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Nå er det ikke lenge før vi logger av og tar ferie. Bak oss ligger
en spesiell vår med uvanlige arbeidsdager i trygg avstand fra
kolleger, sosiale regler og mye tid hjemme.
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du skal i retning nord, øst, sør eller vest.
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Flere ønsker å skaffe seg fiber så raskt som mulig og vi
har truffet en familie i Andebu som savnet skikkelig nett
så høyt at de feiret anleggsarbeidene med brownies.
SIDE 4

PORTRETT

En frisk nordlending fra Båtsfjord var det som skulle til
for at Norge vant seier etter seier i sving på nitti-tallet.
I dag svinger han kundene i Signal og sykler for
kreftsaken.
SIDE 14

Lyse på vei
mot 2030
Etter en grundig prosess og et
effektivt halvt år er konsern
strategien for 2030 endelig på
plass. Nå gjenstår det å levere på
de ambisiøse målsetningene.
– Jeg er nok en strateginerd
og synes derfor dette er veldig
spennende, sier Jens Arne
Steinsbø som er ny i rollen som
konserndirektør for strategi
og teknologi i Lyse. Nå blir en
viktig del av jobben hans å
sørge for at gode strategiske
veivalg følges opp med treff
sikre tiltak i hele konsernet.
Arbeidet med å levere på strategi 2030 er allerede i gang,
og helt konkret er det 30 strategiske tiltak som selskapene
nå jobber videre med. Til å følge opp tiltakene slår Maria
Fogelfors Wredmark følge med Steinsbø. Hun går nå fra
stillingen som konsernkoordinator til ny rolle som leder for
strategi.
Lyse skal gjøre en forskjell
- Til grunn for den videre prosessen har vi laget solide og ærlige
gap-analyser. Disse gir en beskrivelse av nå-situasjonen og viser
helt konkret hvor vi har forbedringspotensial, sier Jens Arne.
Disse analysene har også ligget til grunn for utformingen av
overordnede mål som skal forme konsernets vei fram mot
2030 og bidra til at Lyse gjør en forskjell - regionalt, nasjonalt
og internasjonalt:
1. Lyse skal bygge og videreutvikle samfunnskritisk
infrastruktur
2. Forbedre kundeopplevelsen og sørge for
økt tillit hos kundene
3. Øke velferdsproduksjonen og ha god tillit blant eierne
4. Være klimanøytral, bærekraftig og bidra til utslippskutt
5. Være en god og attraktiv arbeidsgiver
6. Være en relevant og aktiv samfunnsaktør,
og bygge sterke partnerskap
- I forlengelsen av disse målene skal Lyse fortsette den lønn
somme veksten og levere tjenester til enda flere kunder, også
i nye geografiske områder, forteller Jens Arne.
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I dette nummeret inviterer vi også til sommerens foto
konkurranse. Bruk taggen #lysesommer når du deler dine
feriebilder på Instagram. En jury kårer et vinnerbilde i neste
nummer.

Ferien står for tur og mulighetene
ligger foran oss. Vi gir deg tips fra
ulike landsdeler.

Roar Fossan i Lyse Produksjon har
forberedt den 48 fot store seilbåten
"Ventus" for en sommer i Lysefjorden.
Foto: Kristofer Ryde
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Endelig
nok nett
TEKST: Andreas Veggeland Foto: Godt Sagt AS

-B

are noen sendte en snap eller så en film på Face
book, så hakket det for alle i familien, forteller Trond
Olav Müller-Nilssen. Hjemme hos ham og samboer
Thea Barlaug i Andebu er det til sammen sju stykker som alle er
storforbrukere av internett. Da familien flyttet inn i huset opp
daget de at bredbåndstilbudet i området ikke var noe å skryte
av. Det eneste de kunne få, var treigt kobbernett. Etter en prat
med Viken Fiber fikk familien beskjed om at det kunne være
aktuelt å bygge ut i området hvis mange nok var interesserte.
St. Hans-feiringen i velforeningen ble et glimrende utgangspunkt
for en vervekampanje og etter kun to dager hadde over 200
interesserte meldt seg inn i en nyopprettet Facebook-gruppe
med formål om å få skikkelig bredbånd på plass.

FULL FART: Trond Olav Müller-Nilssen er en ivrig dataspillentusiast.
Med fiberbredbånd fra Viken Fiber kan han spille uten at forbindelsen
hakker og bildet fryser. Her med sønnen Falk Olav på fanget.

– Vi gikk fra dør til dør og engasjerte også lokalpolitikere for
å få til fiberutbyggingen. Nå har vi gått fra 20 til 500 mbit/s i
hastighet. Det hjelper, kan du trygt si, forteller Müller-Nilssen.
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Å våkne til lyden av anleggs
maskiner kan gi deg et smil om
munnen hvis du er tilstrekkelig
sulteforet på stabilt internett.
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– Spiller du «League of
Legends» og det lagger,
så dør du.
Trond Olav Müller-Nilssen

Smakfull velkomst
I høst kom nemlig Altibox-tjenestene
fra Viken Fiber på plass. En utvikling så et
terlengtet at familien bestemte seg for å
bake brownies og trakte kaffe til anleggs
arbeiderne. I en hyggelig håndskrevet
lapp slo de fast at «å våkne til lyden av
at dere legger fiber i gata vår, er som å
våkne av seg selv, en varm sommerdag,
til lyden av fuglekvitter og glade barn»!
Denne våren har det kraftige fibernettet
vist seg å være viktigere enn tidligere.
Med koronavirusrestriksjoner har inter
nettbruken steget betraktelig. Thea er
student og har innredet dokkestua i
hagen som hjemmekontor. Husstanden
har fire skolebarn som har brukt nettet

flittig i hjemmeundervisningen og også
minstemann på snaue tre år har oppda
get gleden ved å bruke nettbrett.
Trond Olav er i tillegg notorisk gamer og
har innredet kjellerstua som gamingrom.
Han har dårlige minner fra det han kaller
ei “krisedårlig internettlinje”.
– Spiller du “League of Legends” og det
lagger, så dør du. Nå er det ikke noe
lagging lenger, sier han fornøyd.
Fibertoget fortsetter
Storfamilien i Andebu er derimot ikke de
eneste i landet som har siklet etter å få
seg høyhastighetsbredbånd. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet la nylig frem

sin årlige statistikk for bredbåndsdekning
i Norge, og i denne kommer det fram at
86 prosent av husstandene har tilgang til
bredbånd med minimumshastighet på
100 mbit/s. Målet er å øke denne andelen
til 90 prosent innen utgangen av året.
Men trolig vil Regjeringen komme med
en enda mer ambisiøs målsetting når de
senere i år legger fram en ny stortings
melding om mobil og bredbånd.
Regjeringen har allerede økt
bevilgningene til bredbåndsutbygging
og gir over 400 millioner i tilskudd i 2020.
I tillegg putter kommuner og fylkes
kommuner inn betydelige summer. Første
juli dette året trer også den nye bred
båndsloven i kraft. Den har som formål å
effektivisere og ta ned kostnadene med
bredbåndsutbygging.
– Satsingen viser hvor viktig elektronisk
kommunikasjon er i dagens samfunn, noe
vi erfarer hver dag i krisen vi står midt i.
God bredbåndsdekning gjør det mulig å
få undervisning og å jobbe hjemmefra.
Det er helt avgjørende for å holde sam
funnet i gang nå, sier avdelingsdirektør

I DOKKESTUA: Koronaviruspandemien har ført til kamp om plassen i hjemmet til familien i Andebu.
Mor Thea Barlaug er midt i en travel studieperiode og har laget hjemmekontor i dokkestua i hagen.

Per Eirik Heimdal i Teknologiavdelingen i
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Rigger for den digitale tidsalderen
Lyse og Altibox-partnerskapet har invest
ert mange milliarder kroner i utbygging
av fibernett over hele landet. Samtidig er
det noen områder i landet hvor det ikke er
forsvarlig økonomisk å bygge ut bred
bånd, for eksempel på grunn av topografi
eller tynt befolkningsgrunnlag. Løsningen
blir da å subsidiere utbyggingen ved
hjelp av såkalte bredbåndsmidler. Disse
er det nå de ulike fylkeskommunene som
har ansvar for å fordele. Viken er fylket i
landet med aller flest innbyggere som ikke
har fått tilgang på høyhastighetsnett, og
direktør for kommunikasjon og forret
ningsutvikling Jon Birger Ellingsen i Viken
Fiber arbeider nå med å samle gode råd
og tips til hvordan en kan gå inn i anbuds
prosesser der det deles ut subsidier.
- Nå som omfanget øker, er det fornuftig
at vi sørger for en viss grad av standard
isering og bidrar til å hjelpe partnerne i
disse prosessene, sier Ellingsen.

Digitaliseringsekspert Torgeir Waterhouse
bidrar også i arbeidet med å lage strøm
linjeformede prosesser. Han er opptatt av
at bredbåndsutbyggingen i Norge har et
langsiktig perspektiv.
– Det er viktig at vi bygger ut bredbånd
på en slik måte at en kan skalere opp i
tråd med trafikkveksten vi kommer til å

MOTTAGELSE:
Kaffe og nybakte brownies
og en koselig hilsen ventet på
gravemaskinførerne som tegn på
deres takknemlighet.

se, sier Waterhouse. Han får støtte av Jon
Birger Ellingsen:
– Fiberkablene vi legger er definitivt
rigget for fremtidens databehov og vi
arbeider hardt for å sørge for at flest
mulig skal få fiber slik at de kan delta
for fullt i den digitale tidsalderen, sier
Ellingsen.
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FIBERFORNØYDE: Ny og rask internettforbindelse har gjort hverdagen enklere for hele familien.
Fra venstre: Thea, Falk Olav, Alf Theodor, Rune, Livunn, Ravn og Trond Olav.
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Virtuel ølsmagning, et lille h
 insides
bryghus og hurtigt fibernet – en
mulig kombination?

2

Nr. Nissum
Håndbryg
har stor gavn
af fibernet

O

tte kilometer nordøst for Lemvig – blandt marker
og øde grusveje, vejrer et flag i vinden, mens
skilte viser vej til destinationen. Én grusvej mere
og Nr. Nissum Håndbryg kan anes i det fjerne.
Selv i bil er der langt mellem gårdene i det vestjyske
landområde, og hvis ikke markerne allerede indikerer
det, ligger Nr. Nissum Håndbryg helt derude, hvor en vis
fugl vender. – Alligevel er der hurtigt fibernet.
Fibernet til ølsmagning og turisterne
Ejeren af bryggeriet nyder godt af det hurtige og stabile
fibernet, og for nylig gjorde fiberforbindelsen det muligt
at udvide markedsføringen af det lille bryghus.

TEKST OG FOTO: Louise Boo

– Her i corona-tiden har jeg kørt virtuelle ølsmagninger,
som blev live-streamet med 2.400 visninger i alt. Det
kræver et godt internet at streame live, men det fungerer.
Det er jeg glad for, siger stifter og ejer af Nr. Nissum
Håndbryg, Jens Grøn.

– Før havde jeg en dårlig ADSL-
forbindelse over telefonlinjen. Hvis jeg
havde live-streamet, ville forbindelsen
hoppe og springe. Billede og lyd ville
være ustabil, så det kan ikke lade sig gøre
uden fibernet, konstaterer Jens Grøn.
Til daglig nyder han også godt af
fiberforbindelsen, da han ved siden af
Nr. Nissum Håndbryg driver et Bed and
Breakfast, hvor der kommer en del tyske
turister. Som en del af en god service
tilbyder han nu gæsterne stabilt internet,
hvilket de sætter stor pris på.
En del af et større statsstøttet projekt
Mens brygmesteren sidder ved køkken
bordet, som danner rammen om de
virtuelle ølsmagninger, ser han tilbage på
en tid med stort udbytte.

Promoveringen af Nr. Nissum Håndbryg
og salg af de lokale øl er steget støt, siden
han åbnede dørene i juni 2017. Initiativet
om at indgå i ansøgningen om statens
tilskudsprojekt til bredbånd, var derfor
også et helt naturligt skridt i udviklingen
af forretningen.

1. HÅNDBRYG
Jens Grøn kan brygge op til 150 liter ad gangen og
tappe 45 flasker på en dag.
2. 19 VARIANTER
Jens Grøn viser en af de 19 hjemmebryggede
øl-varianter frem i gårdbutikken. Siden 1. juni 2017,
hvor brygmesteren solgte sin første øl, er salget
gået én vej – og det er op.
3. UDE PÅ LANDET
Mellem Lemvig og Struer ligger Nr. Nissum Hånd
bryg. Selvom der er flere marker end husstande i
området, når Altibox’ fiberforbindelse helt ud til det
lille vestjyske bryghus.

Jens Grøn var èn blandt 65 husstande på
Lemvig-egnen, som gik sammen om at
søge bredbåndspuljen. Og i samarbejde
med Jysk Energi, der etablerer fiberbred
bånd og Altibox, som leverer selve inter
nettet, blev det muligt i et tyndtbefolket
område at få hurtigt net.
Hos Altibox Danmark fylder bredbånds
puljerne en del. Alene i 2020 yder staten
tilskud til over 800 adresser fordelt på 14
projekter hos Altibox.
– For os er det fantastisk at staten yder
tilskud til at etablere hurtigt bredbånd i
dele af Danmark, hvor det normalt ikke
er rentabelt at etablere bredbånd. Det
er kunder, vi principielt aldrig ville kunne
nå. Men nu får de fiberbredbånd og et
positivt syn på Altibox og vores brand,
slutter salgskonsulent for Altibox, Morten
Bøggild Andersen.

3
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For lidt over et halvt år siden, var det ikke
muligt med et tiltag som online ølsmag
ning. Dengang måtte Jens Grøn ty til
mere traditionelle måder at reklamere
for ”Lidenlund Lager”, ”Klosterhede Porse
Ale”, ”Special Brown Ale” og de 16 andre
hjemmebryggede øl, der alle kan købes i
den lille gårdbutik.
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Brosteinsfiber

– Vi har tett dialog med både
byantikvar og riksantikvar,
samt Bergen kommune.

Å legge fiber i gamle bymiljøer er ikke bare
bare. Bokstavelig talt gjøres det nå stein for
stein i flere av våre største byer.

Tore Nyhammer

TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Eirik Hagesæter og Joakim Birkeland

N

- Nå har vi prosjekt over store deler av
Bergen sentrum, og av disse er området
ved Klosteret og Nøstet de mest inter
essante, sier Tore Nyhammer som er
administrerende direktør i Bergen Fiber.
I gatene er det mye gammel trehus
bebyggelse og trange brosteinsgater
som selvfølgelig er utfordrende å bygge
fiber i.
- Vi har tett dialog med både byantikvar
og riksantikvar, samt Bergen kommune
for å sikre at gater og bygninger blir tatt
vare på og beholder sin opprinnelige
form og funksjon, sier Tore.
I 2019 hadde Bergen Fiber, som eies av
BKK og Lyse - en vekst på over 4000 nye
fiberkunder og hadde ved årsskiftet 42
797 kunder.
I studentbyer som Trondheim og Bergen
bor det mye ungdom som er vant med
og som krever et godt og raskt nett. Dette
er en av grunnen til at Bergen Fiber har
prioritert å bygge ut disse områdene.
Vil selge fiber til Stavanger sentrum
Også i Stavanger er det utbygging av

fiberinfrastruktur, og stadig flere butikker
og bedrifter i sentrum har ytret ønske om
bedre fiberbredbånd. Selgerne fra Lyse
Fiber er derfor nå på vei.
– Det viktigste vi kan tilby kundene våre er
stabile tjenester og et fibernettverk med
lynrask hastighet, sier bedriftsrådgiver i
Lyse Fiber, Aadne Kaarvaag, som håper
at butikkinnehavere i Stavanger sentrum
vil imøtekomme tilbudet. Dersom det blir
tilfelle blir det en aldri så liten brosteins
jobb en del steder i Stavanger også.
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år de sjarmerende gamle by
sentrum går i gang med fiber i
gatene, er det mer enn asfalt
saging som må til. I Bergen, Ålesund,
Trondheim og Stavanger pågår fiber
prosjekt til hus som tilhører de små og
trange gatene, eller smauene som de sier
i Bergen.

Notiser

Notiser

Forventninger til
Øster Hus Arena

Notiser

Kraftlinje tas
ut av drift

I mars skulle vi feiret åpningen av
Sandnes nye storstue, Øster Hus Arena,
og nå måneder senere går endelig
ventetiden mot slutten. 3.juli er det klart
for årets første kamp i OBOS-ligaen,
da kommer Øygarden på besøk til de
lyseblå.

I mai ble Lysebotn – Tronsholen 2 – linjen
som har sørget for strøm til innbyggerne
i Sør-Rogaland i over 60 år, koblet ut for
siste gang.

– Vi gleder oss veldig på Sandnes Ulf
sine vegne, dette har både klubben og
Sandnes by ventet lenge på. For Lyse sin
del vil det også bety at vi kan ta i bruk
noen av de fine konferansefasilitetene
– og så gleder vi oss selvsagt til å få
komme på kamp, sier sponsoransvarlig i
Lyse Cathrine Suttie.

Linjen som har vært i drift siden 1957
skal rives mellom Lysebotn og Seldals
heia i Sandnes kommune for å gi plass
til den nye linjen som Statnett bygger.
Den nye 420 kV-linnen skal gå mellom
Lysebotn og den nye transformator
stasjonen Fagrafjell som Statnett også
skal bygge på grensen mellom Time og
Sandnes kommuner.

Lyse leverer både strøm, fjernvarme,
og fiber til den nye arenaen, samt
innholdstjenester fra Altibox.

1.900 nye Viken-kunder
Viken Fiber har overtatt de 1.900 bredbåndskundene fra Instrumenttjenesten AS
(ITAS) og Dknett i Frogn og Ås.
– Viken Fiber er veldig glad for å ha kommet til enighet med ITAS og DKnett om
denne avtalen, og ser frem til fortsatt å bygge fibernett i Ås, Frogn og tilstøtende
områder. Gjennom avtalen kan vi bidra til at enda flere innbyggere og bedrifter
i regionen får tilgang til moderne fibernett, sier administrerende direktør i Viken
Fiber, Anne Berit Rørlien.
Viken Fiber er en del av det landsdekkende Altibox-partnerskapet, og leverer
Altibox sine produkter for høyhastighetsbredbånd, tv og telefoni. Viken Fiber
eies av Lyse Fiberinvest (65%), Glitre Energi (26,5%), Lier Everk Holding (4,6%) og
Hadeland Energi (3,9%).

Stadig nye
hurtigladestasjoner

Aldri har Viken Fiber gjort det bedre
innen salg og utbygging enn det de
gjorde i april. Selv om koronaviru
set førte til store endringer i hvordan
salgspersonellet kunne opptre, kan
administrerende direktør Anne Berit
Rørlien fortelle om svært gode salgstall.
Etterspørselen har gått veldig opp, og
svært mange har tatt kontakt fordi de
ønsker seg fiber.

En kunde som tar kontakt med kundeservice på chat, telefon og i sosiale medier,
risikerer å måtte gjenta sitt spørsmål eller utfordring da det ikke finnes et verktøy i dag
som samler alle henvendelsene på kundeforholdet. Det skal nå bli bedre, i tillegg skal
servicenivået via nettsidene forbedres.
– At vi kjenner kunden på tvers i alle kanaler, er en reell forventning kunden har til
oss. For å komme dit, må vi ta steget fra transaksjon til relasjon, sier Haldis Skagemo,
prosjektleder kundeopplevelse i Lyse Dialog.
– En av tilbakemeldingene vi får, er at kundene er misfornøyde med at de må gjenta
seg selv. I tillegg må kundeveilederne bruke mer tid på å sette seg inn i kundens
utfordring, sier Leif J. Fløysvik, leder for kommunikasjon og opplæring i Lyse Dialog.

- Det har hjulpet godt med den milde
vinteren vi har hatt i år. Det gjorde at vi
kunne starte opp tidligere. Nå graver
vi hele 12.000 grøftemeter i uka, bare
til villautbygging. Antallet kundeopp
koblinger ligger svært høyt, og enkelte
uker faktisk like høyt som de beste
høstukene, sier Rørlien.
Viken Fiber satte også en aldri så liten
internrekord i å gjøre en rask beslutning
om å bygge ut et felt i april. Kun fire
dager gikk det fra salgsstart til feltet ble
bekreftet utbygd. Og etter ytterligere to
dager var gravearbeidet i gang.

Kunden skal slippe
å gjenta seg selv

Ikke lenge etter at Ryfast åpnet kom
det nye hurtigladestasjoner for elbiler
til Handelsparken på Tau. I løpet av mai
får også Ålgård nye hurtigladestasjoner,
rett ved Coop Amfi. Disse vil være i drift
i løpet av mai og utgjør to ladere på 150
kW, samt en på 50 kW.

Salgsrådgiver Kjersti Dale og kollegene skal få frigjort
mer tid til å hjelpe kundene.

Med et utvidet mandat til å ivareta
Lysekunden, har arbeidet med å
få på plass relevante støtteverktøy
nå kommet godt i gang. En kunde
interaksjonsplattform er valgt for å
sikre at kunden er i sentrum, og den vil
også gjøre samhandling internt i Lyse
enklere. Dette vil gjelde alle kunde
henvendelser i alle kanaler, inkludert
support for Altibox-partnerne.
Prosjektet starter opp i løpet av
sommeren 2020.
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Beste april
noensinne

Portrett

Portrett

Best på
boogie woogie
TEKST: Stine Værang og Frida Bringslimark FOTO: Frida Bringslimark og privat

V

i ser på gamle bilder av Valter Jacobsen, fra en fartsfylt
og nærmest elektrisk tid hvor ferden gikk verden rundt for
å innhente priser og medaljer fra ulike mesterskap. I dag
er fokuset litt annerledes, men kapasiteten er fortsatt like stor.
For dem som kjenner Valter er hjertevarme, engasjement
og kapasitet tre ord som beskriver ham godt. Kanskje er det
egenskapene som gjør at han passer så godt inn i rollen sin hos
Signal, både som salgssjef, og som bidragsyter til lave churn-tall.
– Churn er nesten et fremmedord for oss, sier Valter og smiler
stort. Det å dra hjem til kundene for å hjelpe med TV og internett,
er noe som har blitt tatt svært godt imot og som gjør at mange
er godt fornøyd. Vi tror det er en viktig grunn til lav churn, sier
han.

Han danset, vrikket og vant,
og da dansen tok slutt gikk
Valter inn for kreftsaken.

Sammen med de tre andre på BRL-teamet, dekker han omtrent
«halve Norge», fra Trøndelag i sør til Russergrensen. Målet er å
være lokal og nær.

• Valter Jacobsen
• Bor i Bodø
• Salgssjef i
Signal Bredbånd
• Danseløve fra Finnmark

- Bryting var idretten
hvor jeg ble best,
og som jeg holdt
på med helt til jeg
ble 18 år. Da møtte
jeg ei søt jente som
spurte om jeg og
kompisene mine
skulle være med
på Swingkurs. Det
hørtes gøy ut, da det sikkert var mer gøy å kaste på jenter, enn
på gutter, forteller han og ler.
Og slik startet dansekarrieren som skulle bli ganske så lang.
Valter flyttet til Kirkenes, og her møtte han hun som skulle bli
mor til hans barn. De ble dansepartnere og duoen ble ekstremt
dyktige, særlig i Swing og Boogie Woogie-dans.

VALTER JACOBSEN og dansepartner Ellen Kildal deltok i NM i Swing i 1991,
og i 1993 kom de hjem med 3 NM-Gull i 3 ulike dansegrener. Foto: Jørgen Holst

– Vi deltok i NM i Swing i 1991, og i 1993 kom vi hjem med tre NMGull i tre ulike dansegrener. Totalt vant vi NM tre ganger i Swing/
Boogie Woogie. I tillegg har vi deltatt i Nordisk Mesterskap hvor
vi fikk sølv og en god åttende plass som beste plasseringen i de
tre verdensmesterskapene vi var med i.

En god trener
Etter hvert flyttet danseløven Valter på seg igjen – denne gang
til Fauske, hvor han og hans tidligere kone startet ny danseklubb.
Dette skulle vise seg å bli en av de største danseklubbene i
Norge, med opp mot 800 medlemmer.
– Jeg var primus motor da klubben arrangerte konkurranser,
blant annet Nordlands første offisielle VM i dans i 2012, og fire
NM-konkurranser. Etter hvert ble jeg også trener for mange
danseglade barn og ungdom i Boogie Woogie. På det meste var
hele fem par med på landslaget, forteller Valter
Han trente par til å bli verdensmestere som juniorer, og som
senere har blitt verdensmestere hele fem ganger i voksenklasse,
et historisk mestvinnende dansepar. – Den ene sønnen vår ble
også meget dyktig og innhentet sølv i EM og VM, samt flere
World Cup seiere,
legger han til.
Endret fokus
Karrieren i Signal
startet i 2015, og
dansekarrieren tok
slutt i 2017. Da fant
Valter andre ting å
engasjere seg i, og
barnekreftforenin
gen ble en viktig
motivator.
- Jeg begynte med
landeveissykling,
og søkte på Team
Rynkeby i 2018. De
samler inn penger
til barnekreft
foreningen, en sak
jeg brenner mye for. Vi mistet sjefen vår, Hans Larsen til kreft, jeg
har mistet min søster til kreft, og kjenner flere i nær familie og
vennskap som sliter med det, sier han.
Team Rynkeby er et veldedighetssykkellag som består av 60
ulike lag og over 1.200 syklister fra hele Norden, og er blitt en
av hjertesakene for Valter, sammen med stor driv for Signal,
Altibox-partnerskapet og hans team på BRL.
– Derfor er jeg ekstra stolt over at Signal har vært med som
samarbeidspartner til Team Rynkeby de siste årene, avslutter
boogie woogie-Valter som nå er blitt sykkelrytter.
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Fra bryting til dans
Valter er født og
oppvokst i Båtsfjord
i Finnmark, og som
den aktive gutten
han var drev han
både med fotball,
badminton, volley
ball og bryting.

– Det har vært mange opplevelser og mange gode minner,
mimrer han.

Reportasje

• Frøydis Kvinen
• Nettutvikler i Lyse Elnett
• Huskyfrelst sirdøl

Reportasje

Hjemmekontor
på fjellet
TEKST: Ingvild Ween FOTO: Ingvild Ween og Sirdal huskyfarm

H

uskyen Juvel hopper og danser
rundt beina på Frøydis Kvinen, og
har ikke så lyst til å sitte i ro for å
bli tatt bilde av.
– Jeg har noen favoritterhunder, som jeg
gjerne tar med på sledetur. De er leder
hunder som trenger ekstra trening og
oppmerksomhet, forteller Frøydis Kvinen,
nettutvikler i Lyse Elnett.
Allerede på valpestadiet kan hun merke
om det er en lederhund ut fra hundens
personlighet. Typisk for dem er at de
liker å utforske nye områder og at andre
valper følger etter dem, de har gode
løpsegenskaper, er raske og lettlærte.

I ETT MED NATUREN: Fra hun var liten har Frøydis Kvinen vært med på sledeturer med hundene i Sirdal.

Arbeidsro i kårboligen
Frøydis er vokst opp på Sirdal Huskyfarm
som ligger idyllisk til ved elva Sira med
flere fjell på begge sider av gården. På
gården er det små runde trebord med
stoler på framsiden av kårboligen og
arbeidet med å snekre en liten scene like
ovenfor pågår. Rett bak kårboligen er
uteområdet til hundene med tilhørende

hundebur der totalt 34 huskyer holder hus.
Da alle ble sendt på hjemmekontor
var det naturlig for henne å flytte hjem
til Sirdal i kårboligen der hun bor med
kjæresten sin, Florian som jobber på
familiens huskyfarm.
Det koselige gulmalte huset byr på mye
historie, blant annet om oldemor Gunhild
Kvinen Et stort bilde av henne, legenden,
som drev turiststasjonen på Kvinen i vel 50
år, pryder den ene veggen i spisestuen.
Trolig er Frøydis den første i familien som
har sittet på loftet på gården og jobbet
med Kraftsystemutredningen som lages
annethvert år. Utredningen forteller om
utviklingen av strømforbruket, produks
jon av strøm, kapasitet i strømnettet for
tilknytning av nye kunder og hvilke pros
jekter som pågår for å øke k apasiteten.
Frøydis begynte nylig i ny jobb som nett
utvikler i Lyse Elnett etter å ha jobbet som
ingeniør i avdeling nettplan i 2,5 år.
– Det er spennende, men samtidig
krevende å jobbe med de lange linjene
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Nettutvikler Frøydis Kvinen planlegger
fremtidens strømnett fra hjemmekontoret
på familiens huskyfarm i Sirdal.

Reportasje

Sensorteknologi

JUVELEN: Frøydis Kvinen har et ekstra godt øye til huskyvalpen Juvel siden hun
satt sammen med moren under fødselen for ni måneder siden.

Hun har gitt innspill til hva som må
gjøres i strømnettet for å lykkes med
elektrifisering av havnen i Stavanger.
Med tiltak i transformatorstasjoner er det
i dag kapasitet om sommeren til å dekke
behovet, men ikke vinterstid uten å opp
gradere regionalnettet.
Livsstil med huskyfarm
Det eneste som kan forstyrre arbeidsroen
er når huskyene setter i gang med sin
daglige ulekonsert.
– Dette er koselyd, forklarer Frøydis når
hundene setter i gang. – De gjør det for
å styrke flokken og beholde samholdet.
Vi ser at når vi tar ut noen hunder for å
dra på sledetur, så uler de gjerne. De har
et ekstremt flokkinstinkt, og det er utrolig
fascinerende, forteller Frøydis.
Hun har vært på tur med huskyene siden
hun var liten og hundene har hele tiden
vært hennes lekekamerater. Hver helg

når arbeidsuken er over reiser hun opp
til gården, halvannen times kjøring fra
Sandnes.
– Å drive en huskyfarm er definitivt en
livsstil. Jobb og fritid går gjerne hånd i
hånd, og det er ikke bare enkelt. Jeg had
de et behov for å velge en annen retning,
forteller hun.
Med vannkraftverk i nabolaget og
Sira-Kvina som en av de største ar
beidsgiverne i kommunen, har nok det
bidratt sterkt til valg av yrkesvei. Allerede
som 19-åring hadde hun sommerjobb i
Sira-Kvina.
- Jeg hadde lyst å ha et yrke som bidrar til
positiv utvikling av samfunnet. Valget ble
fornybar energi, forteller nettutvikleren.
Eventyr
Frøydis er eventyrlysten og når hun under
studietiden fikk muligheten til å studere
i utlandet et halvt år, falt valget på
Sør-Afrika.
– Her var jeg eneste hvite jente i alle fag
jeg tok, men jeg bodde sammen med
tre andre utvekslingsjenter. Her fikk jeg

oppleve en helt annerledes kultur, hvor vi
ikke kunne bevege oss fritt utendørs etter
at det ble mørkt klokken 18 fordi det var
utrygt. Det var mur rundt hele huset med
strømtråder og kamera, og det var tre
som jobbet på dagtid med å holde hus
og hage i orden, forteller Frøydis.
Den siste tiden har hverdagen bestått av
kortreiste eventyr med blant annet slede
tur i måneskinn i Sirdal hvor det fortsatt
lå godt med snø mot Suleskard i midten
av mai. Sledene de bruker har de bygget
selv, og de er beregnet på at du må stå
på sleden og hjelpe til i bakker både opp
og ned.
– Vi opplever at det er en del som har
hundespannkjøring på sin “bucketlist”, så
da får vi være med å skape nye eventyr
for andre. Om sommeren bruker vi vogn
på hjul, og så har vi Camp Sirdal for barn,
forteller hun og viser badstuen og bade
stampene nede ved elven.
Dette året er de ekstra spent på hvordan
sommerens sesong vil bli siden uten
landske gjester ikke kan komme til Norge
og Sirdal.
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og se inn i framtiden. Det er til dels stor
usikkerhet om behovet for strøm blant
annet på grunn av elektrifisering av
transport, oppdrett, gartneri og så videre,
sier Frøydis.

Badetassbonanza
Badesensoren til Altibox fikk en våt og god
start da den ble lansert i fjor. Så god start, at
antallet badetasser dobles denne sommeren.
TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Andrew Ly/Unsplash
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BADEMESTER: -Vi jobber hele tiden med å sørge for at nye områder som ikke har tatt i
bruk sensorbaserte tjenester, og særlig i form av badetassen, får en mulighet til det, sier
Torbjørn Nilsen. Foto: Kristin Støle Kalgraff.

DRANGEDAL: Fra venstre: Energimontør Jan Kåre Moland ved Drangedal everk, foran står
lokal Altibox-ambassadør Paul Tore Øverdal, avdelingsleder bredbånd Kenneth Sundset,
Drangedal everk, og energimontør Ole Kristian Bøe, Drangedal everk. Foto: Drangedal everk.

– 14 grader...
Jaja, good luck,
Torbjørn!
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H

envendelsene har siden i fjor
sommer kommet fra Altibox-
partnere som allerede har en
eller flere badetasser, og fra partnere
som ikke har. Denne måten å innføre
sensortjenester i kommunene har vist seg

å være en kjekk, nyttig og praktisk måte å
teste sensortjenester. Nå handler det om
to ting; sørge for at enda flere badeplass
er får målt temperaturen på enklest mulig
måte, samt utvikle tjenesten videre.
Populære badeplasser viktig å prioritere
På nettsiden og i appen badetassen.no er
det oversiktlig å finne ut hvor badetem
peraturen måles. Landet er delt inn i nord,
øst, vest og sør, men i sør er det langt
mellom badetassene, for langt, mener
prosjektleder sensortjenester i Altibox,
Torbjørn Nilsen.
I Drangedal er det en perle av en bade
plass ved Toke Brygge, og det vil Kenneth
Sundseth i Drangedal Everk fortelle om
til flere.

– Badetassen har vist at det er stor
interesse fra innbyggere og i år vil det bli
veldig mange som ferierer i eget land.
Omtale i lokal presse og via Altibox sine
sosiale medier kan kanskje gjøre at enda
flere besøker denne flotte plassen, sier
Kenneth.
– Det er stor stas når Altibox-partnerne
bygger sensornettverk og setter ut flere
badetasser, da ser vi at vi er en del av
noe større som er på gang, sier Torbjørn
Nilsen.
Svært godt mottatt
Det var da badesesongen 2019 startet, at
fiber- og underholdningsleverandøren
Altibox stod klar med en flunkende ny inn
byggertjeneste, en sensor for automatisk
måling av badetemperaturer. Nettsiden

badetassen.no engasjerte voldsomt og
i løpet av sommeren hadde mer enn
200.000 unike brukere tatt den enkle og
nyttige tjenesten i bruk.
– Når vi nå gjør klar for nok en bade
sesong, med 50 + 50 badetasser, ligger
alt til rette for at mange flere vil kunne
stifte bekjentskap med tjenesten vår. Det
er et stort markedspotensial i badetassen,
og dette skal vi både benytte oss av, samt
fortsette det langsiktige arbeidet med
andre sensortjenester vi jobber med, sier
direktør for forretningsutvikling og strate
gi i Altibox, Ane Marte Hausken.
Nytt av året
Mens ansatte i kommunedrift før måtte
ut til hver enkelt badeplass og måle
temperatur i vannet, sendes den nå

hver halvtime til en skytjeneste og gjøres
tilgjengelig på badetassen.no.
– Henvendelsene har vært mange og
derfor har det som i fjor var et pilotpros
jekt, i år gått over til å bli en reell tjeneste.
Badetass-temperaturen hentes også til
Yr.no sine nettsider og har på den måten
blitt en nyttig tjeneste for veldig mange,
forklarer Nilsen.

Sommeren 2020 har kommuner i
Hardanger skaffet seg enda flere bade
tasser, og Drangedal kommune har fått
sin første, og i Haugaland får de ytterlig
ere seks stykker. Porsgrunn har kjøpt hele
ni badetasser som i disse dager sjøsettes
sammen med gule badebøyer.
God sommer Norge!

– Det er et stort markeds
potensial i badetassen.
Ane Marte Hausken

Strømforbruk
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NÆRMER SEG EN LØSNING: – Å flytte noe
strømforbruk til andre tidspunkter på døgnet,
for å unngå kø, er det myndighetene nå vil
vi skal gjøre, sier leder for rammebetingelser
Åshild Helland og graduate Sondre Nordbotn
i Lyse Elnett.

FAKTA
• Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, foreslår å endre
prismodellen for nettleie
• Forslaget innebærer at det blir dyrere å bruke mye strøm på
en gang, såkalt “effekttariff”
• Næringskunder betaler i dag et effektledd, men ikke
husholdninger og hytter
• Endringen gjøres for å utnytte strømnettet mer optimalt, og
dermed dempe investeringer i nytt strømnett
• Ny prismodell er foreslått innført fra 2022.
• Strømregningen består av tre deler: Forbruk av strøm, nettleie
og avgifter. Nettleie er den delen av strømregningen som går
til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

Jobber for enkel
prismodell
Framtidens nettleie blir annerledes
enn i dag. Lyse ser nå på hvor enkelt
det kan gjøres og forklares.
TEKST OG FOTO: Ingvild Ween

Bakgrunnen er at vi bruker strøm på en annen måte enn før. Vi
får stadig flere elektriske apparater som bruker mindre strøm
totalt sett. Og det er jo flott. Men utfordringen er at apparatene
som for eksempel TV, komfyr, vannkoker og ulike ladere bruker
mer strøm i korte tidsrom. Når vi får flere apparater som står
på samtidig, og vi også bruker strøm til flere ting, så kan det gå
varmt i strømnettet.
Vil flate ut forbruket
Bilister er gjerne vant til at det kan bli kø på veiene når alle
kjører samme strekning samtidig, for eksempel i forbindelse
med rushtid. Strømnettet kan ikke ha slik køståing for da blir det
mørkt.
– En løsning er å bygge brede motorveier i strømnettet for å
takle denne fellesutfarten noen timer hvert år. Det er en kostbar
løsning som gjør at vi alle må betale mer i strømregning. En
annen løsning er å flytte noe strømforbruk til andre tidspunkter
på døgnet for å unngå kø, og det er dette myndighetene nå vil
vi skal gjøre, sier leder for rammebetingelser Åshild Helland i
Lyse Elnett.
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) foreslår å innføre
ny prismodell for nettleie. Forslaget fra myndighetene er at det
skal være dyrere å bruke mye strøm på en gang. Det er denne
nye prismodellen de kaller effekttariff. Mengden strøm du bruker
på en gang er det som på fagspråket heter effekt, men det er et

ukjent begrep for mange. Lyse har den siste tiden gjort en nøye
gjennomgang av forslaget fra myndighetene for å gi innspill til
det.
Trenger en “enkel” modell
I Lyse har ansatte i selskapene Elnett, Energisalg, Dialog, Smartly
og Neo arbeidet med innspill til ny prismodell. Lyse støtter
prinsippet om å gi prissignal til kunder for å jevne ut forbruks
topper og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre.
– Det kan være vanskelig for privatkunder å forstå ordet effekt,
og hvilke apparater de kan bruke samtidig. Vi mener at det
viktigste kriteriet for å få til et flatere forbruk er at prisingen må
være enkel å forstå.
– Kunder må forstå sammenhengen mellom eget forbruk og
størrelsen på strømregningen for å øke sannsynligheten for at
kunder flytter forbruk til tidspunkt med ledig kapasitet, sier Åshild.
Hun og graduate i Lyse, Sondre Nordbotn har den siste tiden
arbeidet med å hente ut mest mulig fakta om vårt strømforbruk.
Dette skal gi et godt grunnlag for innspill til myndighetene. Lyse
Elnett mener det trengs mer testing av ulike prismodeller for å
kunne velge den modellen som vil fungere best.
– Bedriftenes forbruk utgjør to tredjedeler av totalforbruket
i morgentimene hvor det er høyest forbruk i vinterhalvåret.
Privatkunder har sitt høyeste forbruk etter kl. 18 hverdager,
forteller Sondre Nordbotn.
Hittil i prosessen viser funnene at den største gevinsten vil være
om bedrifter får et mer utjevnet strømforbruk.
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S

trøm er et produkt de fleste tenker lite over helt fram til
det eventuelt blir mørkt og strømmen blir borte. Nå vil
myndighetene at vi som strømkunder skal bli mer bevisst
både på hvor mye strøm vi bruker, men også når vi bruker den.

Strømforbruk

Strømforbruk

Nysgjerrige
tekno-naboer

FAKTA
Lyse Energisalg leverer Smartly-tjenester som
kombinerer elbillading, solceller og batterier med
smart strømstyring. Ny prismodell for nettleien
vil kunne få konsekvenser for lønnsomheten til
disse løsningene. Lyse-selskapene følger derfor
diskusjonen om hvilke løsning som skal anbefales tett.

I ett år har kundene Sigve
Rasmussen og Thomas Hellerud
testet ny prismodell. Begge er over
snittet interessert i teknologi, og
mener at det er vanskelig å få til
endring uten styring.

-J
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eg er positiv til ny tariff hvis den er logisk og vi kan
bruke mer strøm når det er tilgjengelig kapasitet. Men
det ødelegger motivasjonen hvis vi bare blir straffet,
sier Sigve Rasmussen. Han mener det er viktig med
gulrot for å få kunder til å flytte forbruk, og så må kundene enkelt
kunne se og forstå hva som er lurt å gjøre.
Thomas Hellerud har installert en app med tilhørende utstyr på
HAN-port på strømmåleren. I appen kan han se hvor mye strøm
han bruker, og sammenligne det med andre tilsvarende hus
holdninger. Men foreløpig har han ikke koblet til strømstyring.
– Jeg er foreløpig ikke interessert i å betale for det utstyret jeg
trenger. Utstyr for tidsstyring av eksempelvis varmepumpe og
varmtvannsbereder er for dyrt i dag i forhold til hva du sparer,
sier Hellerud.

GODT SAMARBEID: Oddbjørn Sørseth i Lyse Smartly og Magnus Olsen i Lyse Energisalg
jobber for en bedre oversikt og mindre utgifter for kundene.

Klar for å endre strømvaner

Han tror prisen på denne type utstyr vil bli lavere når ny
prismodell innføres over hele landet, og konkurransen om
kundene økes.

TEKST: Ingvild Ween FOTO: Kristin Støle Kalgraff

De to kundene bor i Sandnes og har testet “Abonnert effekt”, som
innebærer at du får en grense for hvor mye strøm du kan bruke
samtidig, uavhengig av når på døgnet det er.

De jobber for å endre livslange
vaner når det gjelder strømforbruk,
noe som ikke er en lett oppgave.
Vi er avhengige av at kundene blir
mer bevisste.

– Effekt er et nytt begrep for folk flest. Det er heller ingen plass
hvor du kan finne informasjon om hvor mye ett elektriske
apparat trekker i effekt. Men gir du lavere pris om natten, så
forstår alle det, påpeker Sigve Rasmussen.
Han mener at mindre deler av regningen må være fast slik at
endringer du gjør i forbruk viser igjen på regningen. I byggefeltet
der Sigve og Thomas bor har de helt like hus, og praten i gaten
gikk om hva de gjorde for å endre strømforbruket.
– Vi hadde gjort mye allerede før testen begynte. Vi var engas
jerte, men også litt sinte iblant i løpet av testen, avslutter Sigve.

F
Effekttariffer har fått mye oppmerksomhet
i media den siste tiden.

agansvarlig i Lyse Energisalg, Magnus Olsen mener å
ha svart på hvordan markedet kan tilrettelegges. Hans
klare anbefaling er å gi kundene rabatt i tidspunkter på
døgnet når det er ledig kapasitet. Smartly ser på ny prismodell
for nettleie som en forretningsmulighet og håper at det vil gi økt
interesse for tjenester de kan levere.

Avhenger av økonomisk gevinst
– Gjennom Invade-prosjektet har vi testet ut styring av strøm
forbruk basert på mulige prismodeller for nettleie. Ved å bruke
HAN-porten på strømmåleren kan vi få signaler om når forbruk
bør styres. Gulvvarme, varmtvannsbereder og elbillader er greit
å styre, sier senior forretningsutvikler Oddbjørn Sørseth i Smartly.
– Vi vil tilby en enkel tjeneste som gjør at kunder reduserer
utgifter uten å måtte forholde seg til det fra dag til dag. Styring
av elbillader er et eksempel på en Smartly-tjeneste hvor dette
allerede er tilrettelagt.
Begge er enige om at den beste prismodellen er “tids
differensiert energiledd”, altså at prisen du betaler for å bruke
strøm varierer gjennom døgnet, etter kapasiteten i strømnettet.

Beredskap
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DATOEN

MARS

Tre ledere i Lyse forteller om hvordan
de opplevde de svært spesielle dagene
etter 12. mars. Datoen som endrer
historien om oss alle.
TEKST OG FOTO: Marita Omdal
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Teams til himmels
IT-løsningene i Lyse ble kraftig utfordret da “alle”
skulle jobbe hjemmefra. Det ble eksamen for
både systemene og dem som jobber med det.

D

e som ikke kjente ham fra før, kan nesten ikke ha unngått
å ha sett navnet hans med hyppige oppdateringer
på Workplace med siste nytt om IT-løsningene da de
strenge koronatiltakene kom.

- Jeg skulle gjerne vært enda bedre forberedt på situasjonen,
men da jeg forstod at det traff store, globale aktører også, klarte
jeg å senke skuldrene litt.
Men uforberedt var verken han eller teamet.

DELT: Glenn Roger Hisdal har delt tiden sin
mellom kontoret på Mariero og kombinert
hjemmekontor og lekerom i Sandnes.
– Det har vært litt av en kabal som skal gå opp
med barn på 5, 8 og 16 år og to voksne med
fulltidsjobber, sier han.

– Den første uken var preget av utfordringer med VPN (virtuelt
privat nettverk) for de som satt hjemme. Da var det mye dialog
med Tieto, EVRY, Telia og Microsoft, og mange spørsmål om
lånemaskiner og hjemlån av PC og utstyr, sier Glenn Roger
Hisdal, leder for IT-forvaltning i Lyse.
Fra moderat til skyhøy bruk
Bruken av Teams i Lyse økte med utrolige 298 prosent, og 124.000
chatter eller chattegrupper var aktive i ukene etter 12. mars.

– I februar så vi at korona begynte å treffe Europa, og Kina var i
lockdown. Da så vi nærmere på kapasiteten vår for IT-løsninger
for hjemmekontor. Jeg tror at de fleste leverandørene våre svarte
uten å forstå hvor enormt det kom til å treffe, og jeg skal være
ærlig på at omfanget tok oss på senga, sier han.
Han kan ikke få skrytt nok av teamet sitt, andre i Lyse og lever
andører som jobbet bortimot 24 timer i døgnet den første uken.

Beredskap

+298%

Bruken av Teams økte med 298 prosent i Lyse etter 12. mars.

+114.000

Aktive chatter på Teams økte fra 10.000 til 124.000.

En 60årsdag
utenom det
vanlige
Frank Boholm er “alltid”
i beredskap. Likevel var
korona ekstraordinært også
for driftssentralen i Lyse.

-J

eg skulle reise nordover til
Sørreisa 13. mars for å feire
60-årsdagen min, men det ble
raskt kansellert, sier han.

Frank Boholm leder avdelingen som
skal sørge for at det er strøm tilgjengelig
for alle til enhver tid. Korona eller ikke.
Ansatte på driftssentralen regnes som
kritisk personell, og nå gjaldt det å få
oversikt over situasjonen og skjerme de
medarbeiderne som skulle skjermes.
Beredskapen var på gult nivå, der grønn
er laveste og rød er høyeste. I slutten
av mai er beredskapen grønn, men
situasjonen følges tett.
– Innsatsplan for pandemi ble plukket
frem og gjennomgått, dette var jo en
plan vi hadde forventet skulle bli liggende
i skuffen, sier sørreisværingen som har
vært i Lyse siden 1982.

Strøm viktigere enn noensinne
At samfunnet nå skulle fungere fra
hjemmekontor, gjorde leveransene
viktigere enn noensinne. En situasjon som
kunne bli langvarig ville kunne påvirke
både Lyse sin tilgang på personell og
materiell, noe Boholm kan forsikre om at
det er utarbeidet planer for både det og
hvordan det skal prioriteres dersom det
blir utfordringer i driften.

– Våre folk som er ute i felt, må jeg få
berømme for den holdningen de har
hatt. Jeg blir mer og mer stolt av våre
medarbeidere når det røyner på og den
jobben de gjør for at vi alltid skal ha god
regularitet (oppetid i strømnettet på 99,99
prosent).

I kriser er Frank Boholm den rolige,
stødige og løsningsorienterte. “Roligheten
selv”, sier en kollega som har jobbet tett
på ham.
– Jeg girer heller ned enn opp og
fokuserer på å løse utfordringene. Det
er viktig å kunne ta beslutninger og
valg som en også kan stå for i ettertid
når fasiten ligger på bordet. Det er vel
muligens derfor jeg har denne jobben,
sier Boholm.
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-4%

Beredskap

Samtidig gikk aktiviteten på e-post ned med fire prosent.

Kollegaer beskriver Glenn som rolig, tydelig og løsningsorientert
når krise eller uforutsette hendelser inntreffer.
– Jeg er fokusert og prioriterer hardt. Jeg kan nok kanskje virke litt
kald og konsis i tilbakemeldinger, men det tror jeg er fordi jeg blir
så fokusert på utfordringen, sier IT-lederen som har vært i Lyse
siden mai 2015.
Hva er du mest fornøyd med at dere har fått til i disse ukene?
– Det heldigitale hjemmekontoret. Dimensjonering og
stabilisering var det viktigste enkeltelementet. Vi byttet faktisk
sentralbordløsning også, både fordi infrastrukturen var 18 år
gammel, men også for å tilrettelegge for at sentralbordene
kunne opereres fra hjemmekontor, sier han.

Kald i krise
Grethe Høiland har vært i
krevende situasjoner før. Men
ikke som har berørt arbeids
situasjonen til så mange.

Den største utfordringen nå er å sikre at løsningene også
fungerer dersom halvparten er på kontoret og halvparten er på
hjemmekontor.
– Den tilbakemeldingen jeg får oftest, er at Teams virker best når
alle er på Teams, sier han og legger til at også møterommene på
Tronsholen og Mariero nå er utstyrt med Teams.

-J

eg mobiliserer, og går inn i en
boble for å samle informasjon
og finne ut hva som må gjøres,
og i hvilken rekkefølge. I
slike situasjoner er det kjekt å sam
arbeide med andre, i dette tilfellet HR og
Kommunikasjon. Det blir som å løse en
oppgave på tid, jeg blir veldig konsentrert
og vil «vinne», sier Høiland, som i starten
av koronaperioden var i karantene på
grunn av utenlandsreise, og siden har
vært på hjemmekontor.
– Jeg har ikke lenger små barn og har
fått benyttet mye tid hjemme til å rydde i
hus og stelle i hage. Mannen min og jeg
har til og med hatt noen dager med lunsj
samtidig, noe som ble en litt ny og veldig
hyggelig opplevelse.

Konserndirektør for HR, Gyrid Holmen og beredskapsansvarlig i konsern
ledelsen, Grethe Høiland, i et av mange Teams-møter.

Under Næringsforeningen i Stavanger
sin live-sending 3. april sa konsernsjef
Eimund Nygaard at han har sett pandemi
som et scenario i beredskapsplanene
til Lyse, men tenkt at ja, ja, det står nå
der. Lite hadde han sett for seg at dette
kunne bli aktuelt i vår tid og med så store,
globale konsekvenser.
I mars ble pandemiplanene tatt i bruk i
Lyse. Godt over 30 års ledererfaring i Lyse
kommer godt med når noe så spesielt
som korona rammer. Erfaringer Grethe
Høiland gjorde seg tidlig i ingeniørkarrier
en på 1980-tallet, har hun ikke glemt.
– Jeg hadde ingeniørvakt i Stavanger
Energi og var sent og tidlig ute og koplet
i nettet. Da fant jeg ut at jeg ble veldig
konsentrert og rasjonell. Jeg pleier også

å holde hodet kaldt hvis det er noen som
skader seg. Så kommer reaksjonen alltid
litt etterpå når det hele er over. Da blir jeg
dødstrøtt, sier hun.
Det er ikke tid for å slappe helt av ennå.
Selv om tiltakene blir mindre strenge i løpet
av de neste månedene, minner Grethe om
at Norge ikke er friskmeldt og at vi fortsatt
kan få tilbakeslag.
– Da skal vi være forberedt på å handle
raskt, avslutter hun.

Ferie

Ferie

JÆREN

Norgesturist
Dype fjorder og høye fjell, vakre
strender og bading på sene kvelder.
Her får du de gode tipsene til
sommerens ferieplaner.
TEKST: Kristin Støle Kalgraff
FOTO: Elisabeth Tønnessen, Kristofer Ryde og privat

Vi spør oss alle om det samme; hvor er det lurt å dra, hvor er
de unike stedene i landet vårt? På de mange lokasjonene Lyse
holder til, finnes mange av de beste reisetipsene – de lokale
perlene, de som få vet om. Våre kolleger i nord, øst og vest vet
hva som er hot and whats not – hvor bør du ta en avstikker – og
hvor bør du absolutt ikke.
Vi gir deg litt av Norge – på langs og på tvers!

– Jeg kommer opprinnelig fra Nederland
og har vokst opp på Østlandet. Men i
studietiden flyttet jeg til Rotterdam for
å studere og der fant jeg både jobb og
mann, forteller konsernregnskapssjefen
som i dag bor på Jæren, på Kvernaland.
Siden hun kom til Stavanger-regionen
har hun bodd både på Grasholmen og
Stokka.
– I 2008 ble jeg rekruttert til å dra på en
strategisk ‘secondment’/ utveksling til
Norge for PwC. Innen ett
år og med full støtte fra
PwC Nederland fikk jeg et
tilbud om å bli fast ansatt i
PwC Stavanger. Vi trivdes
veldig godt i Norge og
dermed takket jeg ja til
tilbudet. Grasholmen som
vi bodde på var perfekt
utgangspunkt for sykkelt
urer. Vi syklet til Stavanger,
gikk på kafe og på kino og nøt livet. Vi

nederlendere er glad i å sykle vet du, sier
Rosalie og smiler. Hun anbefaler veldig
Stavanger som sykkelby.
Hva vil du anbefale av
steder å besøke?
– Jeg liker å løpe rundt
Frøylandsvatnet, en inn
sjø i kommunene Klepp
og Time. Her passerer
man Midgardsormen,
en 230 meter lang og
nydelig bro. Og så kom
mer man ikke uteonom
de fantastisk fine strendene vi har her
på Jæren, særlig Borestranden er utrolig
flott! Uansett vær, sier Rosalie.
– Både Vitengarden på
Jæren og Vitenfabrikken
i Sandnes er verdt et
besøk, det er lærerikt og
veldig kjekt! Vi besøker
også Gamlingen, som
er utendørs badeanlegg
i Stavanger og hop
peparken Rush. I Melshei
i Sandnes er det også en
veldig kjekk klatrepark for
de som liker seg i høyden.

Hvor ville du tatt med tilreisende – og
hvorfor akkurat her?
– Tre stikkord: Tur, tur, tur! Norsk kultur er
preget av å gå på tur. Bare
det å nyte den fantastiske
naturen er en glede, og jeg
skjønner hvorfor ett av de
første uttrykkene vi lærte
var “ut på tur aldri sur”.
Preikestolen er legendarisk
og varmt anbefalt, men jeg
liker også Månafossen og
området i Frafjordheiene.
Rosalie er veldig glad i hjemlandet sitt og
har mange tips om du vil reise dit en dag.
– Rotterdam har som Stavanger vært
europeisk kulturhovedstad og har masse
å tilby. Også må man besøke Markthal.
Markthal er definitivt et av de mest
imponerende arkitektoniske ikonene i
Rotterdam. Det enorme hesteskoformede
markedet inkluderer restauranter, mat
butikker, leiligheter og verdens største
kunstverk.
Men det blir kanskje mer reelt neste
sommer.

31 I Lyse Sider no 2

30 I Lyse Sider no 2

N

ederlandske Rosalie Poen
liker seg godt på flate Jæren,
men anbefaler gjerne turer
til høye topper og byliv på sykkel i
Stavanger.

Ferie

Ferie
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Bodø

– Det er så mye å ta av og så mye å
gjøre, sier Stine Værang, leder markeds
støtte og samfunnskontakt i S ignal
Bredbånd. – Bodø er inngangsporten
til det fabelaktige Nord, med fjellene,
strendene, de yndige kafeene og en
rik historie. Byen som er tuftet på sild
og oppvokst på jagerfly, og som under
prosjektet “Ny by ny flyplass” jobber mot å
bli en framtidsby i verdensklasse har med
andre ord nok å by på for en ferie.
– Nord-Norge er en juvel, og det er ikke
tilfeldig at Bodø ligger på National Geo
graphics liste over de 20 mest attraktive
reisemålene blant reisemål i hele verden!
I tillegg er Bodø veldig tilgjengelig, både
med fly, tog, hurtigrute, hurtigbåt, ferge
og buss – og med flypass midt i byen så
fins det ingen grunn til å ikke ta turen hit,
mener Stine.
Bodø er jo en voksende urban by som

ble kåret til Norges mest
attraktive by i 2016, årets
sentrum 2017 og europeisk
kulturhovedstad 2024.
Spennende mat og drikke
er blant annet av noe av
det som kjennetegner
Bodø, forteller hun og
nevner steder som Craig
Alibone, Bådin, Lyst På,
Hundholmen, Leilighe
ta, Jektefartsmuseumet,
Norsk Luftfartsmuseum og
Stormen Konserthus.
Hvor ville du tatt med
tilreisende, tipset gjester
om å dra - og hvorfor
akkurat her?
– Jeg ville løpt opp på
Keiservarden eller et av
de mange andre magiske fjelltoppene
i nærheten, før jeg avsluttet med ferske
reker og ei velfortjent lokalbrygget øl fra
Bådin i solveggen på TUR Cafe som ligger
i stormen b
 ibliotek - rett ved kaikanten!
Hva er det beste med Bodø?
– Byen er omringet av spektakulær natur,
har fem nasjonalparker, og en uoppd
aget og spennende region, Salten. Hvis
man har lyst å oppleve alt som finnes i
nærheten må man sette av god tid – for

her er det så mye å se! Stedene jeg vil
trekke fram er:
• Saltstraumen, verdens sterkeste
malstrøm, som attraksjon nr 1
• Manshausen i Steigen
• Arctic Hideaway på Fleinvær
• Kjerringøy • Fykantrappa • Svartisen
• Rago
– I Bodø kan du oppleve midnattssola fra
en av de utallige fjell
toppene like i nærheten,
eller sette deg på ei av de
mange hundre kritth
vite strendene mens du
nyter ferske reker – rett
fra brygga. Dersom man
har tilgang til båt, så er
skjærgården utenfor Bodø
bare helt magisk, ikke likt
noe annet. Med verdens
høyeste bestand av havørn, verdens største
ørn, er man nesten garantert å få se flere
eksemplarer av denne majestetiske fuglen.
Bodø er en perfekt base for å oppleve alt
dette, og vil du ha mer er Lofoten også
innen rekkevidde, frister Stine.

D

e har festninger fra svunnen
tid, innsjøer og kanaler, hov
edstaden, frodige Fredrik
stads gamleby og en skjærgård du
garantert vil lengte etter. Velkom
men til Viken!
Henning Rosenquist har et ferieparadis
rett rundt hushjørnet. Med bosted i Åros
og en rekke fine steder i umiddelbar
nærhet, har han tipsene du trenger om
du vil østover. Henning liker godt å nyte
tiden ute, særlig strendene som ligger like
i nærheten av hjemmet.
– Det er strender langs hele vår kom
mune. Fra grensen til Bærum, rundt
hele halvøyen og inn
Drammensfjorden. Fordel
med Åros er skogen
og Oslofjorden som
nærmeste nabo, sier han.

NYTTIGE LENKER:

– En av fordelene med
jobben min som prosjek
tleder i Viken Fiber, er at
jeg kommer meg veldig
mye rundt i distriktet - og
jammen er det mye flott å se!

Reis så mye du vil med hurtigbåt
og buss i en uke:
www.travel-passnordland.com

Etter kommunesammenslåingen bor
Henning nå i Nye Asker kommune
(tidligere Røyken) og jobber i Drammen.

– Vi er fornøyd med at det nye fylket også
syntes at Viken var det flotteste navnet
de kunne komme på når de skulle danne
storfylke, sier Henning fornøyd.
Hvor ville du tatt med tilreisende, tipset
gjester om å dra - og
hvorfor akkurat her?
– Jeg ville tatt med
gjester på en liten tur til
Holmsbu. Det kan best
sammenliknes med en
liten ”sørlandsperle” på
vestsiden av vår halvøy.
Holmsbu ligger nesten
ytterst i Drammensfjorden
der Oslofjorden møter
Drammenselva. Her er
det cafe, og flere steder
med uteservering. Å nyte
en kald øl mens man ser
på båtlivet her er virkelig
feriefølelse.
Det finnes et flott natur
reservat «Holtnesdalen»
som anbefales for store og
små. Utrolig natur!
Finnes det noen små skatter på ditt hjemsted - en liten kafe? En spesielt god is? En
hemmelig badestrand?
– I Åros finnes det et utrolig flott og godt

gårdsbakeri. Kommer man fredag eller
lørdag så er de åpne fra 10-15. Her finnes
alt man kan drømme om av bakevarer
– stekt i en gammel bakstovn. Den rause
størrelsen på skolebrødene holder til 2
personer. Og plassen heter Bryggerhuset
på Frøtvedt.
Hvilke turmål bør man
styre unna?
– Finnes ingen ting man
bør holde seg unna her,
bortsett fra innbyggere
i Sætre.. litt naborivaler
er vi da, selv om det er
samme kommune.

NYTTIGE LENKER:
opplevhurum.no/naturperlerpa-en-snor-med-holtnesdal
runden
www.frotvedt.no
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om ekte Bodøværing er det
få ting Stine
Værang har så mange
superlativer å øse av
som hjembyen hennes.
Dårlig vær, altfor lang
snøsesong og lang vei
mot sør til tross.

Ferie
Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash
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Lysefjorden

H

an er oppvokst med en fot
på brygga og den andre
i fjorden. Når han har tid
ledig er han på en av toppene i
Lyseheiene, eller koser seg med
svogerens gjærbakst.
Roar Fossan er født og oppvokst på
Forsand der han fremdeles bor og der
han trolig blir værende. Som ansatt i Lyse
Produksjon med arbeidssted i Lysebotn
kjenner han ikke bare hjemstedet sitt
godt, men hele fjorden der han har reist
inn og ut i en årrekke.
Hva er det beste med
Lysefjorden?
– Synet av fjorden, å være
ute med båten, sette krab
begarn og gå på turer i
det flotte nærområdet
som Lysefjorden har, er
sommerferie mer enn nok
for meg.

Lysefjorden og omegn besøkes hvert år
av nærmere 800.000 turister. Preike
stolen, Kjerag, Flørli og Lysebotn er
populære turistmål. Men ytterst ute i
fjorden ligger Forsand, som en portal til
alt det vakre, og her bor Roar Fossan.
Han har kunnskap og kjennskap om alt
fra fjæresteinene til de høye fjelltoppene
etter å ha bodd her hele livet.
Hvor ville du tatt med tilreisende, tipset
gjester om å dra - og hvorfor akkurat
her?
– Jeg ville startet dagen med en tur på
min svogers butikk, Joker
Lysefjorden. Hver dag
gjennom sommeren selger
de nybakte skoleboller og
annen snadder gjærbakst.
Det er mange fine steder å
nyte skolebollene, om den
ikke inntas på brygga da,
det er også veldig koselig.

Dørvika i Lysefjorden er en fin plass, hit
kan man kjøre med bil. Her er det også
laget til klatrevegg for de som liker det.
Vil du ha en fin fjelltur, er Skjerajuvet/
Hatten nydelig med fint og variert
terreng.
Sokkanuten er en annen fin, men liten tur,
med nydelig utsikt i alle retninger. Her kan
du bade i Eikelitjern på vei ned.
Sollifjell, en flott plass å betrakte
Prekestolen fra der den ligger tvers oven
for det populære turmålet. På vei ned kan
du bade i elva om du ønsker.
Finnes det noen små skatter på ditt
hjemsted - en liten kafe? En spesielt god
is? En hemmelig badestrand?
– Jeg er en enkel fyr som er glad i naturen
og lokale spesialiteter, derfor er kombi
nasjonen av Lysefjorden sjokolade som
lages her på Forsand, og bading i en elv
eller et vann mitt beste tips.

Lysefjorden sjokolade har også en veldig
god isbar på Jørpeland med himmelsk
softis!
Hvilke turmål bør man styre unna?
– Selv om det er mye folk i heiene på
enkelte turmål her i Lysefjord-heiene,
er det ingen steder jeg ikke vil anbefale
folk å dra til. Det er så utrolig vakkert, en
natur som du ikke finner så mange andre
steder. Lysefjorden og alt rundt bør ses og
oppleves!

NYTTIGE LINKER:

Tar du sommerens
blinkskudd og vinner
gaven fra Turistforeningen?
Med mobilen i lommen på tur eller reise, tenk på fotokonkurransen
vår i Lyse Sider.
Legg ut dine bilder på Instagram eller Facebook og merk med
emneknaggen #lysesommer. Da vil vi sammen med en jury
bestående av kyndige kolleger med blikk for gode motiv, plukke ut et
vinnerbilde som presenteres i neste nummer av konsernmagasinet.

ut.no/turforslag/1114088/topptur-til-hatten
ut.no/turforslag/116536/sokkak
nuten-se-lysefjordmunningen-ifugleperspektiv)
ut.no/turforslag/116607/sollifjelletse-preikestolen-forfra

Er du den heldige vinner vil du bli kontaktet og vil kunne velge utstyr
fra Turistforeningen til en verdi av kr 1.000,-.
Du kan også følge andre sine opplevelser, se deres bilder og gi en
«like» ved å søke på vår emneknagg i de samme kanalene.
Lykke til og nyt sommeren!

Retur:
Lyse AS
Postboks 8124
4069 Stavanger

S K J U LT E S I D E R

DRIVHUS-
PORSCHE SNART
KLAR FOR VEIEN
TORE KRISTOFFERSEN I LYSE AS

I et kombinert
sauefjøs og
verksted får en
gammel delebil
nytt liv.

TEKST OG FOTO: Andreas Veggeland

F

or fire år siden ble et bilvrak heist ut

- Men det har ikke noe å si hvor mye den blir

er noe av arbeidet som er utført. Fortsatt gjenstår

av et drivhus i Stavanger og fraktet på

verdt, for denne bilen skal ikke selges uansett,

en del, men Tore har en ambisjon om å få bilen

tilhenger en time sørover til Brusand

sier Tore og gliser.

på veien «snart».

som holder til på et småbruk sammen med

I den nye verkstedhallen høres breking fra

- Jeg vil ikke si nøyaktig tidspunkt, for jeg koser

familien. Sammen med eldstesønnen har den

saueflokken som holder til i den ene enden av

meg sånn med prosjektet. Dette er terapiarbeid.

svært teknisk interesserte Tore møysommelig og

bygningen. På småbruket driver familien også

Men jeg håper i alle fall at bilen skal startes nå i

tålmodig demontert og renovert stort sett hver

med hesteavl – nylig kom to føll til verden. Men

sommer. Det er jo ikke så mye som gjenstår, nå

eneste del på sin 34 år gamle Porsche 944 Lux.

inne i mekkebua er det kjøretøyene som får

er det jo faktisk et håndbrekk som virker i bilen,

Noen hadde restaurert en tilsvarende bil og Tore

oppmerksomheten. Tore har fått installert en

sier Tore, samtidig som han innrømmer at han

kjøpte «donorbilen» for 6500 kroner. Gjennom

løftebukk som gjør det enkelt å jobbe med bilen

nok trenger å få hjul på bilen før den er helt klar.

årene har han lagt inn flerfoldige tusenlapper

fra undersiden. Rustsveising, nye deler kjøpt fra

Og kanskje vanlige bremser og ei frontrute …

i prosjektet, men resultatet vil nok bli en bil av

hele verden på Ebay, lakkering innvendig og

adskillig høyere verdi.

utvendig og omtrekking av dashboardet i skinn

der prosjektdirektør Tele, Tore Kristoffersen,

