget er et prosjekt hvor det hadde vært opti
malt med roboter og sensorer som overvåker
og styrer automatisk hele døgnet. Vi må holde
oss innenfor kravene til enhver tid. Det tar
halvannet døgn før vannet flyter de 19 kilo
meterne hvis vi velger å åpne lukene, og det
er klart at roboter kunne innhentet værdata
som nedbør, vindretning og gjort nøyaktige
analyser. I tillegg kunne de åpnet og lukket
lukene automatisk. Det hadde vært noe, sier
de to optimistisk.

STYRES IKKE FRA INDIA
It-sikkerhet og personvern er sentrale områder
som berøres av at en robot blir ansatt i Lyse.
Hacking og utenforstående med tilgang til Lyses
systemer, er en problemstilling som har vært
oppe. Det vil ikke skje.
– Det er skrekkscenarioet, selvsagt. Men
roboten skal kun jobbe i interne systemer i
Lyse, ikke åpent på nettet. Der er sikkerheten
tilsvarende det Altibox har på sitt innhold i
Green Mountain, eller ansattportalen SAP. Ingen
konsulent i India skal styre denne roboten, sier
Sindre Tøsse, prosjektleder i Fou og Innovasjon.

DIGITAL KOLLEGA
Noen morsomme episoder dukker imidlertid opp
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Hold av datoen!
I år er Lyse 20 år, og 2. november samles vi for
jubileumsfeiring på Perspektiv. Hold av datoen allerede nå
- invitasjon kommer etter sommeren.
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Kommentar
KOMMENTAR
Toril Nag, konserndirektør Tele

Når rådyra er gode
(Digitaliseringsråd fra Digitaliseringsrådet)

Har du noen gang vært frustrert over teknologien du
bruker? Kan den av dere som tenker «Nei, aldri» sende
meg en mail så vi kan avtale et møte? Vedkommende er
antakelig like sjelden som en blond japaner.

T

eknologi er en del av hverdagen for alle i Norge – og den er
både herlig og vanvittig irriterende. Og for å dvele litt ved
irritasjonen: Frustrasjonen over teknologi kan være både ved
bruk (det virker ikke, det virker ikke slik jeg hadde trodd, det
går for sakte), ved kostnadsanalyse (fikk jeg nå den effekten av det nye
IT-systemet som jeg hadde trodd) og ved risiko (ligger dataene mine
trygt, er personvernet ivaretatt, kan jeg bli hacket). Blant annet. Men
– irriterende eller engasjerende – teknologi er et verktøy og det må
brukes av alle virksomheter.
Så hvordan kan vi som ledere gripe mulighetene teknologien
gir - og håndtere utfordringene på best mulig måte? Det er ikke et
enkelt svar på dette – det finnes ikke et forløsende enkelt råd som
gjør oss alle i stand til å bli bedre på teknologivalg, gjennomføring og
anvendelse. Bruk av teknologi henger tett sammen med nye måter å
jobbe på, og endring er som kjent vanskelig. Men deling av erfarin
ger hjelper. Dette er en erkjennelse ikke minst det offentlige har tatt
inn over seg. Fra å tidligere være framhevet som nokså dårlige til å
gjennomføre IT prosjekter, viser en analyse fra det norske forsknings
senteret Simula at offentlige IT-prosjekter faktisk lykkes like ofte som
de i privat sektor, når det gjelder å komme i mål til avtalt tid og til
planlagt kost *.
Et virkemiddel staten har tatt i bruk for å støtte virksomheter i
deres IT-investeringer, er etableringen av Digitaliseringsrådet. Dette
er etablert av Regjeringen for å hjelpe statlige virksomheter i å lykkes
med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal blant annet bidra til at
statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil. Rådet er bredt
sammensatt, og består av personer som har lang erfaring med tverr
faglig arbeid for å levere digitaliseringsprosjekter.
For å lykkes med et digitaliseringsprosjekt er det mange forhold

Bruk av
teknologi henger
tett sammen
med nye måter
å jobbe på – og
endring er som
kjent vanskelig.
Men deling
av erfaringer
hjelper.
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som må håndteres. Endringer innen
teknologi, kultur og organisasjon skal
henge sammen. Ingen lett oppgave.
Gjennomføringen er derfor slett ikke
bare et teknologiprosjekt, men omfatter
brukere – ofte i mange deler av bedriften.
Digitaliseringsrådet snakker derfor gjerne
med topplederne i virksomheten. Til slutt
er det de som skal måles på om den nye
teknologien leverte det brukerne – altså
kundene eller de ansatte – trengte, og til
den kost en hadde sett for seg.
Selv om Digitaliseringsrådet kun
rådgir statlige virksomheter, er funnene
etter to års arbeid relevante for mange
bedrifter. Sekretariat sammenstiller og
oppsummerer årlig råd som er gitt basert
på de utfordringene virksomhetene tar
opp – og de kan være verdT å reflektere
over for flere som jobber med digitalise
ringsarbeid.

FEM DIGITALISERINGSRÅD FRA DIGITALISERINGSRÅDET
1. Brukerstyring – ikke teknologistyring
Å ta i bruk rett teknologi for å forbedre og forandre virksomheten er ikke
et teknologiprosjekt. Det er de som har virkelig forståelse for driverne i
virksomheten som må eie prosjektene, og som må sette målene for hva
et vellykket prosjekt skal gi. Det er også brukerne som i forkant må lage,
og tro på, en plan for hvordan effektene av ny teknologi skal tas ut – og
hvordan. Skal det gi lave kostnader? I så fall hvordan? Eller er målet
å spare tid? I så fall hvor mye, og når? Eller skal det gi mer fornøyde
kunder? Hvordan skal dette i så fall måles?

4. Teknologi er middelet – ikke målet
Digitalisering medfører i de aller fleste tilfeller betydelig organisasjonsutvikling. Ta tid til kompetanseutvikling. Bygg organisasjonens forståelse
for digitalisering – hva betyr det, hva er muligheter, hva er fallgruver. Øk
toleransen for feil – IT prosjekter går ikke alltid 100% på skinner fra dag 1.
5. Lær av andre.
Det høres åpenbart ut. Men dette er kanskje ett av rådene det syndes
mest mot. Fordi alle liker jo sin egen lille vri. Men ikke gjør det. Ikke finn
opp hjulet på ny. Bruk etablerte standarder, del løsninger, søk råd hos
ulike miljøer før du begynner å mekke ting selv. Inviter noen som ikke
har en egen agenda til å støtte i vurderingen av kjøpe versus gjøre selv.

2. Divide and conquer
Unngå gigantomani. Bygg lego. Del opp problemet i mindre deler.
Det tar ned risikoen betydelig, og øker sannsynligheten for å treffe med
løsningen. IT-prosekter som klare å leve med at «alt henger sammen
med alt» og likevel få til å løse oppgaven i flere mindre p
 rosjekter med
kortere leveringstid, minsker risikoen for en gigantblemme. Ha delmål –
og MÅL det dere ble enige om i starten at skulle være mål på suksess.

Til slutt en refleksjon. IT-prosjekter er sammensatte, dyre, vanskelige
og frustrerende. De blir ofte forsinket. Det er likevel en trøst, at en
stor undersøkelse av norske IT-prosjekter i både offentlig og privat
sektor, viser at prosjektene av prosjekteierne opplever å ha stor grad
av vellykkethet. Selv om prosjektet blir forsinket, selv om det ofte blir
dyrere enn planlagt – så er det verd blodet, svetten og tårene. Særlig
hvis brukerne har vært med på hele reisen.

3. Ikke bruk bakspeilet
Det kan nok høres ut som et dårlig råd for en bilfører, og for en bedrifts
leder. Og visst skal du ha med deg erfaringer fra tidligere, både egne
og andres. Men når det gjelder å bruke teknologi for å forbedre
virksomheten, er det viktig å se framover. Ikke automatiser gårsdagens
løsning. Se på prosesser og organisasjon på ny – hva er enkleste
måte å løse en oppgave hvis du glemmer dagens begrensninger og
organisering. Hva er det som skal løses – se oppgaven med friske øyne,
fra brukerens ståsted.

(Artikkelen har tidligere stått i Rosenkilden.)
*) Jørgensen, Magne. ”A survey on the characteristics of projects with success in delivering client
benefits.” Information and Software Technology 78 (2016): 83-94.
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ENERGISKE
NEO

N

Lyse Neo har det lengste gassnettet i landet, den
kuleste kjølehistorien og et fjernvarmenett som kan
ta pusten fra noen og enhver. Energien fra Neo er
både viktig og riktig.

O
E

TEKST MAGNAR BOLME FOTO FREDRIK RINGE

K

retsløpet som Lyse Neo jobber med å utvide her i regionen sørger
for energieffektive løsninger som bidrar til reduksjon i skadelige
miljøutslipp. Med avfallet som vi kvitter oss med kan IVAR lage
fjernvarme, biogass, gjødsel og strøm, hvorpå vi distribuerer og
selger energien til kundene.
Sammen skaper Lyse og Ivar en positiv, framtidsvennlig sirkel fra ressurs
til avfall – til ny ressurs.

FJERNVARME TIL REGIONEN
Restavfallet som er igjen etter at du har sortert bort det som kan gjenbrukes,
og IVAR har sortert bort det som kan gjenvinnes, brennes. Avfallsforbrennin
gen gir oss strøm og varmt vann. Dette vannet er en viktig del av regionens
energiforsyning. Det varme vannet fra avfallsforbrenningen blir distribuert
i Lyse Neos fjernvarmenett, og gjør det mulig å levere klimanøytral fjern
varme til kommunale bygg, næringsbygg og boliger. Fjernvarmenettet dekker
Forusområdet, Jåttåvågen og Sandnes, og er på full fart mot Urban Sjøfront i
Stavanger. Disse utbyggingene gjør at vi utnytter varmen fra avfallsforbrennin
gen enda bedre, og at kråkene nok må nøye seg med dagens utetemperatur.

Kjell Gabriel Garpestad, Johan Gjemre
Olsen og Johnny Fredvik på befaring
ved Gandsfjorden.

HOLDER DATAROMMENE KALDE
Utrolig nok, så trenger man også kjøling i regionen. På tilsvarende måte som
ved fjernvarme, leverer Lyse Neo kaldt vann til komfort- og datakjøling. Større
og større del av denne kjølingen er såkalt frikjøling. Det er rett og slett kaldt
vann som blir hentet 100 meter under overflaten i fjorden og distribuert i
rørnett. Det mest fantastiske med dette er at det kreves minimalt med energi
for å levere kaldt vann til kjøleanlegg. Energien som leveres til kjøling er
faktisk 30 ganger den energien som brukes til å distribuere det kalde vannet.
Slå den!

ORGANISK PÅ TANKEN
Matavfall, kloakkslam og husdyrgjødsel er organisk avfall som allerede inngår
i det naturlige kretsløpet og kan bli til fornybar biogass. Produksjon av biogass,
i kombinasjon med biogjødsel, kan faktisk gi mer enn 100% klimanytte ved å
hindre utslipp av klimagasser fra landbruket. Den fornybare biogassen leveres
til biler og busser gjennom våre fem fyllestasjoner, og direkte til oppvarming
for kunder som ikke er så heldige å ha tilgang til fjernvarmenettet.

LYSE HAR LANDETS STØRSTE GASSNETT
Lyse Neo eier og drifter gassnettet som er på totalt xx km og som går i en
sløyfe på Nord Jæren og på øyer i Ryfylke. Leveranser av naturgass er med på å
sikre konkurransekraft til industri og gartnerier i regionen. Dette nettet brukes
også til distribusjon av biogass. Når produksjon av og etterspørsel etter biogass
øker, står Lyse Neo klare til å distribuere denne.
Lyse Neo er 250 km gassnett, 200 km fjernvarmenett, varmesentraler,
kjølesentraler og fyllestasjoner for bil og buss.
Ditt og Neos bidrag er blant de mange bekker små som leder til
fornybarsamfunnet.
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INVAI
DERER
HUSTAKENE
EU-prosjektet Invade brer om
seg i flere deler av forretnings
områdene i Lyse-konsernet.
– Et unikt prosjekt som vil få
stor betydning fremover, sier
konsernsjef Eimund Nygaard.
TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF

nvade er det største norsk-drevne energi-pro
sjektet i Horizon 2020-programmet noen
sinne, og Lyse er tildelt 11 MNOK. Lyse utgjør
den eneste norske samarbeidspartneren med
pilotinstallasjoner i private boliger og borettslag:
- solcellepaneler, batterier, EV-ladere og styring av
varmtvannstanker.
– Invade er et kjempeviktig prosjekt for oss
ettersom det vil gi oss verdifull kunnskap både i
arbeidet med smarte byer, smarte nett med mer.
Det blir et referanseprosjekt for eierne som jeg er
sikker på vil føre mye bra med seg, sier Eimund.
For prosjektledelsen i Lyse knytter det seg
store forventninger til hva slags innsikt de skal få;
- Jeg tror man vil se mange flere tjenester knyttet
til energi fremover, hvor kundene kjøper tjenester
som hjelper dem å styre forbruket. Her er det
mange aktører som vil kjempe om sluttkundene,
og vi ønsker å ivareta våre kunder gjennom slike
løsninger. Derfor er denne typen prosjekter viktig
for oss, slik at vi kan tilby det kundene ønsker,
når de ønsker det, sier senior forretningsutvikler i
Innovasjon FoU i Lyse, Trond Thorbjørnsen.

ti stykk totalt, er klare til montering. Gimre er en
av tjue piloter i Invade-prosjektet som skal teste
solcellepanel koblet til et stort batteri. På den
måten skal de kunne lagre solenergien og dispo
nere denne over en periode .
– Jeg har flere bygninger her på gården og har
et stort energiforbruk. Derfor har jeg siden huset
var nytt i 2013, fulgt med på i hvilken retning det
bærer når det gjelder solceller. Otovo er et selskap
jeg har vurdert, men prisen har gjort at inngan
gen har vært for kostbar. Da dette pilotprosjketet
dukket opp var jeg derfor rask på labben med å
melde meg, sier Gimre.
I løpet av to dager jobber installatørene med
å montere fester mellom takpannene for å sikre at
panelene holder seg på taket, også når det stormer
som verst her ute. Deretter monteres panelene

og batteriet henges på veggen. Så får piloten en
instruksjon om hvordan han skal følge med og
håndtere sitt nye energisystem.
– Jeg tror strømprisene vil øke fremover og
det gjør det enda mer interessant å vurdere nye
energiformer, sier han. For rundt 30 000 kroner
vil han det neste året få teste ut systemet, og etter
hvert vurdere om han vil kjøpe batteriet eller
levere det tilbake ved endt pilotfase.

– Vi har fokus på de energisentriske kom
ponentene i hjemmet og det å kunne styre dem
optimalt. Dette gjør vi for å oppnå økt bruk av egen
produsert solstrøm og barbere toppene i forbruket,
knyttet til de nye tariffene som det snakkes om i
disse dager. Vi ønsker å teste styring av enheter
i hjemmet basert på strømpris. Vi har delt dette
opp i tre ulike scenarier. 1. Optimalisere energi
forbruk. 2. Optimalisere energiforbruk basert på
effekt. 3. Optimalisere utnyttelse av egenprodusert

TESTER STYRINGSENHETER
I HJEMMET
Lyse har ansvaret for den norske piloten i
Invade-prosjektet, som har partnere i Tyskland,
Bulgaria, Nederland, Norge og Spania. Målset
ningen er å teste ut batterier for å gi fleksibilitet
i strømnettet. Lyse har også ansvaret for det som
omhandler forretningsmodeller rundt fleksibilitet
og fleksibilitetsoperatører.

energi. De ulike pilotene blir utstyrt med solceller,
batteripakker, elbil-ladere og styring av varmtvanns
beredere, sier Trond.

EGENPRODUSERT STRØM TIL ELBILEN
– Om den tekniske installasjon vet jeg ingenting,
men jeg vet at jeg kan vurdere selv om jeg vil lagre
strømmen solcellene samler opp, eller om jeg kan
føre den ut i nettet igjen, sier en spent Gimre.
Han har nylig skaffet seg en elbil og ser
fram til å lade den med strøm fra egen- produsert
strøm.
– Jeg tror etterspørselen vil bli større enn
mange tror, rett og slett fordi besparelsene vil
bli så store at det blir lønnsomt både med sol
og batterier i et fremtidig energimarked. Men
når vi har testet dette, får vi se hvor stor gevinst
batteriene kommer til å gi, sier Trond.

SOL PÅ TAKET
IT-utvikleren Sigurd Gimre skimter opp på taket
på det romslige huset sitt på Malmheim. Montø
rerne er kommet godt i gang og solcellepanelene,

•

•

•
•

Sigurd Gimre tror at de ti solcelle
panelene han har fått instalert på det
360 kvadratmeter store huset sitt på
Malmheim, vil merkes godt ved en
lavere strømregning.

•
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Har du solceller på taket vil et batteri kunne lagre strøm i løpet av dagen som du kan bruke når du
kommer hjem. Per i dag får du dårlig betalt for solstrømmen du sender ut på nettet, men med
batteri kan du bruke den selv, eller kjøpe strøm når den er billig og bruke når det er dyrt.
Batteri kan brukes til å kutte toppene i effektbruken i privatboligen, altså når du bruker mye strøm på
en gang, og det kommer til å bli en fordel i det fremtidige markedet med effektledd på
strømregningen.
Vi har kjøpt 20 enheter med batterier fra Eaton og startet utrullingen med fire anlegg.
Innkjøpsprisen for et slikt batteri er ca 1000 euro per kilowatt time.
Det er ikke bestemt hvilken modell nettselskapene og NVE kommer til å gå for. Det er et hørings
forslag ute nå, og dette er ikke avklart. Noen kan komme ganske dårlig ut av en ny tariff, mens andre
har det som før. Det gjenstår å se. I dette prosjektet skal vi teste ulike modeller for tariffer, for å se
hvordan kundene kommer ut av det.
EU-prosjektet Invade involverer fire datterselskaper i Lyse; Innovasjon, Smartly, Energisalg og Elnett.
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Gjør tv-kundene
mer tilfredse
Ferske undersøkelser viser at kunder som har den nye
tv-opplevelsen fra Altibox er klart mer tilfredse og lojale.
Det er en god vitaminpille for de mange altiboxerne som
står bak suksessen.
TEKST OG FOTO LARS RASDAL

E

t snaut år er gått siden de aller første
testkundene ble koblet opp til nye
Altibox TV. En tjeneste som før den
kom så langt krevde utallige arbeids
timer fra altiboxerne og tett samarbeid
på kryss og tvers mellom alle
avdelingene. Siden da har
100.000 kunder tatt i
bruk den nye og
kritikerroste
tv-opplevel
sen, og
hver

dag kobles det opp enda flere. Men hvor fornøyde er kundene med de nye
tjenestene?

ØKT KVALITET HVER DAG
Altibox satte de uavhengige analysebyråene EPSI Norge og Norstat Norge
på saken. I løpet av våren ble det gjennomført telefonintervjuer med flere
hundre Altibox-kunder. Funnene i undersøkelsen taler sitt tydelige språk.
Mens tilfredsheten med den gamle tv-løsningen er på 66,8 prosentpoeng, er
tilfredsheten med nye Altibox TV 72,3. Til sammenligning fikk ingen av tv-
distributørene over 70 prosentpoeng i fjorårets nasjonale EPSI-undersøkelse,
der bransjesnittet lå på 64,7 innen kundetilfredshet.
– Som teknolog er jeg fornøyd og stolt over at nye Altibox TV er så godt
tatt imot av kundene. Det gir god motivasjon til å stå på for å videreutvikle
tjenestene og skape enda sterkere kundeopplevelser, sier senior tv-ingeniør
Mattis Stordalen Flister.
Kundene med den nye tv-opplevelsen oppgir også at de både er mer
lojale, og at de har en opplevelse av å få klart mer for pengene med nye
Altibox TV.
– Vi gleder oss naturligvis over de gode tilbakemeldingene. Men det er
som de norske langrennsløperne sier: «Verdensmester er ikke noe du er.
Det er noe du har vært og kan bli igjen». Vi ser fremover, og har fokus
på å øke kvaliteten på tv-opplevelsene hver eneste dag, sier teamleder
utvikling Stian Olufsen Hokstad.

Utviklingen av den nye tv-opplevelsen fra Altibox
har involvert en rekke ansatte fra samtlige avdelinger
i Altibox. Her er et knippe av dem: Stian Olufsen
Hokstad, Mattis Stordalen Flister, Morten Salthe,
Nan Karin Ulsnes, Thor Odin Solsem, Kenneth Stokka
og Petter Røisland.

VIL TA TILBAKE TV-TRONEN
Desto større andel av kundene som tar i bruk nye Altibox TV,
desto bedre rustet står det nasjonale Altibox-partnerskapet foran
høstens store kundetilfredshetsundersøkelse fra EPSI Norge,
mener kommersiell direktør Stian Røisland i Altibox.
– Våre kunder har skyhøye forventninger til oss, og det
er viktig at vi leverer kvalitet i alle ledd slik at vi imøtekommer
disse forventningene. Målet er å fortsatt ha markedets aller
mest fornøyde og lojale bredbåndskunder – og ikke minst
vinne tilbake den ledende posisjonen innen tilfredshet på tv
som vi knepent måtte gi fra oss i fjor, sier Røisland.
Vesterålskraft Bredbånd er Altibox-partneren som er
kommet lengst i utrullingen av den nye tv-opplevelsen. Over
halvparten av tv-kundene til fiberleverandøren er nå flyttet
over på ny løsning.
– Dette er en råsterk prestasjon av Vesterålskraft Bred
bånd, som har levert ut tv-bokser i Vesterålen i et voldsomt
tempo. Vi er spente på å se hvilke utslag den samlede innsatsen
for å rulle ut nye Altibox TV i partnerskapet vil gi på høstens
nasjonale kundetilfredshetsundersøkelse, sier Røisland.
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Kyr og griser har det godt hos Alf Siqveland (60)
og familien. Den yngre generasjon står klar til
å ta over til fars store glede.
TEKST MARITA OMDAL • FOTO LISE BJELLAND
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Alf og Petter Siqveland, far og svigersønn,
trives med å drive gård sammen.

FRA GRAFIKER TIL BONDE
Det var ingen selvfølge at det ble Marte (29) som
skulle ta over, hun har en eldre bror, og er ut
dannet barnehagelærer. Men da broren sa fra seg
odelen, ville hun gjerne fortsette i farens fotspor.
Forutsetningen var at Petter (29) ble med. Opp
vokst i et byggefelt på Nærbø og utdannet grafiker.
Lite tydet på at han skulle bli bonde noen gang.
– Jeg hadde null erfaring med gårdsdrift før
jeg traff Marte, men jeg har ikke angret på at jeg
skiftet karriere fra grafiker til bonde. Jeg trives
med å jobbe med dyrene og det er godt å gå i lag
med Alf og lære av han, sier Petter, som også har
begynt på agronomutdanning.

UFORUTSIGBAR ARBEIDSTID

-K

om, Alf, så går vi bort i fjøset,
sier morfar Alf, og junior tar
med seg spaden og vet godt
hvilken vei han skal gå.
I fjøset, og på resten av gården på Vigrestad,
bor det 150 kyr og 45 griser – 100 av dem melkekyr
og 50 ungdyr. Med en melkekvote på 370 000 liter,
og 1000 smågriser som blir født hvert år, har de nok
å stelle med. Alf er eldst i søskenflokken, og det var
alltid planen at han skulle overta gården hjemme.
– Jeg var tiltenkt denne rollen hele tiden. Jeg
var i militæret og på jordbruksskole, men ellers
har jeg vært her på gården. Jeg jobbet på Felleskjø
pet på Varhaug i mange år, men fra 1993 har det
vært gårdsdrift på fulltid, sier Alf.
Hå ligger lengst sør av jærkommunene, og er
den største husdyrkommunen i Norge. Sør-Jæren
skiller seg ut ved at industri og primærnæringer
tar en større andel av strømforbruket. På Vigrestad
bor det drøyt 2 100, deriblant Siqveland-familien
med far Alf i spissen.

15. september 2010 ble melkeroboten satt i drift, og det
ble en merkedag for Siqveland-familien.

«Vi måtte ha et familieråd. Enten
måtte vi bygge nytt fjøs og utvide
melkekvoten, eller fase det ut. Jeg
var over 50 år og hadde ikke gått
på videre hvis ingen ville overta.»
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BYGGE, ELLER FASE UT
I 2010 stod han og familien foran et veiskille.
Skulle de satse videre, måtte det utvides og bygges.
Men ville noen av de fire barna overta?
– Vi måtte ha et familieråd. Enten måtte vi
bygge nytt fjøs og utvide melkekvoten, eller fase
det ut. Jeg var over 50 år og hadde ikke gått på
videre hvis ingen ville overta. Rita og jeg har fire
barn, og heldigvis ville Marte ta over. Vi overtok
melkekvoten på nabogården slik at vi har stort
nok bruk til å kunne være en familiebedrift her.
Det synes jeg er utrolig gildt, sier Alf, ikke rent
lite stolt over datteren og svigersønnen Petter,
sistnevnte nå fulltidsbonde på gården.
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En vanlig arbeidsdag for familien Siqveland starter
i 6-tiden. Da tar Alf morgenstellet i fjøset, mens
Petter ser til grisene. Så spiser de frokost hjemme
i hvert sitt hus, en verdifull familietid for Petter
og Marte med Maria Louise (4) og Alf jr (1,5).
Etter frokost er det tid for forefallende arbeid
og vedlikehold. I tre-halvfire tiden begynner de
på kveldsstellet av dyrene. Våronna står på med
gjødselkjøring, og fjorårets dårlige sommer har
ført til mye ekstra arbeid med grøftegraving. De er
sjelden ferdige med arbeidsdagen før i åtte-nitiden
om kvelden.
Mye arbeid spares inn med melkeroboten,
noe Alf kaller en revolusjon, og den største tek
nologiske utviklingen for en melkebonde. Kyrne
går fritt, og går bort til melkeroboten når de må
melkes.
– Du sparer det tunge arbeidet, og kan bruke
arbeidstiden på en helt annen måte. Helsemessig
gir det en kjempegevinst, for før fikk alle utslitte
knær og gikk med konstant betennelse i armer og
skuldre. Da min far passerte 60, måtte han hofte
opereres, og vi overtok gården. Selv har jeg ingen
plager, og sykler Nordsjørittet hvert år, sier Alf.
Marte og Petter kommer sannsynligvis aldri til å
måtte melke for hånd.
– Jeg har aldri melket for hånd, bare en gang
i et utdrikningslag, men det teller vel ikke, ler
Petter, før han legger til at det er luksus å komme
til noe som er nytt og høyteknologisk.
Det gjør at han og Marte kan konsentrere

JÆRNETTET

JÆRNETTET

Digitalisering og fornyelse har gjort hverdagen enklere
for bøndene, som har god oversikt på skjermen på
kontoret.
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FAKTA

DETTE SKJER I JÆRNETTET
AKKURAT NÅ:

Konsesjon for bygging av 132 kV*-forbindelse fra Bjerkreim i Bjerkreim
kommune til Opstad i Hå kommune
med ny transformatorstasjon på
Opstad sammen med Jæren Everk.
•
Arbeid med konsesjonssøknad for ny
132 kV-forbindelse mellom Opstad og
Håland/Holen i Time kommune med
ny transformatorstasjon på Håland.
•
Arbeid med konsesjonssøknad
for ny 132 kV-forbindelse mellom
nye Håland transformatorstasjon og S
 tatnett sin nye Fagrafjell
transformatorstasjon i Sandnes.

Halvannet år gamle Alf Siqveland jr. er med på det meste
som skjer i fjøset.

Bygger for 1 milliard

*kV er betegnelsen på spenningen i
strømlinjen. Før vi kan bruke strømmen,
må den omgjøres til det som kalles lav
spenning, og det skjer i nettstasjoner.

Innen 2030 skal Lyse Elnett investere opp mot
1,2 milliarder i Jærnettet og gjøre Jæren strømforsynt fra tre kanter.
TEKST MARITA OMDAL

seg om å lære mest mulig uten å måtte starte med
bygging og mange store avgjørelser med en gang.

HELT AVHENGIG AV STRØMMEN
Petter har allerede bestått «eksamen» hos sviger
far. Da vinteren var på sitt kaldeste i begynnelsen
av mars, og sikringene nesten gikk varme, var det
hektisk aktivitet i fjøset. Alf og kona var bortreist
den uka, og måtte sette sin lit til at Marte og
Petter klarte å holde fjøset varmt nok.
– Det var 8 minusgrader inne i fjøset, og
vinden gjorde det vanskelig. Drikkevannet må
sirkulere og holdes temperert, kyrne må alltid
ha tilgang på vann. Melkeroboten må også svive
hele tiden. Det hadde vært totalt katastrofe om
strømmen gikk, vi er helt avhengige av den. Men
der var Petter helt enorm, han gikk ut og sjekket
hver tredje time døgnet rundt. Vannet frøys ikke
hos oss, og det er godt gjort, sier Alf.

TETT PÅ
Petter tok kona sitt navn da de giftet seg, og de
har fått to barn. Siqveland-navnet kommer fra
Alfs tippoldemor, som kom fra Sikvaland mellom
Undheim og Ålgård. Hun het Marta. Hva er vel
mer naturlig enn at det er Marte som overtar
snart? Hun har overtatt dyrene og maskinene,
mens bygningene fortsatt står i faren navn.
– Jeg er jo utdannet barnehagelærer, og
drømmer om å en dag ha en gårdsbarnehage her,
sier hun, før hun må hjelpe Alf jr. ut av kalve
garden.
Minstemann på gården vil helst være tettest
mulig oppi de små kalvene som bare er noen dager
gamle. Båndene mellom mennesker og dyr er
tette, og Alf synes det er trist når dyrene sendes til
slakt. Likevel er det en naturlig del av bondeyrket.
– Det er livets gang. Du må slakte og selge når
dyrene er klare. Så kommer det nye til, sier han.
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k ommunen må ha sikker strømforsyning og godt bredbånd for å være
interessante, sier Skrettingland.
Han beskriver håbuen som rask til å ta i bruk nytt utstyr og
teknologi både i industri og landbruk. Dermed blir de enda mer
avhengig av stabil forsyning.
– Hå-bonden har i enda større grad enn bønder i andre deler av
landet gjort seg avhengig av sikker strøm og sikker kommunikasjon i
arbeidet med et intensivt og godt dyrehold. Vissheten om at strømbrudd sjelden vil forekomme, og at eventuelt brudd kun vil være
kortvarig ettersom strømmen kan hentes via en alternativ linje, betyr
mye, sier Skrettingland.

JÆRNETTET er en betegnelse på regionalnettet mellom Stokkeland
i Sandnes og Kjelland i Eigersund, og forsyner kunder i kommunene
Klepp, Time og Hå med strøm. Det er tre årsaker til at vi må ruste opp
Jærnettet nå: Alder på anlegget, befolkningsvekst, og effektbehov.
Mange komponenter i eksisterende strømnett er 40-60 år gamle,
og nærmer seg utgangen av sin tekniske levetid. Befolkningsveksten
på Sør-Jæren forventes å bli mer enn dobbelt så stor som i resten av
Norge, og dagens cirka 50 000 innbyggere i de tre kommunene
forventes å øke til 80 000 i 2040. De trenger mer strøm, og kommer
til å bruke mer strøm samtidig, som kalles effektbehov.

MÅ TÅLE DEN KALDESTE DAGEN
DE BESTE LØSNINGENE

Strømnettet må dimensjoneres slik at det tåler effektbehovet på de
kaldeste dagene i året. I motsetning til veinettet, tåler ikke strømnettet
«rushtrafikk» - vi kan risikere at det blir helt svart. Siste forbrukstopp på
Jæren var i 2012, og prognosene tyder på at den kan bli dobbelt så
høy i 2040.

Nye strømlinjer og transformatorstasjoner skal bygges (se faktaboks).
Informasjon og medvirkning fra innbyggerne er viktig for Lyse Elnett
når så store prosjekter skal gjennomføres.
– Vi ønsker å finne løsninger som er til minst mulig ulempe for
områdene vi går gjennom når vi bygger de nye forbindelsene. Det er
mange hensyn å ta, og noen føringer legger myndighetene for oss,
for eksempel at vi skal bygge luftlinjer istedenfor kabler på grunn av
den store kostnadsforskjellen. Men innbyggernes innspill er viktige
for oss, sier Beate Rønneberg, gruppeleder for Tidligfase i Lyse Elnett.
Oppgraderingen av Jærnettet vil bety en sikker og robust
strømforsyning i de neste 40 årene.

FORSYNINGSSIKKERHET ER A
 VGJØRENDE
Ordfører Jonas Skrettingland i Hå kommune er tydelig på at folk forventer stabil strømforsyning, og at boliger, landbruk og industri er helt
avhengig av strøm i kontakten.
– Hå kommune planlegger fortetting i stasjonsbyene nord i
kommunen, og utbygging av et stort boligfelt i Stokkalandsmarka.
Skal nye boligfelt være attraktive for dagens ungdom, må det
være klart for bredbånd. Plasskrevende industri og industritomter i

Kilder: SSB, Enova
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Levende
laboratorium
Lyse har laget et levende laboratorium for å
teste smartgrid-løsninger i Stavanger sentrum
og Sandnes. Nå er byggearbeidet stort sett
ferdig, og prosjektet går over i en testfase.

Pilotkunder

TEKST INGVILD WEEN • FOTO FREDRIK RINGE

FAKTA

DEMO STAVANGER

Et av Norges største demonstrasjonsprosjekter for smartgrid-løsninger
•
Smartgrid er betegnelsen på et strømnett som er mer «intelligent»
•
Totalt 30 nettstasjoner i Stavanger
sentrum og utvalgte steder i Sandnes
er oppgradert med den nyeste
teknologien
•
Nettstasjonene i prosjektet er
helautomatiserte og kan overvåkes og
fjernstyres fra driftssentralen
•
Prosjektet er støttet av Enova

-V

28 næringsbygg er som piloter i prosjektet og får
tilbud om energirådgivning og et datasystem som
brukes for å følge opp energibruk.

i går nå inn i den spennende
fasen av prosjektet der vi skal
demonstrere og verifisere
nytteverdien av mer intelligent
strømnett. Vi får inn mye data fra nettstasjo
nene som vi ikke har hatt før, og dette skal vi
sammenstille med data fra nye strømmålere og
fra transformatorstasjonen. Målet er å se hvilken
nytteverdi ulik overvåking og automatisering kan
gi et nettselskap, sier avdelingsleder Siri Torgersen
Ravndal i Lyse Elnett.

eksempel transformatorer blir belastet mindre og
med det hindre at feil oppstår. Informasjonen kan
også brukes for å gi svar på om det er nok ledig
kapasitet i en nettstasjon eller om det er behov for
tiltak ved blant annet tilknytning av nye kunder,
lading av elbiler eller strøm til båter, sier Siri.
Dataen som kommer inn kan også brukes til å
lokalisere feil raskere, og med fjernstyring kan
det raskt gjøres omkoblinger i strømnettet slik
at kunder i løpet av veldig kort tid får strømmen
tilbake.

SENSORER OG FJERNSTYRING

TESTER NYTTEVERDI

Det er satt opp sensorer som måler temperatur i
nettstasjon, temperatur og oljenivå i transformator
og sensor som varsler hvis døren til nettstasjonen
står åpen for lenge. I tillegg får vi informasjon om
hvor stor last det er på den enkelte nettstasjon
eller transformator til enhver tid.
– Denne informasjonen kan vi bruke for
å optimalisere driften av strømnettet slik at for

Flere ansatte og avdelinger har blitt spurt om
hvilke muligheter de ser med smartgrid-teknologi.
Totalt er det kommet inn rundt 100 såkalte user
stories om hva ansatte mener kan gi nytteverdi å
få testet ut.
– Vi har plukket ut en del av disse som vi skal
teste i prosjektet. For eksempel skal vi se på jord
feilovervåking og nettap, samt vi skal teste effekt
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tariffer hos noen kunder. EU-prosjektet INVADE
har pilotkunder for å teste styring av elbillading og
batterier, og noen av disse er tilknyttet en av nett
stasjonene i Sandnes som er med i vårt prosjekt.
På den måten får vi bruke dette som et levende
laboratorium, sier avdelingslederen.

KOSTNADSREDUKSJON
Den første nettstasjonen i prosjektet som kom i
drift står på Ims i Sandnes. Dette er et område
hvor det har vært mange strømbrudd som har
berørt en del kunder. Etter at nettstasjonen ble
satt i drift er antall kunder som blir berørt av
eventuelle strømbrudd som skjer bak denne nett
stasjonen redusert til en femtedel, og i tillegg kan
feil rettes raskere på grunn av fjernstyring.
Det er estimert at kun denne ene nettstasjo
nen kan gi besparelse på rundt 700.000 kroner i
året for Lyse som følge av lavere kostnad for ikke
levert energi (KILE).

– Vi har fått med en god blanding av ulike typer bedriftskunder både med
tanke på hvor mye strøm de bruker og hva de driver med. Vi har gjennomført
befaring hos kundene og utarbeider en rapport med resultat fra befaringen
og forslag til tiltak som vil gi lavere strømforbruk. Kundene får tilgang til et
enkelt datasystem for å styre energibruken, forteller energirådgiver Tor Arne
Fjogstad i Lyse Energisalg som har ansvaret for denne delen av prosjektet.
Enkelte kunder får også installert ventilasjonsstyring for å teste hvilken nytte
verdi det kan ha.
– Ventilasjon er gjerne det som drar mest energi i et bygg, og har derav
også størst potensial for å spare strøm ved å optimalisere hvordan varme regu
leres, sier Tor Arne.
Han mener det er mulig å redusere strømforbruket med rundt 25 prosent
hos mange av byggene som er med i prosjektet.
– Hos noen kunder vil de kunne oppnå store besparelser ved kun å
optimalisere systemer de allerede har for oppvarming og ventilasjon i et bygg.
Justering av innetemperatur har mye å si for hvor mye strøm som brukes i opp
varming. Det er selvsagt individuelt hvor varmt folk liker å ha det innendørs,
men generelt holder det å ha 20-21 grader. Dersom temperaturen reguleres
ned til dette, gradvis og over tid, er det få som merker forskjell. Reguleres
varmen innendørs ned med en grad gir det rundt 5 prosent besparelse i opp
varmingskostnad, forteller energirådgiveren.
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PORTRETT: MARIT RAMSTAD GARVIK

– Du finner ikke mye
om meg på Google

E

t par bilder, noen artikler om unge,
kvinnelige ledere, og noen sparsomme
lige sosiale medier-profiler. Det er
omtrent det Google kan fortelle meg om
Marit. Betyr det at hun har vært bevisst på person
opplysninger lenge?
– Noe bevisst og noe ubevisst. Likevel er det
sånn at jeg har gitt livet mitt til Google uansett.
Jeg bruker søk, kalender, mail, kart i utlandet, og
legger igjen spor overalt. Det er et bytteforhold
der jeg får relevante tjenester av Google uten å
betale penger for det, men jeg legger igjen noen
personopplysninger. Enn så lenge synes jeg at det
er greit, sier hun.

Marit Ramstad Garvik er Lyses
personvernombud. It-dama har
delt lite på nettet, men hvor
bevisst er hun egentlig?
TEKST OG FOTO MARITA OMDAL

SKREKKSCENARIO BLE VIRKELIGHET
Hun slipper å rope om oppmerksomheten til
faget sitt i den nyopprettede stillingen, det sørget
Facebook for. Personopplysninger om så mange
som 87 millioner Facebook-brukere kunne være
på avveie gjennom en personlighetstest og app
som forskere og analyseselskap hadde tilgang på.
Det som ikke kunne, eller skulle skje, var plutselig
en realitet.
– At Facebook, en av de virkelig store, skulle
få en sånn sak, var noe vi snakket om som et
fremtidsscenario og skremselspropaganda innen
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FAKTA

MARIT RAMSTAD GARVIK

Alder: 42
Bosted: Våland
Stilling: Personvernombud i Lyse
og IVAR (25 %) i juridisk avdeling.
Utdanning: Cand. Mag fra NTNU
og høgskolekandidat innen
it- i nfrastruktur fra HiST.
Yrkesbakgrunn: Konsulent- og
lederstillinger i Capgemini,
Sopra Steria og Atea.

TRE KJAPPE:

Sykle eller kjøre til jobb?
– Nå skal jeg begynne å sykle. Jeg er
en typisk plussgrader-syklist.
Lange eller korte turer?
– Hverdagsturene. Mosvatnet og
Gamlingen bruker jeg ofte.
Oslo eller Stavanger?
– Stavanger. Herlig liv i sentrum, flott
natur og et fantastisk kulturtilbud med
konserter og teater.

«Mange Lyse-ansatte
har det etiske og
moralske kompasset
innebygd.»
MARIT RAMSTAD GARVIK

datasikkerhet for noen år siden. Det er ingen tvil
om at stordata brukt riktig, er positivt for utvikling
og innovasjon innen for eksempel helse. Data i feil
hender, derimot, er ikke bra, sier Marit.
Datasikkerhet er ikke noe nytt verken i Lyse
eller andre bedrifter, men EUs nye personvernfor
ordning, GDPR (se egen sak), førte til at mange
bedrifter ansatte egne personvernombud. Bare i
løpet av det siste halve året har 230 nye virksom
heter registrert personvernombud hos Datatil
synet. Selv om Marit trivdes godt i jobben som
konsulentsjef i et it-selskap, var denne stillingen
altfor fristende.
– Kombinasjonen av jus, teknologi og men
nesker er midt i blinken for meg. Lyse kjente jeg
mest som privatkunde fra før, og Altibox kjente
jeg fra leverandørsiden. Det var viktig for meg at
hovedkontoret ligger i Stavanger, og ikke minst
at vi jobber for at overskuddet skal gå tilbake til
kommunene, sier Marit.
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TRØNDER I BY’N
Dialekten avslører fort at Marit ikke er siddis.
For litt over 10 år siden kom de flyttende fra Oslo
til Våland da mannen, en karmøybu, fikk jobb i
Stavanger. For Marit var det nesten som å komme
hjem. Skjønt, «hjem» befinner seg en 135 mils
kjøretur unna, og heter Kolvereid, offisielt Norges
minste by med 1800 innbyggere. Det lille stedet
ligger ytterst i havgapet, helt på grensa mellom
Nord-Trøndelag og Nordland.
– Jærstrendene med hav, himmel og vind
– ja, der er det helt fantastisk. Det beste er at du
alltid kan fly drage. Vi kom tilfeldigvis flyttende
hit da dragefestivalen var på Hellestø, og etter det
har det blitt mange drager.
Ti år, to barn og altså mange drager senere,
er de en aktiv familie som er glad i naturen og på
ingen måte kresne på badetemperaturen.
– Vi ferierer i Trøndelag om sommeren, og
da har vi bare bestemt oss for at vi bader uansett.
Vi starter som regel ferien med ei uke på hytta til
svigerfar i Ryfylke, hvor snøsmelting gjør at det

sjelden er varmere enn 12-13 grader i vannet. Da
oppleves 18-19 grader i Trøndelag som skikkelig
varmt etterpå, ler hun.
Hadde hun hatt med seg håndkle denne gnis
trende fine vårdagen, skulle hun tatt seg et bad i
Gandsfjorden. Hun drev aktivt med svømming i
oppveksten, i tillegg til fotball og kor. Etter hvert
var det korsang og musikk som tok mesteparten
av fritiden. Det håper hun å kunne ta opp igjen,
men akkurat nå er det deltidsjobben som sjåfør og
logistikkoperatør for sønnen på ni og datteren på
13 som er viktigst.
– Med barn i den alderen er det ofte fritids
aktiviteter, kjøring og henting, og vi er med i styre
og stell. Jeg sitter blant annet i styret til koret. På
den måten ble det mye lettere å komme i kontakt
med folk for oss som var tilflyttere, sier hun.

IT-INTERESSEN TOK OVERHÅND
Dugnadsånden har hun med seg fra oppveksten
hvor mor og far var engasjert i det meste som
rørte seg. Jenta i ekte 70-tallsstil med gult, grønt

og brunt husker at hun var med og la om til vinter
dekk fra hun var 10 år, og ble opplært til at jenter
kan like mye som gutter. En yrkesaktiv mor viste
vei, og gjorde at Marit aldri var redd for å prøve
nye ting. Hun skulle iallfall ikke bli lærer, som
begge foreldrene var. Så ombestemte hun seg, og
jobbet målrettet for å bli lærer i den videregående
skolen med en cand. mag fra NTNU, og to års
it-studier. Sistnevnte endret alt.
– Jeg skulle bare jobbe ett år på servicedesken
i Capgemini før jeg begynte som lærer, men det
året ble til 17 i it-bransjen. Så jeg ble aldri lærer.
Eller, jeg har ikke blitt det ennå, legger hun til
med et smil.
Hun klatret i systemet i Capgemini, og etter
hvert ble det mange år i lederstillinger i Capge
mini, Sopra Steria og Atea. Så kom hun til Lyse
og IVAR. Hun har fortsatt høye mål og krav til seg
selv og de rundt.
	- Lyse er et seriøst, men ikke kjedelig selskap.
Innovativt og fremoverlent. Jeg vil gjerne bidra
til å opprettholde balansen mellom et godt
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omdømme og innovasjonskraften med teknologi
som gir store muligheter. Jeg skal passe på at vi
bruker personopplysninger på riktig måte, og
dermed bli mer konkurransedyktige. Kunder skal
kunne stole på Lyse og Altibox.
Etter åtte uker har hun rukket å bli kjent med
mange nye kolleger, og ikke minst hvilke rutiner
som allerede finnes.
– I nyhetene snakkes det om blodtåka, men
det finnes også en innovasjonståke. Da er det fort
gjort å trå feil og gi tilganger man ikke burde gitt.
Mitt inntrykk er at Lyse-ansatte har det etiske og
moralske kompasset innebygd, og har holdt litt
igjen underveis. Jeg har møtt så mange dyktige
og engasjerte kolleger på tvers av selskapene, sier
hun, og er glad for den gode mottakelsen hun har
fått.
Litt vaktbikkje må hun være i jobben, men først
og fremst er hun rådgiver, sparringspartner, og
den man kan gå til med problemstillinger rundt
personvern.
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– GDPR er som
å rydde i boden

vært involvert. It-systemene gjennomgås med sikte på at vi ikke lagrer mer
informasjon enn vi skal. Lyse og IVAR har valgt å ansette personvernombud.
– Lyse er en stor og seriøs arbeidsgiver med mange kunder. Lyse har
prioritert å ansette eget ombud, viser at selskapet tar det på alvor, sier Marit
Ramstad Garvik, personvernombud i Lyse og IVAR.

GDPR I PRAKSIS
– Hvordan vil Lyse-ansatte møte GDPR i arbeidshverdagen sin?
– For noen har dette hatt, og vil fortsette å ha, mye å si for hvordan de
utfører arbeidet, særlig de som behandler persondata, rutiner og systemer.
Det viktigste er å vite hvor og hvorfor en har personopplysninger lagret samt
hva opplysningene kan og ikke kan brukes til. Det vil komme føringer og
opplæring etter hvert, sier Tore.
Marit sammenligner GDPR med noe så hverdagslig som å rydde i boden.
Det man sitter igjen med, er det man har bruk for og som har en nytteverdi.
Når det er ferdig sortert, er det mye enklere å finne igjen ting. Det gir i praksis
en kvalitetssikring.
– Som kunde skal jeg kunne vite at Lyse og andre har de riktige
opplysningene om meg, og ikke flere opplysninger enn nødvendig. Trygghet og
tillit er viktig. Dagligvarebutikken og tv-leverandøren din skal ikke oppgi hvor
mye sjokolade du kjøper og hvor mye du ser på tv til forsikringsselskapet ditt,
for eksempel, sier Marit.

EUs nye personvernlov stiller krav til
lagring, men åpner også for muligheten
for sletting av kundedata.
TEKST MARITA OMDAL

D

u har kanskje fått noen e-poster hvor ulike leverandører ber deg
om samtykke for fortsatt å kunne sende deg markedsføring på sms
og e-post? GDPR er årsaken. General Data Protection Regulation
er en ny forordning fra EU, og gjelder beskyttelse av personopplys
ninger og datasikkerhet. Noen land har vært langt fremme på dette området,
mens andre land har hatt en vei å gå når det gjelder behandling og varsomhet
rundt personopplysninger. Nå skal et felles regelverk sikre innbyggerne i EU.
Norge er ikke EU-medlem, men som EØS-medlem vil det komme til Norge
når forordningen innlemmes i EØS-avtalen.
– Dette er ikke noe nytt i Lyse, vi har alltid behandlet personopplysnin
ger, og det er en integrert del av det å levere våre tjenester til kunder. Men det
stilles blant annet strengere krav til dokumentasjon. Vi har alltid hatt sam
tykker i vilkårene, men nå må disse innhentes spesifikt, sier Tore Strømmen
Berntsen, advokat og ansvarlig for GDPR-programmet i Lyse.
Personvern har vært et prioritert område de siste årene, og alle
selskapene har gjennomgått sine arbeidsprosesser. Mange Lyse-ansatte har

WHAT’S IN IT FOR ME?
En viktig del av GDPR er at det også omfatter alle som leverer produkter
og tjenester til Europa. Det betyr at selskaper også fra for eksempel USA og
Kina må holde seg innenfor lovverket, land som til nå har vært kjent for en
litt annen tilnærming til lagring, deling og bruk av personopplysninger. For
norske kunder betyr det at vi får rettigheter til å kreve innsyn i data som er
lagret om oss i USA og Asia, som Facebook og Apple. Og kanskje viktigst av alt;
be om å få slettet data om oss som kunder og forbrukere.
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Johnny sin løsning i butikk
En ring og fire skruer var alt Johnny trengte for å sikre montører mot kortslutning.
TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

S

trømkabler som stikker opp fra bakken
uten å være godt sikret har utgjort en
risiko for bransjen. Johnny Stavnem i
Lyse Elnett har funnet opp en kort
slutningsring som sikrer montører og andre hvis
slike kabler ved en feil blir spenningssatt. Nå er
produktet for salg i markedet.
– Kortslutningsringen er laget i flere
størrelser. Siste tall jeg fikk er at det totalt er solgt
over 650 stykker nå i oppstarten. Det er veldig
kjekt å se sin egen ide bli til et produkt som brukes
i markedet, sier fagleder i montasjeavdelingen
Johnny Stavnem.
Han forteller at det var i forbindelse med
melding om avvik på kabelender som ikke er godt
sikret at det ble sett etter en enkel løsning for å
sikre kabelender.
– Jeg skisserte en løsning der en aluminiums
ring med fire stålskruer tres på kabelenden. Når
skruene skrus til, en for hver fase pluss jord/null,
så gir det en varig kortslutning, forteller Johnny
Stavnem, fagleder i montasjeavdelingen.
Han fikk hjelp av mekanisk verksted i Lyse

for å få laget en prototype. Etter en del intern
testing ble leverandørbedriften Ensto koblet inn
for å få produktet endelig utformet og testet.
Patent er godkjent og leverandørbedriften har
lansert løsningen i markedet.
– Det er veldig kjekt å ha så flinke kollegaer
som ser nye smarte løsninger, kan lage prototype
og få den testet. Dette er stor stas. Vi har fått en
løsning som hele bransjen har behov for og som
øker sikkerheten både for våre ansatte, men også
for andre i bransjen vår, sier Lars Andre Kalve,
avdelingsleder i montasje i Lyse Elnett.
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SMART BALANCING
FOR A GREENER EUROPE
nettet. Med den elektrifiseringen vi ser i sam
funnet vil prosjekter som kan bidra til utsettelse
eller reduksjon i investeringer i strømnettet være
bra, sier forsker Espen Eberg i Sintef Energi AS.
Temperaturmålingene fra denne kabelen gir
viktige data til forskningsprosjektet ”Økning av
belastningsevnen til jordkabler” i regi av REN og
SINTEF Energi, som Lyse Elnett og 17 andre nettog industriselskaper deltar i.

TEMPERATURMÅLING GIR KONTROLL
Nexans Norge og Lyse er samarbeidspartnere i
prosjektet. Nexans er en ledende leverandør av
strømkabler i Norge.
– Dette er et viktig prosjekt for oss fordi det
viser at vi kan være en leverandør innen området
smart strømnett. En kabel kan helt fint belastes
hardere i perioder uten at det går utover leve
tiden. Med temperaturmåling i kabelen får du full
kontroll på overføring av strøm i kabelen, sier Per
Ivar Karlsen, salgs- og markedssjef for energiverk i
Nexans Norge.
Det pågår en elektrifisering av samfunnet
som gir behov for økt kapasitet i strømnettet.
Teknologien som brukes i dette prosjektet
kan bety at investering i nye kabler for å øke
kapasiteten i strømnettet kanskje kan utsettes.

GODE RESULTATER

Tar tempen i strømkabelen
Et nytt innovasjonsprosjekt tar i bruk temperaturmåling for å
bedre utnytte kapasiteten i sentrale strømkabler. Teknologien
har vært brukt på sjøkabel, men det er første gang at den blir
brukt på 132 kV-kabel på land i Norge
TEKST OG FOTO INGVILD WEEN

-D

ette er et spennende prosjekt
som vi har stor tro på. Strøm
kabler vil ha begrensninger
for hvor mye kapasitet vi kan
benytte fordi kabelen er lagt gjennom eller inntil
ulike hinder som for eksempel vei, jernbane med
mer. Ved hjelp av temperaturmåling kan vi få
bedre kontroll på hvor mye effekt vi overfører,

men uten at kabelen blir skadet, sier prosjektleder
Bjørn Arvid Sinnes i Lyse Elnett.

FIBER VIKTIG
Det ligger fiber integrert sammen med trådene
i 132-kV kabelen som gjør denne teknolo
gien mulig. I tillegg er det satt opp måleutstyr
(Distributed Temperature Sensor) som ved
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hjelp av lyssignaler gjennom fiberen kan hente
informasjon om temperaturverdier i hele lengden
av fiberen. Måleutstyret er koblet sammen med
et dataprogram som beregner kjernetemperatur i
strømkablene.
– Vi har definert soner for de områdene av
kablene som vi ønsker å følge ekstra med på. Dette
gjør at driftssentralen kan følge med på høyeste
temperatur i de ulike sonene når de har behov for
å benytte mer av kapasiteten i kablene enn det
som er satt som teoretisk begrensning, sier Sinnes.
Denne soneinndelingen gir også oversikt over de
største flaskehalsene og gjør det mulig å vurdere
tiltak for å begrense dem.
Sintef Energi følger med på prosjektet, og
synes det både er viktig og interessant.
– Vi er generelt interessert i det som skjer
med tilstandsovervåking og digitalisering i strøm

I

slutten av august samler oljemessen ONS i Stavanger rundt tusen utstillere fra hele verden.
I løpet av fire intense sensommerdager presenterer energibransjen seg fra sin aller beste
side. ONS har et eget utstillingsområde for utstillere som fokuserer på fornybar energi, Clean
Energy Park, og der er det naturlig at Lyse deltar med vår stand. For Lyse er ONS en relevant
og interessant arena der vi får anledning til å presentere oss selv og våre løsninger for et bredt
publikum. ‘Innovate’ er hovedtema for ONS 2018, et tema som passer godt til Lyse-konsernets
fokus de senere årene, både når det gjelder energi- og telekommunikasjonsløsninger.
Få uker etter årets ONS åpner det nye kraftverket i Lysebotn. Dette markerer vi på årets
Lyse-stand ved å vise den framtidige rollen ren norsk vannkraft kan og vil spille i Europa. Allerede
ferdige og planlagte energikabler mellom Norge og Europa vil gi begge parter mulighet til å produsere og bestille energi for og av hverandre etter behov. Det betyr blant annet at Norge kan kjøpe
rimelig vind- og solenergi fra Europa når de produserer mer enn de selv trenger – slik at vi kan la
være å tappe ned våre vannmagasiner i påvente av at Europa trenger energi fra oss. Slik kan vi i
perioder fungere som et grønt batteri for Europa der vi bidrar til å skape en positiv energibalanse.
Vårt hovedbudskap under årets ONS vil være ’Smart balancing for a greener Europe’. For å
oppnå en optimal balanse mellom når man skal produsere og når man skal bestille så kreves det at
vi overvåker markedet i forhold til sanntidsdata for kraftpriser, vannverdi, energibehov, værprognoser, fyllingsgrad i vannmagasin, valuta osv. Dette er såpass komplekse parametre å følge med på
at Lyse Produksjon nå er i gang med å overlate dette til datamaskiner og kunstig intelligens – som
programmeres slik at systemet vil lære av egne erfaringer som vil medføre at feilmarginene over tid
minimaliseres. På standen visualiseres dette ved å presentere forskjellige scenarioer på tre store
skjermer. Skjermene på ytterkantene beskriver værsituasjon og værprognoser for henholdsvis
Lysebotn og et europeisk land, skjermen i midten viser sanntidsdata knyttet til de tidligere nevnte
parametrene. Basert på dette vil den kunstige intelligensen i systemet komme med en anbefaling
om Lyse bør produsere eller bestille strøm.
For å dramatisere balansen mellom Lysebotn og Europa ytterligere så har vi invitert den
anerkjente balansekunstneren Eskil Rønningsbakken til å ha to daglige opptredener på standen vår.
Dette tror vi vil vekke både interesse og begeistring hos de besøkende – og forsterke budskapet
vårt om at Lyse og norsk vannkraft kan spille en rolle i å gjøre Europa grønnere.

Prosjektet har vært i drift i vel en måned og forelø
pige resultater er gode.
– Vi ser at det er mulig å benytte mer
av kapasiteten i kablene enn tidligere antatt.
Vi har overført mer effekt enn de teoretiske
grenseverdiene som er satt for disse kablene, og
temperaturmålinger viser at vi er langt unna det
kablene tåler. Det er veldig kjekt å få delta i et
slikt prosjekt og se nytteverdien det kan gi. Det er
mye god hjelp å få av dyktige kolleger, sier Bjørn
Arvid Sinnes.
Det er noen år siden Lyse Elnett bestemte
seg for å bruke strømkabler med integrert
fiber, nettopp for å kunne realisere denne type
prosjekter når teknologien var moden for det.
– Automatisering av strømnettet startet
allerede på 70-og 80-tallet da vi begynte å fjern
styre anlegg. Etter hvert som teknologiutviklingen
har gitt oss nye muligheter har vi kunnet ta i bruk
stadigflere funksjoner, noe som medfører en enda
bedre kontroll på drift av anleggene. Vi ser hele
tiden etter om det er områder vi kan effektivisere
med hjelp av teknologiske løsninger og der vil vi
se mye spennende i fremtiden, sier avdelingsleder
Frank Boholm i Lyse Elnett.
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LYS E
SPI RE R
Ny søknadsfrist for
Lyse Spirer – 28. juni.
Søk nå!

SYKLE
TIL
JOBB?

Livet i Lyse
Dagene fyker avgårde, det jobbes og kjøres og utarbeides i alle kriker og
kroker av konsernet. Men innimellom er det rom for mer, for å være
kolleger og le. Her er noe av det vi har kost oss med.

Siste nytt om garderobefasiliteter og
sykkelparkering for de som sykler til
jobb.
Antall syklende medarbeidere øker jevnt, dette er positivt,
og i tråd med sentrale og regionale myndigheters planer for å
redusere bilbruken. På Mariero har sykkelfasilitetene ikke fulgt
med denne utviklingen. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med,
både på kort og lang sikt.
På kort sikt:
•
Endring av garderobeforholdene – vi endrer dagens
sykkelgarderobe ved heisen til å bli en ren damegarderobe,
samtidig som den tidligere montørgarderoben ut mot
Breiflåtveien blir en ren herregarderobe.
•
Flere nye sykkelparkeringsplasser.
•
Ny servicestasjon lik de Stavanger kommune har plassert ut
flere steder. Denne er bestilt og vil bli montert i løpet
av mai. Stavanger kommune har også nylig plassert ut ny
servicestasjon i krysset Marieroveien/Breiflåtveien.
På lengre sikt:
Det vurderes å bygge helt nye sykkelfasiliteter i L-blokken. Dette
utredes nå, og endelig beslutning er planlagt i løpet av høsten
2018. På Tronsholen fortsetter dagens fasiliteter som i dag, men
vi kan glede oss over at det allerede er besluttet at nytt administrasjonsbygg skal inneholde topp moderne sykkelfasiliteter. Vi
regner med at de kortsiktige tiltakene vil bedre forholdene for
våre syklende, samtidig som vi ser frem mot mer permanente
forbedringer.
Uansett ønsker vi alle en riktig god sykkelsommer.
PS! Husk at du har muligheten til å bruke HjemJobbHjem og få en
månedsbillett for buss og tog i Rogaland til kun 515 kroner. HjemJobbHjem handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å
gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må.

Lyse blir hovedsponsor for breddeidretten i Sandnes Ulf
Fra 2018 skal barn og ungdom i Sandnes Ulf spille med Lyse-logoen på brystet. I tillegg blir Lyse
sponsor og leverandør til kurs- og konferansesenteret i Sandnes Ulfs planlagte stadion. Den nye
samarbeidsavtalen går over fem år.
– Lyse har vært med Sandnes Ulf i flere år allerede, og vi ønsker nå å forsterke samarbeidet
ytterligere ved å løfte fram arbeidet som gjøres blant klubbens barn og unge som særlig vil få glede
av denne avtalen, sier konserndirektør organisasjon Ove Jølbo i Lyse.
Sandnes Ulf har ca. 70 aldersbestemte lag i seriespill. Klubben aktiviserer 600 spillere og 120
trenere/lagledere. Den nye avtalen innebærer at alle disse skal spille med Lyse-logo på den lyseblå
drakten. I tillegg er det satt av øremerkede midler til breddeprosjekter i klubben.

Teater til ungdommen
I løpet av de neste to årene stiller Lyse med mer enn 600 billetter i året til klasser i ungdomsskole,
videregående og høyere utdanning. Billettene fås ved at en lærer/voksenleder/organisator søker
på vegne av sin gruppe/klasse. Dette for å få maksimalt engasjement og organisert opplegg for den
enkelte gruppe. Søknadsside finner du her:
lyse.pameldingssystem.no/rogaland-teater-skolebilletter

Elbil-lading på Sola flyplass
Tre nye hurtigladere for elbil er nå åpnet på Sola Lufthavn. Flere hurtigladere for elbil skal motivere
drosjenæringen til å velge elektrisk, og samtidig være en del av et større nett av hurtigladere for
private med elbil.
Stavanger Parkering / Stavanger kommune og Lyse har sammen fått bevilget søknaden om
å etablere hurtigladere for elbil på to sentrale plasser, i tillegg til Sola Flyplass. Parkeringen på
Jernbanelokket og Forus vil i løpet av høsten også få nye hurtigladere. Når de nye lade-punktene er
på plass vil Lyse ha omlag 35-40 hurtigladere fordelt på ti lokasjoner her i regionen.
Skal du lade elbilen din? Last ned “bilkraft”-appen, så er du klar!
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Kommentar
KRONIKK
Av Per Fjeld, senior forretningsutvikler
Lyse AS FoU & Innovasjon

Bergen, Vestland

S

e nøye på denne illustrasjonen. SCIS (Smart Cities Infor
mation System) er intet mindre enn EUs dokumentasjons
sted for alt som har med smarte byer i Europa å gjøre. For
oss i Stavanger er det et ekstra poeng at vi bor i Norges
eneste fyrtårnby – utpekt av EU. Prosjektet heter Triangulum, og er
viet behørig oppmerksomhet, som man ser. Men noe gikk galt da de
vanligvis samvittighetsfulle folkene i Brussel skulle finne bilde til
artikkelen om Stavanger.
Som prosjektansvarlig for Triangulum i Lyse tok jeg dette opp
med den ansvarlige for informasjon om EU-prosjektet lokalt og
tilfellet vil ha det til at hun er bergenser.
–Jeg drar kjensel på Nordnes, sa hun. Det hadde forsåvidt jeg
gjort allerede.
Det finnes mange kjekke bergensere – noen av dem arbeider til
og med i Lyse. Men av og til kan de vise litt omtanke når vi som bor i
denne delen av regionen (hvis navn jeg må komme tilbake til), føler
oss ydmyket.
Bildefadesen i SCIS utløste den samme følelsen som når NRK,
VG og andre velger å illustrere saker om Stavanger-selskapet Statoil
med bilder fra lokalkontoret i Bærum.
Forholdet mellom Stavanger og Bergen er og blir Norges
ømmeste tå. Det kan for eksempel sitte langt inne for bergenserne å
innrømme at de har et herværende selskap å takke for at det ble fart
på fiberutbyggingen. Kollega Dagfinn Wåge kan til og med fortelle om
protestene som ga gjenlyd mellom syv fjell da Stavanger i et lettsindig
øyeblikk kalte seg Norges rhododendron-by.
Det kan altså bli bråk av alt. Fotball, for eksempel, men det får vi
ta en annen gang.
2014 ble året der Brann rykket ned, der byrådskaoset hersket, der
vi innså at også Akvariets styrerom er en dyrehage, og der Fisketorget
ble mer kjent for rotter enn for fisk, skrev Bergensavisen. Vi kan legge
til at politimesteren måtte gå noen måneder senere. Og at det fortsatt
regner.
Hva gjorde vi i Stavanger da erkerivalen hadde sunket ned i
knestående? Vi åpnet skøytehallen i Sørmarka, inviterte bergenserne
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Det finnes
mange kjekke
bergensere –
noen av dem
arbeider til og
med i Lyse.
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sørover og forærte dem Norges raskeste
is, og dermed grunnlaget til å ta hem all
mulig gull og heder fra OL. Omtanke,
kalles denslags.
Takken er en slags statsdannelse kalt
Vestland. Navnet ble bestemt av byens tid
ligere byrådsleder – nå statsråd. Årsaken
er naturligvis at modellen verken er
Jørpeland eller Grønland . men England.
Som kjent er det ingenting som heter
Englandet. Tower, Buckingham Palace og
varmt øl skal også hem.
Om et snaut år går siste frist for å
søke om å bli fyrtårnby, og det ryktes at
Bergen vil gjøre et forsøk. Siden sist har
imidlertid EU-kommisjonen (og dette er
faktisk helt sant) pålagt søkerne å sette av
tid og ressurser til å konsultere allerede
eksisterende fyrtårnbyer i sitt land. Trond
heim har følgelig gjort sin plikt som søker
i år og tatt kontakt med Stavanger – uten
særlig begeistring eller nysgjerrighet – det
må sies.
Det blir atskillig verre for Bergen.
Men vi skal ta imot dem, om de aldri så
mye holder for nasen. Og lykkes Bergen
med å bli den andre eller tredje norske
fyrtårnbyen, så skal vi heie på dem og
hjelpe dem.
Også med bilder.

HEY-HO LET’S GO Foto: Fredrik Ringe/iStock

Ship O’hoi,
Espen, Bjarte,
Aina Marie og Lise!

To pensjonister
i Lysebotn

Svein Gitle Tangen ble født i 1948 i Lysebotn, samme
året som det ble søkt konsesjon om å få bygge kraftverket Lysebotn 1. I år går de begge av med pensjon.

Aina Marie
19 år fra Egersund
Espen
22 år fra Time

Lise
25 år fra Sandnes

Bjarte
23 år fra Stavanger

slik, tenker mest på det som en jobb. Men det er klart, jeg kjenner anlegget
godt og har likt å passe på det, sier Svein Gitle lurt. Han tenker ikke for mye
på de store verdiene han har forvaltet i alle disse årene, men blir stolt av å
tenke på at det han har forvaltet er grunnen til mye av det som har vokst fram
i konsernet.

TEKST OG FOTO KRISTIN STØLE KALGRAFF

K

MORGENFUGLEN

onsesjonen passerte statsråd i november 1948, og fra da skulle det
enda gå mange år før byggingen begynte, og det foregikk mens
Svein Gitle vokste opp i Lysebotn. Han har siden tilbrakt hele sitt
arbeidsliv med å vokte over anlegget. Snakk om krafthistorie!
Nylig takket Svein Gitle for seg etter 43 år i Lyse. Med unntak av noen få
år, har han alltid jobbet for Lyse, i Lysebotn.
– Det har vært en trygg og god arbeidsplass som jeg har trivdes godt med,
sier Svein Gitle som aldri har stått i bilkø for å komme til jobb, eller kjørt
kollektivt. Han har knapt syklet den lille avstanden det er fra gården innerst i
Lysebotn til driftsbygningen på kaien. De 2,5 kilometerne har han kjørt med
god samvittighet, vel vitende om at bilen trengte han i arbeidsmedfør. Han har
som tekniker bidratt til å passe på både Tjodan, Flørli, Breiava og Lysebotn 1,
og sistnevnte har alltid lagt hans hjerte nærmest. Men til tross for at
han har brukt mye bil, ligger pensjonisten på jevnt 10 000 skritt om
dagen. Det er han ganske så fornøyd med og håper han skal klare
å opprettholde det. Han har tross alt en hel del sauer han skal
gjete, kanskje mer enn vanlig fremover.

Det er sommertemperatur i Lysebotn denne dagen. Skyvedørene i K-bygget
som vanligvis er godt lukket, står på vidt gap. Etter at snitter og kake er fortært
sammen med kolleger i Lysebotn, tar Sven Gitle kaffen med seg ut og setter
seg på terrassen. Her har han satt mange morgener, som den første på jobb og
kaffeansvarlig, og sett etter båten med kolleger på vei inn til en ny arbeids
dag. Ofte sammen med Gustav, kollega gjennom mange år og sambygding i
Lysebotn.
– Det er sjelden å ha en medarbeider gjennom så mange år, sa Bjørn
Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon i sin tale. – Det er
rett og slett formidabelt, sa han og overleverte en kopi av konsesjonspapirene
til jubilanten. En gave som ble mottatt med ærbødigst.
Svein Gitles favoritt, ”Mokkakake”, ble servert.
– Da jeg var liten fikk vi aldri kjøpekake, det var mor som bakte.
Men da det var begravelse i bygda, ble det bestilt mokkakake fra
Forsand, og siden den gang har det vært en soleklar favoritt, sier
han lurt mens han forsyner seg med kakestykke nummer to.
Nå skal han bytte ut turbiner og akslinger, med kopplam,
gårdsdrift og hyttetur til Flekkerøy.

DEN SISTE DAGEN
Hvilke tanker gjør du deg nå som du ikke lenger skal passe på
turbinene i den gamle kraftstasjonen?
– Ikke så mange tanker egentlig. Jeg er nokså pragmatisk

Hils på Lyses medseilere og Statsraad Lehmkuhls nye mannskap.
I sommer seiler disse fire rogalendingene fra Stavanger til Harlingen i Nederland med selveste
Statsraaden. Den storslagne seilturen er sponset av Lyse fordi vi ønsker å gi forventningsfulle unge
en sjanse til å oppleve denne fantastiske seilasen. I tillegg er vi begeistret over å være en
del av regionens store skutefest, The Tall Ships Races.
GJORT MULIG, SAMMEN MED OSS.
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EKTE
Når fullriggerne inntar havnen
i Stavanger i august, klatrer
Aina Marie ned på bakken med
stolpeskoene og Lise legger fra
seg headset-et og inntar selveste
Statsraaden. De to Lyse-ansatte
er to av fire som får anledningen
til å være med på seilasen til
Nederland.
TEKST KRISTIN STØLE KALGRAFF

SAILOR-GIRLS

T

o jenter, og to gutter, på tokt for Lyse.
Forberedelsene er allerede godt i gang
og de fire er godt fornøyd med å endelig
ha fått lov å fortelle omverdenene hva de
skal være med på.
– Mest av alt gledet jeg meg til å ringe pappa
og fortelle nyhetene, forteller Lise Landøy begeis
tret. Det var det første jeg gjorde og responsen jeg
fikk var akkurat som jeg håpet på klukkler Lise.
”Hæ! Ska du vera med på Statsraaden??” Eg tror
han satte kaffien i halsen akkurat da.
Lise Landøy fra Værlandet, (men som bor
i Sandnes) og Aina Marie Hetland Helleren
fra Egersund er under 25 år og ansatt i Lyse, to
kriterier som ble stilt overfor søkerne. Og felles
for dem begge er at de verken er redd for nye
utfordringer eller har tenkt å sitte med hendene

i fanget gjennom sommerferien. De vil jobbe, bli
kjent med nye folk, utfordre seg selv, sove dårlig
i hengekøye og kanskje til og med bli sjøsyk.
Hvorfor?
– Som jente med tre brødre i familien,
oppvokst ved ei brygge i Egersund, var det
veldig naturlig for meg å søke om å være med på
seilasen, forteller Aina som til vanlig er lærling
energimontør i Lyse Elnett. For meg handler
dette om å bli med på noe nytt og spennende,
men ikke bare det. Som jente i et mannsdominert
arbeidsmiljø er det viktig for meg å kunne bidra
på jobb-praten om tema som ikke bare handler om
jenteting. Jeg er egentlig en skikkelig jente-jente,
men jeg har jo valgt dette yrket og føler meg også
ganske tøff, sier Aina og ler.
Ship ´o hoi og god tur over Nordsjøen!

Aina Marie Hetland Helleren
– Hva gjør du nå – skole/studier eller arbeid?
– Lærling som energimøntør i Lyse.
– Fortell litt om dine interesser – hva gjør du på fritiden?
– Jeg er mye med venner, trener og liker meg godt i
fjellheimen - enten med ski eller fjellsko på beina.
– Er du en eventyrer? Og hvordan lever du ut dette?
– Ja, jeg elsker å utvide komfortsonen og oppleve nye
ting.
– Er det typisk deg å kaste deg på utfordringer?
– Jeg liker utfordringer, og nøler ikke når jeg får
mulighet til å gjøre noe jeg aldri har prøvd før. Dette
gjelder ikke kun fritidsinteresser og feriemål, også valg
av utdannelse.
– Hvilke forhåpninger har du til hva du kommer til å lære?
– Håper vi lærer om hvordan vi heiser seil.
– Hvorfor kan det være nyttig å være med på en tur som
dette for deg personlig?
– Det er alltid kjekt å utfordre seg selv. Det er utrolig
hvor mye du faktisk får til dersom du bare prøver. Jeg
er oppvokst med sjøen, så det blir nyttig med mer
erfaring når vi skal på båttur senere.
– Hva blir det viktigste du tar med deg?
– Godt humør, pågangsmot og vinnerinstinkt.

Lise Landøy
Hva gjør du nå – skole/studier eller arbeid?
– Jeg jobber for tiden 100% hos Lyse Dialog. (Utdanner
seg til lektor)
– Er du en eventyrer? Og hvordan lever du ut dette?
– Jeg er nok ikke det jeg ville kalt en eventyrer, men
jeg er oppvokst nær sjø og vind og har noen ganger
spasert en tur i orkan eller storm.
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– Hvilke forventninger har du til seilasen?
– Jeg tror det blir en kjekk seilas med mange flotte
mennesker og flotte dager om bord.
– Hvilke forhåpninger har du til hva du kommer til å
lære?
– Jeg håper at jeg kan lære litt mer om seiling og livet
ombord, og ikke minst litt mer om meg selv.

– Hvorfor kan det være nyttig å være med
på en tur som dette for deg personlig?
– For å få prøve noe nytt.

– Hvorfor kan det være nyttig å være med på en tur som
dette for deg personlig?
– På en slik tur vil jeg få utfordret meg selv slik jeg aldri
har utfordret meg selv før, og det tror jeg blir bra! Av
og til må man ut av den komfortsonen.

Bjarte Birkedal
– Hva gjør du nå – skole/studier eller arbeid?
– Studerer per nå forkurs ingeniør på UiS

Espen Reinertsen
– Hva gjør du nå – skole/studier eller arbeid?
– Nå går jeg på teknisk fagskole.

– Er du en eventyrer? Og hvordan lever du ut dette?
– Er vel ikke direkte eventyrer, men liker og dra ut og
oppleve nye ting

– Fortell litt om dine interesser – hva gjør du på fritiden?
– Mine interesser er spilling og trening.

– Er det typisk deg å kaste deg på utfordringer?
– Det er litt både og, det har hendt tidligere.

– Liker du filmer og bøker – hvilken type?
– Er nokså glade i action å Fantasy filmer.

– Hva er den viktigste motivasjonen din for å melde deg
på seilasen?
– Jeg syntes det Hørtest spennende ut, og ønsker og
oppleve hvordan det var med en lenger seiltur.

– Er du en eventyrer?
– Jeg er definitivt en som tar ting på sparket.
– Er det typisk deg å kaste deg på utfordringer?
– Jeg sier så å si aldri nei til en utfordring. Jeg reiste til
Roskilde- festivalen alene, 3 uker før festivalen startet –
det ble en liten personlig seier.
– Hva er den viktigste motivasjonen din for å melde deg
på seilasen?
– Hadde lyst å seile.
– Hvilke forventninger har du til seilasen?
– Møte kjekke folk, få noe nytt å lære
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– Hva blir det viktigste du tar med deg?
– Passet.

– Fortell litt om dine interesser – hva gjør du på fritiden?
– Frilufts liv, jakt og fiske

– Hvilke forventninger har du til seilasen?
– Jeg forventer at det skal bli gøy og lærerikt
– Hvorfor kan det være nyttig å være med
på en tur som dette for deg personlig?
– Ønsker og lære mer om seiling.
– Hva blir det viktigste du tar med deg?
– Gode klær.

A
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TEKST OG FOTO: LARS RASDAL
Anwar Farrag ser verken på klokka,
drivstoffmåleren eller kilometertelleren når
han er på kjøretur med sin Land Rover Serie
3. Han teller kun «smiles per hour».
Den trenger et halvt minutt på 0-100, har en
estimert toppfart på 113 og er som en eldre
Massey Ferguson å regne innen både komfort
og støynivå. Men når salgssjef Anwar Farrag i
Altibox Bedrift så sin Land Rover på Finn.no
en dag i november 2017, trengte han kun 10
minutter på å bestemme seg.
– Mange bilinteresserte har en liste med
biler de «bare må ha». Dette var en modell som
sto på min liste, og den var restaurert til et godt
bruksnivå. Så jeg tok en rask sjekk med kona
mi Hilde før jeg slo til og kjøpte den usett - og
før hun ombestemte seg.
– Hva er det med denne bilen som appellerer
til deg?
– Jeg har alltid likt Land Rover, og denne
modellen har sjarm, preg og identitet som
få andre. Den humper, dumper, bråker og
slår, men kjøregleden er helt enorm. Serie-
modellene ble produsert mellom 1948 og 1984,
og er på grunn av den karakteristiske formen

nærmest blitt ikoner blant bilelskere.
– Hvor ofte er den i bruk?
– Når datteren min så bilen første gang,
var reaksjonen hennes «enda en bil du kun skal
kjøre når det er fint vær på søndager?». Jeg skal
prøve å kjøre den hele året, men lar den stå når
det er salt på veiene. Det er viktig å holde bilen
i bevegelse, få varmet den godt opp og smøre
opp alle delene som trenger det. Det blir nok
noen koseturer til stranda eller hytta på Idsal.
Med nedrullet tak, hunden i lasterommet og
Hilde i passasjersetet.
– Starter den hver gang?
– Det vil jeg si, ja. Bilen har manuell
choke av den gamle, gode typen, og det krever
tilvenning å finne riktig dose med bensin og
luft. Du må vri om nøkkelen, la bilen småhoste
litt og gi forsiktig med gass til den har jevnt
turtall. Jeg har dessuten alltid påkoblet strøm
på batteriet når den står i garasjen, og derfor
pleier jeg å si dette er en el-bil, hehe.
– Hva er den aller fineste opplevelsen din
med Land Rover-en?
– Det var da den ble levert med biltransport i november. Bilen sto flott og nesten
litt majestetisk på det øverste planet. Den var
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akkurat like fin som jeg hadde håpet på, og
turen hjem var fantastisk. Nå som sommeren
står for tur blir det mange flotte opplevelser.
– Har det hendt at bilen har gitt deg
langefingeren?
– Ikke ennå, men det kommer. Dette er en
gammel dame som må behandles pent. Eiere
av eldre Land Rovere vet at det alltid er noe
skruing på gang - at vi enten har vært gjennom
mye hodebry eller har det i vente. Land
Rover-miljøet er godt og sterkt i Rogaland og
resten av Norge, og akkurat som motorsyklister
hilser vi alltid på hverandre.
– Hvor lenge har du tenkt å eie doningen?
– Så sant jeg har lagringsplass ønsker jeg
at denne bilen skal være arvegods. En velstelt
Land Rover kan glede kommende generasjoner,
og må jo være en fin gave å gi videre, tenker jeg.

