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Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk og sikrer norsk
industri tilgang på fornybar energi. Lyse Kraft blir
blant Norges største vannkraftaktører.
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Kjære
Lyse-venner!
Her har du et nytt nummer av Lyse Sider som forhåpentligvis vil
bidra til økt kunnskap, fornyet Lyse-passion og en virkelighetsorientering om hva som skjer i de mange selskap og avdelinger,
ulike deler av landet og i Danmark.
Vi beveger oss fortsatt i et korona-preget landskap som selvsagt
får følger også for oss. Mange har en annerledes arbeidshverdag
med mindre kontakt med kolleger og leder. Det blir mer ut
fordrende å holde eksterne møter og store eventer er lagt på is.
Fordelen er at vi stadig blir bedre på bruk av digitale hjelpemidler.
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Siden forrige nummer har vi inngått en avtale som vil få stor
betydning for konsernet, en sak som fikk betydelig oppmerksomhet i mediene. Sammen med Hydro etablerer vi et felles vann
kraftselskap på Sør-Vestlandet. Dette er starten på et samarbeid
som skal bli spennende å følge framover. Det blir også en ny
hverdag for en del ansatte som får ny arbeidsgiver.
Det som er helt sikkert, er at når vi nå går mot slutten av et svært
spesielt år – er at vi går spennende tider i møte. I Lyse leverer
vi samfunnskritisk infrastruktur og energiløsninger som er helt
nødvendig for at hjulene skal gå rundt ellers i samfunnet. Det
kan du være stolt over å være en del av.
En riktig fin senhøst til deg!
Kristin Støle Kalgraff, redaktør
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Driftssentralen på Nesflaten i Suldal er tegnet av arkitekt
Geir Grung. Nå blir kraftverket en del av Lyse Kraft sin
vannkraftportefølje på Sør-Vestlandet. Foto: Lise Bjelland
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Lyse Kraft blir
Sør-Vestlandets
spydspiss
Det nye selskapet med base i Rogaland vil
eies med 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent
av Hydro. Navnet blir Lyse Kraft DA.
TEKST: Kristin Støle Kalgraff og Peter Schwarz FOTO: Lise Bjelland

Blir blant landets største
– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i
Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og
robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund
Nygaard.
Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og
får en portefølje på 9,5 TWh.
– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å
bli for små til å drive våre kraftverk effektivt på egenhånd. Når vi
nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger
på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system,
sier Nygaard.

FAKTA
• Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på
Sør-Vestlandet i nytt selskap
• Det nye selskapet får en årlig normalproduksjon
på 9,5 TWh
• Lyse skal forvalte en av landets største
kraftporteføljer og Hydro øker sitt operatørskap

FAKTA OM HYDRO
Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle
kontinenter. Vi kombinerer lokal ekspertise,
verdensomspennende rekkevidde og
enestående ferdigheter innen forskning og
utvikling.

Hydro øker sitt operatøransvar
Hydro overtar driften av Lyses heleide kraftverk og øker dermed
sitt totale operatøransvar til 13,6 TWh. Hydro får med dette et
økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av
fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.
Lyse har de siste 10 årene hatt en gjennomsnittlig årsproduksjon
på 6,3 TWh fra de heleide kraftverkene Lysebotn 2, Tjodan, Flørli,
Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland
og Breiava, samt de deleide kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %),
Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%)

– Det er med stor e
 ntusiasme
vi nå skaper en betydelig
fornybaraktør som sikrer
norsk industri langsiktig
tilgang på vannkraft.
Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybar
basert industri. Avtalen er strategisk svært viktig for Hydro og
bidrar til å sikre verdier og gi forutsigbarhet for videre industri
utvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.
Sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen
som leverandør av aluminium med lavt CO2-fotavtrykk, og å
vokse innen fornybar energi.
– Denne avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi
blir en større vannkraftoperatør, sier hun.
- Dette er en framtidsrettet løsning som vil gjøre det mulig å
skape store verdier som vil komme partnerskapet med Hydro,
vertskommunene og våre 14 eierkommuner til gode, sier
konsernsjefen.
Oppstarten av Lyse Kraft DA er planlagt 1.1.2021.
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vtalen mellom de to energiprodusentene omfatter Hydros
ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) samt Lyse sine heleide
og deleide kraftverk, bortsett fra Jørpeland Kraft. Dette
inkluderer elleve kraftverk i Lyse sin portefølje, blant annet
Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Lyses andeler i deleide Sira-Kvina og
Ulla-Førre er også en del av avtalen.

Aktuelt

En kraftfull affære

Aktuelt

At Lyse burde alliere seg med
Hydro er gammelt nytt for Leiv
Ingve Ørke. Allerede i 2004
hadde han langt på vei planene
klare for hvordan dette kunne
løses. Og i 2009. At det ble en
realitet denne høsten er han
svært glad for.
TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Lise Bjelland, Halvor Molland, Lyse
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Aktuelt

Aktuelt

E

tter flere måneders iherdig jobbing, kunne Leiv Ingve Ørke
og Eimund Nygaard sette punktum for forhandlinger med
Hydro. Avtalen ble signert på Vækerø i Oslo, en avtale
som betyr ny arbeidsgiver for 34 av Lyse Produksjons ansatte
og etablering av et nytt selskap som vil styre over Norges tredje
største vannkraftproduksjon. Det er ikke småtteri, men en svært
kompleks og mangfoldig avtale.

Men i vår var det Hydro som kom til Lyse og spurte om vår
interesse.

Nå lener Leiv Ingve seg tilbake i stolen på kontoret og smiler.
For en reise det har vært. Arbeidsdagen på Mariero har vært
langt fra over når han har gått fra kontoret på Mariero de siste
månedene. Ettermiddager som har blitt brukt til å tenke og
fundere. Nå kjenner han på det som best kan beskrives som en
blanding av lettelse og litt tomhet, men aller mest lykke over å ha
fått i havn en avtale som han har så stor tro på.

En åpenbar løsning
Hydros hjemfallsrett på Røldal-Suldal-kraftverkene (RSK) har
vært en velkjent utfordring i bransjen. For å unngå hjemfallsretten, som i prinsippet vil si at kraftverkene må leveres tilbake
til statlig eie, kan private kraftverk inngå i et selskap som er mer
enn to tredjedeler offentlig eiet. Med eierandel på mindre enn
en tredjedel i Lyse Kraft DA ville Hydro fortsatt kunne være en
deleier av kraftverkene.
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Med statsråd Tina Bru i spissen og med trygg avstand, ble avtalen mellom
Hydro og Lyse signert på Hydros hovedkontor på Vækerø.

- Det første møtet vi hadde med Hydro var 13. mars. Det skulle
vært i Oslo, men ble på Teams i stedet av åpenbare grunner, sier
Leiv Ingve. Dialogen var med Hydros Per Eilert Vierli, og i Lyse var
vi bare ytterst få som kjente til dialogen.

- Denne avtalen er først og fremst et løft for de ansatte og for
Lyses eiere. Det har vært et eksplisitt mål under forhandlingene,
sier han.

- Vi visste med andre ord at Hydro hadde stor motivasjon for å få
dette til. Hydro måtte finne en løsning, sier Leiv Ingve.

Når kom den aller første henvendelsen?
- Jeg blir nesten litt historisk når du spør slik, for det var allerede
i 2004, da jeg og Dag Engelsvoll, tidligere ansatt i Lyse, brukte
mye tid på å skissere en mulig løsning. All denne dokumentasjon
finnes faktisk i en eske, sier han og smiler lurt.
- I 2008 og 2009 var det en ny runde som ble avsluttet uten at vi
kom særlig lenger.

Hva har vært det viktigste for Lyse?
- Underveis i prosessen har vi jobbet utfra tre kriterier. Det har
vært svært viktig for oss at avtalen ville skape gode verdier
for våre eiere i form av økt utbytte, økte verdier av konsernet
og tilrettelegge for lønnsom drift. Et vel så viktig mål har vært
at samarbeidet skulle gi utviklingsmuligheter for våre ansatte,
særlig for fagpersoner på drift og vedlikehold, men også for de

Konserndirektør energi, Leiv Ingve Ørke, har god grunn til å være fornøyd med avtalen som er jobbet fram.
– Denne avtalen er først og fremst et løft for de ansatte og for kommunene som eier Lyse, sier han.

Aktuelt

Aktuelt

– Dette er rett og slett
et villdyr av et
produksjonssystem.
Leiv Inge Ørke

som blir igjen i Lyse Produksjon. Og så var det en siste ting som
preget hele prosessen; dersom vi skulle inngå en avtale med
Hydro, måtte Lyse være i førersetet, sier Leiv Ingve og lar det
skinne gjennom at forhandlings-versjonen av konserndirektøren
er en langt mer bestemt kar enn han som sitter her og smiler nå.

De to konsernsjefene fra
henholdsvis Hydro og Lyse,
Hilde Merete Aasheim og
Eimund Nygaard hilser
et spennende samarbeid
velkommen.
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Tidkrevende prosess
Aller mest tid i prosessen, som etter hvert trakk med seg flere i
Lyse-konsernet, har vært diskusjonene om finansielle verdier og
prinsipper for styring av selskapet som Lyse skulle eie sammen
med Hydro. Det viktigste i slike prosesser er å ha en gruppe
med folk som jobber godt i lag. Godt samarbeid bestående av
økonomer, jurister, HR og kommunikasjon, samt de som kan
kraftverksdrift. I alt var det et lite team på 8-10 stykker med
tverrfaglig kompetanse forklarer Leiv Ingve.
- Saken ble behandlet i konsernstyret i både april, mai, juli og
august. Konsernstyret satte gode rammer og trakk opp hoved
linjene vi har jobbet etter. Det at vi har hatt full støtte fra styret
har vært vesentlig. Fra Lyse sitt ståsted har vi skapt et nytt selskap
som blir stort. Og som stemmer godt med virksomheten vår,
beliggenheten på kraftverkene og nye utenlandskabler fra Sirdal
og Suldal, sier han.
- I Lyse Produksjon har vi de siste årene jobbet mye med å
analysere og forstå markedet så presist som mulig. Det gir
muligheter til å produsere mye kraft når prisene er gode. Dette
arbeidet har ført oss et langt skritt videre i riktig retning og er noe
vi med denne avtalen skal utvikle ytterligere, men nå med enda
flere kraftverk, totalt vil Lyse Produksjon forvalte 9,5 TWh og dette
vil gi store muligheter.
Hva har vært din største bekymring?
- Forhandlingene fra vår side har vært preget av at vi har kunnet
vurdere vår deltakelse hele tiden. Vi hadde muligheten til å
avslutte forhandlingene hvis vi ville. Det var nok ikke like lett for
Hydro, forklarer Leiv Ingve.
- Tidlig august var et viktig vendepunkt i prosessen. Da telefonen
fra Hydro kom til Leiv Ingve om at de aksepterte vårt bud, og

ø nsket å gå videre med Lyse startet et mer intenst løp og enda
flere i Lyse-konsernet ble involvert. For forhandlings-teamet
betød det daglige samtaler med Hydro, noen ganger 3-4
ganger daglig.
- Det verste har vært å ikke kunne snakke med noen om hva vi
holdt på det, men sånn er det bare med slike forhandlinger. Det
blir naturligvis fort spekulasjoner når man senser noe er i gjerde
men ikke vet hva. Noe av det beste med at nyheten nå er ute er
akkurat dette, å kunne snakke om det. Jeg må si mine kolleger
har vært utrolig lojale og hensynsfulle i denne perioden.
«Et villdyr av et produksjonssystem»
Med Hydro-avtalen øker Lyse vannkraftproduksjonen med
nærmere 800 GWh. Styret i Lyse Produksjon har vært opptatt
av å finne en ordning og struktur som ansatte kunne finne
interessant.

- Særlig innen drift og vedlikehold ville vi få til en ordning som
kunne gi muligheter for læring og utvikling. Miljøet vårt innen
drift har vært lite, kanskje litt for lite for å få til utvikling og en
robust driftsmodell frem i tid. Nå vil driftsmiljøet inngå i et selskap
som har 13,6 TWh å ivareta – og det vil gi ansatte nye muligheter,
sier Leiv Ingve smilende fornøyd.
I sitatet fra Eimund i pressemeldingen sier han at “dette vil gjøre
Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og
gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust
kraftforvaltningsmiljø i Stavanger.” Hva innebærer det?
– Lyse Kraft DA skal ha to store kontrakter – en med Hydro for
drift og vedlikehold. Og en stor kontrakt mot Lyse Produksjon. LP
får som hovedoppgave å forvalte hele kraftproduksjonen på 9,5
TWh på best mulig måte i markedet. Kraftmarkedet er i en stor
endring. Forbrukerne vil ha mer fornybar energi, utenlandskablene
knytter oss tettere til det Europeiske kraftsystemet og vannkraften

blir dermed viktigere og viktigere for å balansere ny fornybar
uregulert kraftproduksjon, både i Norden og på kontinentet.
Kravene til kvalitet i markedsoperasjonene vil dermed øke samtidig som kompleksiteten blir større. For å kunne investere i fagkompetanse og digital kompetanse må man ha en viss størrelse. Den
muligheten har vi nå fått og produksjonssystemet vi skal håndtere
er imponerende – rett og slett et villdyr, sier han og smiler bredt.
Hvordan vil du beskrive dagen der avtalen ble signert?
- Det var jo finalen. Det første jeg tenkte da signaturen var
gitt, var vissheten om at resultatet er godt for Lyse sin del. Jeg
kjente også på at jeg var fornøyd med at våre ansatte får nye
muligheter og beholder trygge arbeidplasser.
- Hadde ikke dette vært bra for våre ansatte, så hadde vi ikke
fått dette til på en så god måte. Godt og tillitsfullt samarbeid
med tillitsvalgte har vært viktig i prosessen.

Danmark

Danmark

Klar til at
erobre nyt land
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En række danske fibernet-ejere er begyndt at åbne
deres fibernet for nye service-providere. Det giver
kæmpe vækstmuligheder for Altibox Danmark, der
i juni trådte ind på to nye fibernet i Danmark.
TEKST: Henrik Jakobsen

Mik Nyggard Collin viser køreplanen for de kommende fibernet-aftaler,
der på sigt vil gøre Altibox Danmark landsdækkende. Foto: Charlotte Gam

-J

eg er meget glad for, at vi nu
er kommet godt i gang på de
første to fibernet, for det har
været et kæmpe projekt,
fortæller Mik Nygaard Collin, der er
forretningschef i Altibox Danmark. I de
seneste to år har Mik stået i spidsen for
dels at indgå aftaler med nye fibernet-ejere og dels implementere aftalerne.
Tilbage i august 2018 kom den første
aftale i hus med e nergi-selskabet Eniig,
der kan levere fiber til 330.000 husstande.
Og i december 2018 fulgte en aftale med
Nord Energi, der dækker 120.000 husstande. I forvejen kunne Altibox Danmark
levere fiberbredbånd til 85.000 adresser,
så det samlede potentiale nu runder
500.000 husstande.

En lang rejse og en hård fødsel
– Selvom det tog lang tid at få aftalerne
på plads, viste det sig faktisk at være den
nemme del af projektet. Til gengæld har
selve implementeringen været en hård
fødsel, fortæller Mik.
– Først skulle vi udvikle en ny netværks
løsning for at kunne levere internet og
tv på andre fibernet. Samtidig fik vi den
nye Huawei tv-løsning, der også skulle
tilpasses til OpenNet. Derudover bruger
vi Google Wifi som fiberboks på åbne
fibernet i Danmark – endnu en uprøvet
løsning. Og som om det ikke var nok,
har vi sideløbende skullet implementere
Infonova og en række andre systemer
til at understøtte hele leverancen. Altså i

Altibox
Eniig
Nord Energi
Syd Energi (2021)
Aalborg

Aarhus

København
Esbjerg

virkeligheden 4-5 krævende projekter i ét.
Det har bestemt ikke været simpelt – ja
faktisk tror jeg ikke, det kunne have været
mere komplekst, forklarer Mik.
«Live» i juni
15. juni skete det. Efter et grundigt testforløb hele foråret, gik Altibox Danmark i
luften på Eniigs og Nord Energis fibernet.
Men faktisk uden at være 100 procent
klar, griner Mik Nygaard Collin.

først man er i drift med rigtige kunder,
bliver alle tvunget til at reagere og få
problemerne løst hurtigere, end når man
blot tester. Så her 4 måneder efter start,
har vi knust en del problemer, og vi bliver
klogere og dygtigere for hver dag, der
går, siger Mik.
God start og nye fibernet på vej
Siden juni er der kommet over 3.000 nye
kunder til fra de to nye fibernet.

Odense

Altibox er stadig ukendt i jeres nye geografiske områder.
Men det finnes ambitiøse vækstplaner.

– På et tidspunkt bliver man nødt til at
sætte strøm til projektet og få rigtige
erfaringer. Og det viste sig at være en
rigtig beslutning. Der har været mange
børnesygdomme, men nogle fejl ville vi
aldrig have opdaget i testforløbet. Og når

– Ud fra en ren kommerciel betragtning
kunne det tal jo godt have været højere,
men Altibox er jo stadig meget ukendt i
vores nye geografiske områder. Omvendt
er det nok meget godt, at vi har haft et
behersket kundeoptag i opstarten, så vi

har kunnet følge med internt samtidig
med oplæring og træning i nye systemer
og procedurer, Ifølge Mik Nygaard Collin
har Altibox Danmark fortsat ambitiøse
vækstplaner både med hensyn til kundetal og aftaler med flere fibernet-ejere.
– Vi forventer at få Syd Energi fibernet
med om bord allerede i 2021. Det er
yderligere 300.000 adresser. Men der er
endnu flere aftaler på vej. Så vi får også
travlt fremover, slutter Mik.

Strømnett

Strømnett

FAKTA:

Raskt levert
etter innspill

Forslaget til ny kraftlinje i
Hjelmeland ble nedstemt av
grunneiere. I stedet kom de med
nytt forslag som Elnett lyttet til.
Slikt blir det lovord av.

• Ny 132 kV-kraftlinje mellom Dalen i
Strand kommune og Hjelmeland skal
etter tidsplan være på drift i 2023.
• Søkt om konsesjon for to transformatorstasjoner, Veland og Hjelmeland.
• Tilleggssøknad sendt høst 2020 med
alternative traséer i Hjelmeland
kommune
• Forarbeid for planlegging av bygging
er i gang
• Melding sendt tidlig høst 2018

TEKST OG FOTO: Ingvild Ween

E

-Det er utrolig viktig at grunneierne blir tatt på alvor. Hvis vi
kan komme fram til en løsning som er så omforent at vi unngår
klager, så er det veldig bra. Det haster å få ny kraftlinje og ny
transformatorstasjon på plass, sier ordfører Bjørn Laugaland i
Hjelmeland kommune.
En klage til Olje- og energidepartementet kan forsinke prosjektet
med ett år eller mer. Målet er at ny kraftledning skal stå klar i 2023.
Mye arbeid på kort tid
Det kom inn 35 høringsuttalelser da konsesjonssøknaden var
ute på høring i februar i år. Flere av uttalelsene gjaldt trasévalg,
deriblant konkrete forslag om å krysse Årdalsfjorden lengre
øst og gå videre mot Ingvaldstadfjellet. Av 5 konkrete forslag til
trasé-endringer er det sendt tilleggssøknad på 2 av forslagene.
I denne søknaden er det også søkt om ny transformatorstasjon
på Veland.

Aktiviteten i Ryfylke er stor og det er kommet flere forespørsler
om tilknytning bare det siste året. I Strand kommune er behovet for mer strøm så stort at det nå er behov for å bygge ny
transformatorstasjon på Veland for primært å forsyne næring på
Fiskå og kunder i nærområdet. Nye prognoser siste året tilsier at
behovet for kapasitet i Veland kan være dobbelt så stort i 2025
som dagens forbruk.
-Vi har foreslått to mulige plasseringer. Målet er at også denne
transformatorstasjonen skal stå ferdig i 2023, sier prosjektlederen.
Ordfører Bjørn Laugaland setter stor pris på at Lyse står på for å
holde framdriften.
- Ryfylke produserer 10 prosent av fornybar energi i Norge, og så
er strøm nå mangelvare hos oss. Jeg forstår at næringslivet da
blir frustrert, sier han.
- Selv med ny kraftlinje vil vi være sårbare, påpeker ordføreren.
Han mener det er viktig at det raskt etterpå bygges en linje
nummer to for å sikre strømforsyningen.

-Det har blitt mye arbeid og noen lange dager den siste tiden.
Vi er oppmerksom på at kunder venter på denne kraftlinjen, og
vi gjør alt vi kan for å holde tidsplanen. Derfor jobbes det nå
parallelt med forarbeid som må gjøres før byggingen kan starte,
sier prosjektleder Torbjørn Grødem i Lyse Elnett.

I rekordfart har Lyse Elnett sendt tilleggssøknad for ny kraftlinje
mellom Dalen og Hjelmeland. I tilleggssøknaden er det foreslått nye
traséer i Hjelmeland kommune som ligger øst for tidligere foreslåtte
traséer, samt ny Veland transformatorstasjon i Strand kommune.

Rask endring i behov
Tidligere ble vekst i antall innbyggere brukt når man skulle
beregne kapasitetsbehov i strømnettet. Nå når ferger, båter,
oppdrettsanlegg og andre bedrifter blir elektriske, har det blitt
utløst et behov for et mye høyere strømforbruk, og i noen tilfeller
på andre steder enn der det normalt trengs god kapasitet.

Få kjenner kartet over Hjelmeland bedre enn disse tre karene. – Viktigst er det at
vi klarer å holde tidsplanen, samt at kundene blir fornøyde, poengterer Torbjørn
Grødem (til høyre i bildet). Børre Dybesland og Andreas Jansson er enige.
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t halvt år er gått siden grunneiere i Hjelmeland kom
med innspill til andre traséer for ny kraftlinje. Lyse Elnett
har brukt tiden godt etter innspillene kom. Tekniske
og økonomiske vurderinger er gjort, rapporter skrevet og
tilleggssøknad sendt, og det uten at ekstrarunden vil påvirke
framdriften.

Kommunikasjonskonsept

Alltid på.
For gode historier.

Kommunikasjonskonsept

L

yse-kunder som vet hvem som eier
Lyse og at utbytte går tilbake til
kommunene, er også mest fornøyd.
Det viser målinger som utføres. Disse
kundene har også mer enn ett produkt
fra konsernet. Derfor har Lyse startet et
kommunikasjonskonsept slik at enda flere
skal få kunnskap om konsernet.

Helhetlig kommunikasjon over tid bidrar
til å bygge en merkevare. Det vi gjør nå er
ikke en kampanje, men et løpende uttak
av Lyses nye kommunikasjonskonsept som
har fått navnet “Alltid på”. Alle Lyses virksomhetsområder omfattes av uttrykket,
som viser at holdning og kvalitet er noe

TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Bo Randulf, Line Owren

Alltid på.
For oppturene
til Karin.
Ren
energi

Jærbuen Karin er sanger og skuespiller. Når hun ikke står på scenen, går hun turer. Finner ro – og henter energi.
Med vind i håret tar hun fergen til flotte turmål i Lysefjorden. Inne i fjellene her ligger noen av Lyses største kraftverk, de gjør fallende vann om til stabil, ren energi som igjen brukes av industri og innbyggere i hele regionen.
Overskuddet fra Lyse går tilbake til Karin og alle oss andre i konsernets fjorten eierkommuner i Sør-Rogaland.

Alltid på. For deg.

HEY-HO LET’S GO Foto: Screen Story

Med utgangspunkt i m
 enneskers hverdag
kommuniseres Lyses rolle som samfunns
aktør og som en sentral spiller i det
fellesskapet regionen vår utgjør. Målet er å
styrke den emosjonelle tilknytningen til Lyse.
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– Det er en stor oppgave å endre folks
oppfatninger av en merkevare. Det vet vi
alle, at har man først et inntrykk, så skal
det kanskje mye til for å endre på det.
Slik er det også med Lyse. Vi har mange
venner som aldri vil vurdere å ikke være
kunde. Og så har vi noen som blir i tvil, og
så har du dem som lar seg lokke av andre
produkt i andre selskap, sier merkevare
og sponsoransvarlig i kommunikasjonsavdelingen, Cathrine Suttie.

Kommunikasjonskonsept

HEY-HO LET’S GO Foto:Bo Randulf

Alltid på.
For Helene
og tomatene.

Kommunikasjonskonsept

KOMMUNIKASJONSARBEIDET MÅLES
Undersøkelsen viser at:
• 48 % kjenner godt til at Lyse er et nasjonalt
energi- og telekomkonsern som eies av 14
kommuner i Sør-Rogaland. Kjennskapen til
Lyse øker med alderen og menn svarer
vesentlig høyere på spørsmål om kjennskap
til Lyse
• 33 % kjenner godt til at overskuddet til Lyse
går tilbake til fellesskapet/kommunene.
Særlig befolkning over 60 år kjenner godt
til det.
• 42 % kjenner godt til at man som kunde
bidrar til å skape arbeidsplasser og utvikling
av regionen, men bare en av ti kjenner
veldig godt til det.

Vekst gir
trivsel

Helene lever av og for tomatene sine. Hun blir stolt av å se dem vokse og modnes i
veksthusene på Fogn. Tomatene fra Ryfylke er velkjent for sin søte smak og røde farge, og
ikke minst sin egen festival. Suksessen skyldes god tilgang på luft, lys, vann - og naturgass
fra Lyse - som gir livskraft til landets største tomatproduksjon. Sammen med Helenes
kunnskap og omsorg blir resultatet perfekt. Til stor glede for en hel region.

• 68 % kjenner godt til at Altibox er en
nasjonal ledende aktør på fiberbredbånd
og TV-distribusjon.

Alltid på. For deg.

• 46 % er delvis eller helt enig i at Lyse bidrar
til det grønne skiftet gjennom elektrifisering
og digitalisering av samfunnet.

– Det viktigste for oss montører er å løse problemer når ting ikke virker. Det aller
beste er når alt er oppe og går igjen og kundene er fornøyde, sier Marius Fosse og
far Roar Fosse, begge montører i Lyse Elnett.

overordnet, noe som eksisterer på tvers
av det hele. I bunn for Alltid på-konseptet
ligger at alt Lyse gjør handler om å bidra
til en bedre hverdag og en bedre framtid
for alle som bor og jobber i regionen - og
for kunder over det ganske land, forklarer
Cathrine Suttie.
En tøffere konkurransesituasjon krever
kommunikasjon som skaper lojalitet,
stolthet og trygghet samt et budskap
som bidrar til at eksisterende kunder
fortsetter å kjøpe tjenester fra Lyse, og
at nye kunder kommer til. Slik styrkes
merkevaren Lyse.
– Historier kan røre oss og knytte oss
sammen, og Lyse kan fortelle historier som
ingen andre enn oss kan fortelle. Vi lar
mennesker på hvert sitt vis bære historiene
fram gjennom tekst, film og bilder, og
lar dem samlet vise samfunnsbyggeren

Lyse som en naturlig del av hverdagen.
Vi håper at både kunder og potensielle
kunder vil kunne tenke at "Lyse og jeg
spiller på samme lag", det vil helt klart bety
noe for lojalitet og for valg av tilbydere,
produkter og tjenester, fortsetter Cathrine.

som en kraftleverandør i mer enn 100 år,
vårt samfunnsansvar og vårt bidrag av
refleksvester til førsteklassinger, rollen
som sponsor og lagspiller - og som en
forvalter av infrastruktur og elektrifisering
av samfunnet.

Tomater fra Fogn
Med utgangspunkt i flere ulike tema
som på ulike måter beskriver Lyse, er
det utarbeidet og snart gjennomført fire
uttak på denne siden av jul. Historien vår

Rollen som lagspiller ble tatt ut gjennom
historien om gartnerbonden Helene og
tomatene hennes. I tillegg til at Lyse i
mange år har vært sponsor av Tomatfestivalen på Finnøy, leverer konsernet

– Lyse har forstått at en forvalter
ressurser i en hel region og dermed
skal gi noe tilbake.
Tor Øyvind Skeiseid, Ryfylke Livsgnist

naturgass til flere store gartnerier i området – en leveranse som har vært viktig
for utvikling av næringen med tilhørende
arbeidsplasser. Denne kombinasjonen
gjorde at det var naturlig å se oss om etter
en egnet gartnerbonde som utgangspunkt
for lagspiller-historien, forteller Cathrine.
Hele 90 prosent av norske tomater
produseres i Rogaland, og med sine
350 innbyggere er Fogn det stedet i
landet der det produseres flest tomater
per innbygger. Helene Bø som er tredje
generasjons gartner på øya, ble dermed
kampanjens ansikt utad. For tomatgeneralen Tor Øyvind Skeiseid, som er en lokal
ildsjel for mat og kultur i Ryfylke, var dette
godt nytt.
– Lyse er generelt svært dyktige til å finne
nye måter å kommunisere ut hva man
holder på med. Jeg har samarbeidet med

Lyse i flere sammenhenger, og det som er
kjekt er at Lyse ofte skiller seg positivt ut i
forhold til andre med å være en skikkeleg
aktiv medspiller med ideer og innspill. Vi
får alltid opplevelsen av å være på lag, sier
han, til daglig leder av Ryfylke Livsgnist.
Montørfar- og sønn
Mot slutten av året vil vi bli kjent med far
og sønn i Lyse Elnett i flere kanaler, fra
annonser og innholdsmarkedsføring til
sosiale medier og lysekonsern.no.
Lite ante Roar Fosse at han en dag skulle
bli kollega med sin sønn Marius, men
det er akkurat det som er tilfellet. Nå
jobber de begge med å gjøre regionen
vår elektrisk – Marius som montør, Roar
som gruppeleder. Sammen med en rekke
andre dyktige fagfolk er de i gang med
å sikre regionen vår stabil og ren energi i
mange, mange år framover.

– Jeg tror alle som jobber i Lyse, og
kanskje spesielt vi som er i Lyse Elnett,
kjenner på et samfunnsansvar for å
levere infrastruktur som bare blir viktigere
og viktigere. Konsekvensen av lange
strømavbrudd er jo større nå enn tidligere
om vi tenker på økt bruk av el-bil og ikke
minst den digitale revolusjonen vi står
oppi, forteller en spent Roar Fosse.
Han synes det er stas å bli spurt, men tenker også det er spennende å fronte Lyse
Elnett. – Et godt omdømme er et felles
ansvar alle som jobber her har.
– At det denne gang er lokale og våre
egne stødige karer fra Lyse som bærer
historien fram er ekstra kjekt. Felles for
alle som har deltatt i uttakene er at det er
sanne historier, fortalt av andre – og som
naturlig inkluderer Lyse. At perspektivet er
utenfra og inn er viktig for troverdigheten
i kommunikasjonen forklarer Cathrine.
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• 60 % er delvis eller helt enig i at Lyse er
en betydelig og viktig samfunnsbygger i
regionen.

Mer til felles

Mer til felles

Endelig
prime time
Opprinnelig ble Altibox enige med Amazon
om å integrere strømmetjenesten
Amazon Prime Video for lenge siden.
Men ting kan ta veldig lang tid når
nye tjenester skal på plass.
TEKST & FOTO: Andreas Veggeland
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M

uffinsen smaker ekstra godt når man endelig kan
feire ferdigstillelsen av et prosjekt som stadig har blitt
skjøvet på. I midten av oktober ble det endelig mulig
for Altibox-brukere å få tilgang til strømmetjenesten Amazon Prime Video gjennom Altibox-portalen. Kundene bestiller
abonnement hos Amazon, men får tilgang til strømmetjenesten
gjennom vår dekoder og kan dermed strømme serier og filmer
enkelt på TV-en.
- Avtalen med Amazon ble inngått allerede i 2017, men det er
først denne høsten Amazon har hatt anledning til å få tjenesten
på plass. Det har blitt jobbet godt blant mange i Altibox for å
få til dette, og det er selvfølgelig stas at vi er den første TV-distributøren i Norge som tilbyr kundene Amazon Prime Video, sier
leder for underholdningstjenester i Altibox, Kjetil Hagen.
Amazon har enda ikke etablert seg med egen nettbutikk eller
varehus i Norge, men bekreftet i sommer at de skal lansere et
komplett detaljhandeltilbud i Sverige. Det er rimelig å anta at
også det norske markedet er interessant for selskapet, og en
lansering av deres egen strømmetjeneste gjennom Altibox kan
være et ledd i en posisjoneringsstrategi for å gjøre merkevaren
enda mer kjent i Norge.
- Allerede de første dagene har det vært innom ti-tolv tusen
kunder og kikket, så dette er i alle fall noe kundene synes å være
interessert i, sier Hagen.
Samtidig som Amazon Prime Video kom på plass, ble også

– Det smakte ekstra godt med muffins nå, mente Kjetil Hagen og Helene Matre Tendenes, etter å ha ventet lenge nok på Amazon Prime Video.

strømmetjenesten Nordisk Film+ lansert. Denne kan velges inn
for 10 poeng av alle som har den nye TV-portalen. Her ligger det
sterke nordiske spillefilmer og store internasjonale blockbusters
spesielt utvalgt for det norske publikummet. NRK har også frisket
opp appen sin og ny funksjonalitet sørger for enda mer strømlinjeformet tilgang til det rikholdige programarkivet til rikskringkasteren. Samme dag som alle oppdateringene kom på plass for
norske Altibox-brukere, fikk vi også integrert strømmetjenesten
TV 2 Play i Danmark.

Notiser

Notiser

Notiser

"100 % vannkraft"

Investerer i fond
for ferske selskap

er lansert som et nytt produkt i Lyse. Kjøp
av opprinnelsesgarantier fra kraftverkene i Lysefjorden betyr på sikt økt
produksjon av fornybar vannkraft fra
kraftverkene Flørli, Tjodan og Breiava alle med beliggenhet i Lysefjorden. Mer
grønn energi med andre ord.

Sammen med Lyse går TDVeen, DSD
og Stavanger kommunes vekstfond inn
i et nytt tidlig-fase investeringsfond.
Presåkornfondet skal bidra til utvikling av
næring og investering.

Statsråder la
frem forslag til
statsbudsjett
- Nyhetene de kom med er et steg i riktig retning når det gjelder saken vi er aller
mest opptatt av – beskatningen av vannkraften, men forslaget løser egentlig ikke
utfordringen av at vannkraften er blant de mest beskattede næringene i landet.
Nå håper vi forslaget kan bli enda bedre når det behandles i Stortinget, sa konsernsjef Eimund Nygaard etter besøket på Mariero.
- Når de to statsrådene først hadde tatt turen til Stavanger, fikk vi sørget for en
hyggelig prat, sa Eimund fornøyd.

Høst betyr mørkere kvelder og morgener.
Hjelp oss å holde gatelysene på ved å melde
fra der du ser det er mørkt.
gatelys.lyse.no/gatelys

-Traineene har fått grunnleggende opplæring, trening og nødvendige kurs for å få
et innblikk i montørens hverdag. De har fått se hva som foregår ute i felt og deltatt
i montasjearbeid, forteller Håvard Nesvåg, opplæringsansvarlig i Montasje.
Traineene Tonje Hovland, Eva Marie Wilson Østerhus, Kari Walstad og Martine
Halvorsen Sønju har vært innom ulike grupper i Montasje.

Konserndirektør Grethe Høiland delte ut Lyses forskningspris for
19. året på rad. I år gikk prisen til et ungt og ambisiøst forsknings
miljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale
og internasjonale landskapet i fysikk.

Vant fotokonkurransen
med "fossekallen"
Birger Clementsen i FoU og Innovasjon ble den heldige vinneren av et gavekort på 1000 kroner fra Stavanger Turistforening.
Juryens bedømmelse er at bildet har et vakkert motiv, og at fotografen får ros for å ha et godt blikk for detaljer, motiv og teknikk.
Selv har Birger dette å si om bildet;

Forskningsmiljøet for partikkelfysikk og kosmologi ved UiS er størst
innen sitt fagområde på landsbasis. Med sitt arbeid med fundamentale problemstillinger innen teoretisk fysikk er de et av de
tyngste grunnforskningsmiljøene ved UiS. Stipendet på 50 000,og diplom ble overrakt under UiS sin årsfest i oktober.

– Bildet er tatt i forbindelse med en kveldstur i Eventyrskogen i
Årdal. Den tette granskogen og de små bekkene her gjør plassen
til et godt utgangspunkt hvis du vil eksperimentere med lang
lukkertid på kamera eller mobiltelefon for å oppnå en slørete
effekt på rennende vann som i dette tilfellet. Fossekallen som
sitter i elven samt mose og lav som i stor grad har fått vokse
uforstyrret på bakken, bidrar til den trolske stemningen i bildet.
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De fire traineene i Lyse Elnett begynte sin periode «i den spisse enden» hos Montasje. I løpet av to år skal traineene innom alle avdelinger for å få en forståelse av
hele virksomheten.

Forsknings
prisen

En tjeneste som forteller kommunen når de
må strø veier og syklister om det er trygt å
sykle. forevar.altibox.no

Husk å melde
fra om mørke
gatelys

Unge krefter i gang

-Det har vært veldig lærerikt og hyggelig å være ute hos Montasje. Alle var utrolig
flinke til å svare på spørsmål og glad for å lære oss ting. Det gjorde det kjekt å
være en nysgjerrig person i Montasje, sier Eva Marie Wilson Østerhus.

Nå lanseres
Føre Var

Portrett

Portrett

Fra tariff til lam
TEKST: Ingvild Ween FOTO: Privat

Store, tunge rapporter og høringer er hverdagen
på jobb for Åshild Helland. Men når det er helg og
turen går til barndomshjemmet i Kvinnherad er det
en helt annen type jobb som venter.

-S

ærlig om våren er jeg mye hjemme for å hjelpe min
bror med å ta imot lam og få dem registrert. Hvert
lam skal ha eget helsekort, veies og registreres
med unike nummer. Det er mye rapportering, men jeg bruker
elektronisk skanner for at jobben skal være litt enklere og raskere
å få gjort, sier ansvarlig for rammebetingelser Åshild Helland i
Lyse Elnett.
Hver vår får de 400 - 450 lam på gården. Fra månedsskiftet
mars / april er Åshild å se i fjøset hvor hun er med på å ta imot
lam i tillegg til å registrere lammene. Åshild er eldst i søsken
flokken på fire og har alltid hjulpet til på gården, men hun
bestemte seg tidlig for å bli ingeniør og ikke bonde.
Nær 25 år i Lyse
Åshild Helland gikk på elkraftlinjen
ved dagens NTNU i Trondheim. Den
gangen var de 10 jenter av et kull på
100 studenter.

Åshild Helland
Leder
rammebetingelser,
Lyse Elnett

Hun jobbet først i Hedmark Energi
(nå Elvia) med prosjektering før hun
begynte i Stavanger Energi for å
komme nærmere familien, og moren
som var alvorlig syk og døde da yngste
broren var 18 år.
Neste høst blir det 25 år i Lyse, hvor
hun har jobbet med nettutvikling, ledet
nettselskapet da det kun var et bestillerselskap for deretter å
lede avdelingen som hadde ansvaret for å bytte til nye auto
matiske strømmålere.
- Jeg har fått jobbet med ulike ting innenfor fagfeltet mitt. Det
er veldig kjekt å være i et konsern der du får bruke kunnskapen
din på ulike måter. AMS (automatiske strømmålere) er nok det
største prosjektet jeg har jobbet med, sier Åshild.
Aktiv fritid
På fritiden gjør hun også mye forskjellig og trives godt med det.
Selv om hun ikke selv driver gården, så både kan og gjør hun
mange av de tradisjonsrike aktivitetene som henger sammen
med gårdsdrift i tillegg til å ta fjøsstellet.

Bunad til brødrene sine har hun også sydd. Hun gjorde ferdig en
bunad som moren hadde begynt på, og så måtte hun også sy til
sin andre bror. Men herrebunad skal hun ikke sy flere av.
- Jeg klarer ikke å sitte å se i veggen, men må ha noe å gjøre på.
Å være på gården er god avkobling fra det jeg gjør på jobb hvor
det blir mye arbeid foran en PC, sier hun.
Endringer i 2020
Dette året har det vært noen viktige
prinsipielle saker som har vært på
høring, deriblant endring av nettleiemodellen med innføring av effekt
tariffer, selskapsmessig og funksjonelt
skille.
- Ny prismodell for nettleie har vi
jobbet med i flere år, og har blant
annet kjørt en pilot for å teste ut
hvordan kunder agerer. Vi fikk tydelige
tilbakemeldinger fra kunder som er
presentert for NVE – (Norges Vassdrags og Energidirektorat). Vi forsøker
alltid å være kortfattet, konkret og
tydelig i våre innspill, og opplever at
NVE lytter, sier Åshild.
Modellen for effekttariffer som nå er
foreslått av NVE er i tråd med Lyse og
bransjen sine innspill.
- Vi kan nå jobbe videre med å standardisere nettleien på tvers
av nettselskaper. Det er viktig å gjøre det så enkelt og forståelig
for kundene som mulig. I dag har kunder gjerne ulik prismodell
hjemme og på hytten, og vi ønsker å bidra til at den blir mer lik,
forklarer Åshild Helland.
Lyse deltar i ulike arbeidsgrupper med deltakere fra flere
nettselskaper hvor kunnskap og kompetanse deles.
- Nettselskaper er ikke i direkte konkurranse med hverandre,
og vi kan lære mye av hverandre. Det skjer store endringer i
rammebetingelser og i samfunnet rundt oss som vi må tilpasse
oss til. Da trenger vi ikke å finne på alt på nytt hvis andre har
gjort smarte ting, avslutter hun.
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- Mor var opptatt av at vi måtte ta
en utdanning. Hun var selv telegrafist
og hennes brødre er ingeniører. Jeg
ønsket en utdannelse hvor jeg kunne
få jobb hvor som helst i landet, og
ikke være avhengig av å bo i en by,
forteller Åshild.

- Jeg har fra jeg var liten vært med på alt på gården fra slakting
til å forberede maten. Besteforeldrene mine bodde på gården
og de andre like i nærheten, så jeg lærte masse av dem. Nylig
laget jeg pinnekjøtt og fårerull som vi skal ha til jul. Potetkaker er
også en klassiker, men innmat spiser jeg ikke selv om jeg kan det,
forteller Åshild.

Beredskap

Beredskap

Nettet i en
tynn tråd
Bak lukkede dører, med høy sikkerhetsgrad
og stor fallhøyde – jobber teknikere for å sikre
èn ting – at det ikke blir brudd på fibernettet.
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TEKST & FOTO: Frida Bringslimark

D

et er nettopp derfor det fins et
operasjonssenter som overvåker – forebygger og fikser feil på
nettet vårt – døgnet rundt. Stian Hagen
Tofte er utleid til Altibox Operation Center
(AOC), og sitter som en av våre ressurser
hos Signal Bredbånd i Bodø. Sammen er
AOC i Bodø og Stavanger to redundante operasjonssentre lokalisert i to ulike
geografiske regioner i Norge. Hoved
oppgavene består i å iverksette nødvendige tiltak både for terminalbasert og
fysisk feilretting.
– Til enhver tid sitter vi 2-3 personer som
overvåker nettet – 24 timer i døgnet, 365
dager i året. Dagene er alltid hektiske,
og det er alltid noe å henge fingrene i,
forteller Tofte.

– Overvåkningen består av å gjøre
vurderinger og tiltak på alle typer
meldinger som kommer inn i overvåk
ningssystemet og fra andre hold. I tillegg
holder vi kontroll på alt av jobber som
utføres i nettet, forklarer teamleder i Drift,
Frank Antonsen.
NOC + AOC
Signal har i lengre tid sett på muligheter
for å styrke sitt operasjonssenter, NOC
for å møte utviklingen i samfunnet og det
voksende kundeantallet i Signal. Gleden
var derfor stor da vi i 2019 kunne meddele
at vi hadde inngått et samarbeid med
operasjonssenteret til Altibox, AOC.
– For oss er det artig at Altibox baserer
seg videre på partnerskapet og bruker

oss her i nord. De gjør som de sier –
henter all egenskapen sin fra partnerne
sine, og plukker opp det beste. Sammen
er vi folk fra hele landsdelen som jobber
sammen for et bra produkt, forteller
Antonsen.
Forskjellen fra det tidligere overvåkningssenteret, er enorm, og det nye samarbeidet styrker både kapasitet, robusthet,
bedre systemstøtte og kompetanse.
– Tidligere hadde vi en bakvakt som sov.
Nå har vi to-tre personer som sitter og
ser på skjermen hele tiden. Med døgnbemannet overvåking går det raskere å løse
feil, og ikke minst oppdage dem, forteller
Tofte.

– For at vi skal kunne være på 24/7, har
vi skiftordning med 7 dager dagvakt og 7
nattevakter i løpet av fem uker. Det betyr
lange 12-timers skift, og lengre friperioder
når vi går av, legger han til.
Til sammen overvåkes det nett som
strekker seg fra Mehamn i Nord, til
Danmark i sør. Det utgjør en strekning
på omtrent 300 mil med bil. Selv om
avstandene er lange, både for overvåkningen sin del, og de to ulike lokasjonene
vi har overvåkningssentere, har AOC i
Bodø og Stavanger kontinuerlig kontakt
med hverandre gjennom videoløsninger
og andre kommunikasjonsverktøy.

Stian Hagen Tofte melder om innholdsrike dager fra sin
overvåkende vaktrolle ved Altibox Operation Centre (AOC) i Signal.

Strømnett

Strømnett

SJØKABELDANS
Med nøyaktige og
presise operasjoner
får dyktige
montører sikret
strømforsyningen
til Ombo før vinterstormene kommer.

Det leses fra arbeidsbeskrivelsen for kaldkrymp som de utfører. Der står det «bruk
to fingre og skyv muffen på plass». Arild
og Kjell ler og viser at det er helt umulig å
kun bruke to fingre. Her må det skikkelig
handamakt til for å klare å bevege muffen
som er beskyttelsen som legges rundt
kabelskjøten.

F

jorden ligger flat og fin ved Ombo
og gnistrende høstfarger omgir de
mange montørene fra Elnett som er i
full sving med et viktig oppdrag. I sommer
røk nemlig sjøkabelen fra 1964 som går
mellom Knutsvik ved Nesvik i Hjelmeland
og Ombo. For å få sjøkabel raskt på plass
igjen ble det for første gang tatt ut sjø
kabel fra felles beredskapslager på Stord.

Mange lag
Å skjøte en kabel er tidkrevende og et
arbeid som består av mange delprosesser
som må utføres nøyaktig. Arild og Kjell har
heldigvis mye godt utstyr som hjelper dem
i jobben, og så har de jobbet så mye sammen at den ene ikke trenger å fortelle den
andre hva som skal gjøres til enhver tid.

- Det er viktig å få et innblikk i arbeidshverdagen til våre kolleger og forstå problemstillinger de kan møte, sier Anders Bergheim, gruppeleder distribusjon i Lyse Elnett.

- Det blir nesten som en dans. En sånn
tranedans, sier Kjell før de begge bryter ut
i latter.
Denne dagen er det gode arbeidsforhold,
vindstille og med sol fra blå himmel, men
slik er det ikke alltid. Er det kaldt og vått
ute, blir arbeidet mer utfordrende for ved
skjøting av kabel er det viktig at kabelen
holdes rein.
- Utfordringer er til for å løses, sier Kjell som
gjennom årene har lyttet til kloke kolleger.
“Det viktigste er å kunne jukse, - fagmessig”
lød rådet fra kollegaen, og det har Kjell fått
bruk for mer enn en gang.

-Og så er det veldig kjekt å se den gode
jobben som gjøres! Våre ansatte jobber
spredt og det er få muligheter nå for å
samle alle. Da er det godt å komme ut og
se den enkelte og høre hva vi som ledere
kan bidra med for at ansatte skal få en
bedre arbeidshverdag, sier Sverre Harboe.
Før arbeidet med sjøkabelen fortsetter på
Ombo blir avkapp og søppel fjernet og
båret ned til Helgøy skyssbåt.
- Vi er nøye med å fjerne rester etter
arbeidet så godt det lar seg gjøre, sier de to
montørene som begge bor i Ryfylke der de
arbeider.
Og med flere til å bære søppel og utstyr
går arbeidet raskt. Over på Ombo får også
gruppelederne bidra litt som håndlangere når sjøkabelen skal heises opp langs
strømmasten.
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Med sjefen på besøk
Gruppelederne Anders Bergheim og Sverre
Harboe er ute hos montørene på anleggsbesøk, for å spør om jobben som gjøres og
høre hvordan det går. De to begynte begge
i Lyse Elnett tidligere i år og er opptatt av å
være ute og treffe montører hver 14. dag.

TEKST: Ingvild Ween
FOTO: Knut Fredrik Wølstad og Ingvild Ween

- Det er ikke så ofte vi skjøter sjøkabel, så
det blir litt nybrottsarbeid for oss også.
Her hadde vi også en annen dimensjon
på sjøkabelen enn kabelen på land, så
da må det løses før vi kan starte skjøting,
forteller Kjell Lund mens han og Arild
Flesjå gjør seg klar for å starte på jobben
noen meter opp i en bratt skråning i
Knutsvik.

FAKTA:
• Ny sjøkabel 22 kV lagt mellom Ombo
og Nesvik (Knutsvik) i Ryfylke
• Eksisterende sjøkabel fra 1964
• Lengde: 2300 meter med beskyttelsesrør
132 meter i hver side
• Brukte beredskapslager for sjøkabel på Stord
• 99 meter på det dypeste

Bygger Lyse-kultur

Bygger Lyse-kultur

– Jeg har lyst å drive med jevnlige
temperaturmålinger blant de ansatte.
Da hadde vi fått en god indikasjon på
hvordan vi har det her på jobb. Det er også
en viktig faktor i veien mot målet vårt.
Stig Finnerud
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Skal bli Norges beste
Det snakkes om Lyse 2.0 og Lyse
2030. For HR handler den nye
strategien om hvordan Lyse skal
få tak i de gode hodene og skape
en framtidsrettet og attraktiv
arbeidsplass, både for de som
jobber her nå og de som kommer
til underveis.
TEKST OG FOTO: Kristin Støle Kalgraff

S

om leder av rekruttering og employer branding i Lyse
sitter Stig Finnerud på mer kunnskap og løsninger enn han
klarer sette ut i livet, i hvert fall ikke så kjapt som han kunne
tenke seg. For dette handler om ganske ambisiøse målsetninger
og prosesser som tar tid.
Når konsernet har satt et mål om å komme på topp 10 blant
landets mest attraktive arbeidsplasser innen 2030, ja så
forplikter det for en leder av rekruttering og employer branding.
- Ja jeg kan bekrefte at det er mye å gjøre om dagen, sier Stig
med et smil. I tillegg til hektiske dager er det også ekstremt
spennende og givende.
- Vi skal rekruttere de riktige menneskene, videreutvikle en god
kultur internt og fortelle om hvem vi er eksternt, sier han.

Skal måle og forbedre
- Vi har nå fått på plass måleverktøyet vi trenger for å vite
hvor vi ligger på rankingen. Det gjør det mulig å kartlegge hva morgendagens ansatte synes om oss som bedrift
og finne ut hvordan vi gjør det i forhold til målet, forklarer
Stig.

God dialog viktig
Når det gjelder målet om å bli blant de topp 10 mest attraktive
arbeidsplassene i landet, tror ikke Stig det er selve målet som er
viktig, men tiltakene på veien. Her er det daglige arbeidet med
og tilbakemeldingene fra alle som er ansatt i Lyse-konsernet
enda viktigere.

Selskapet Universum som skal bistå Lyse i arbeidet med
«Employer Branding» er blant landets fremste på å måle
arbeidsgiveres attraktivitet. De gjennomfører årlig under
søkelser både blant nåværende og tidligere studenter.
Resultatene publiseres hvert år i Dagens Næringsliv og ofte
refereres de som den offisielle rankingen av norske arbeids
givere.

- Vi har den siste tiden jobbet med å definere prestasjons - og
læringskultur i konsernet. Det handler om lederutvikling, med
arbeideroppfølging og å gjøre arbeidet med utviklingssamtaler
mer strømlinjeformet. Derfor lanserer vi snart en ny HR-plattform
som skal gjøre disse prosessene mye bedre, lover Stig. Altibox
blir det første selskapet som skal ta det nye systemet kalt
Successfactors i bruk.

- I undersøkelsen blir rundt 15 000 studenter stilt en hel rekke
spørsmål om oss og flere andre bedrifter. Her rangerer de sin
drømmearbeidsgiver, svarer på hvordan de oppfatter oss og
hva som er viktigst for dem når de skal søke jobb. Ved å måle
dette over tid får vi nyttig innsikt som gjør at vi kan sette oss helt
konkrete mål, forklarer Stig. Foreløpig ligger Lyse-konsernet på
en 74. plass i Norge.

På veien mot 2030 har Stig særlig tro på at god dialog med ansatte
blir viktig. Hvordan står det til med dem egentlig, undrer han.
- Jeg har lyst å drive med jevnlige temperaturmålinger blant de
ansatte. Da hadde vi fått en god indikasjon på hvordan vi har
det her på jobb. Det er også en viktig faktor i veien mot målet
vårt, avslutter han.

Notiser
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Aktuelt

Enklere å være fjernvarme-kunde
- Prosjektet handler om å se på mulighetene for automatisk fjernavlesning av
varmemålere. Det er enkelt for kunden og enkelt for mottaker, i dette tilfellet Lyse
Neo, forklarer Ketil Aarsand, leder kommersiell avdeling i Neo.
- Endringen for kunden innebærer at de må ha ny måler, noe som er en enkel
sak. Når de har det trenger de ikke tenke på å melde inn noe som helst, sier Ketil.
Prosjektet er et ledd i å gjøre Neo mer kunderettet.

utformes, hadde Toril et godt innlegg på
konferansen som arrangeres av Inside
Telecom for hele den norske telekombransjen.

fiberutbygging bør videreføres. Da sikrer
vi fortsatt høy investeringsvilje og innovasjon og produktutvikling som kommer
kundene til gode, sa hun etter møtet.

Endelig fjernvarme til Stavanger
Hele strekningen med fjernvarmerør fra Jåttå til Urban Sjøfront
i Stavanger er koblet sammen.
19. oktober fullførte Nuno Deep
fra Pro-Pipe den "siste sveisen" i
Hillevåg.
– Dette har vært et mangeårig
prosjekt der målet har vært å
legge fjernvarme via Hinna Park,
Hillevåg, Paradis, over Storhaug
og til Urban Sjøfront. Og nå er det
i ferd med å avsluttes. Før jul er
det varmt vann i rørene fra forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning,
og bygg i Østre bydel kan benytte seg av nullutslipps energi fra fjernvarme, sier
prosjektleder i Lyse, Hege Monsen Wiggins.
Milepælen den 19. Oktober var stor for STAX-prosjektet, og ble feiret med kake
og et innslag i beste sendetid på NRK Rogaland.

I forbindelse med «Verdens hjerte- og lungeredningsdag» inviterte Laerdal Medical
ansatte i Lyse til en halv times digitalt kurs
i hjerte-lunge redning. Treningen var i regi
av årets hjerte- og lungeredningsdag.
Under treningen fikk deltakerne veiledning i
sanntid, og teknologien som ble brukt kunne
måle kvaliteten på kompresjonene som ble
gitt.
- Hjerte-og lungeredningsdagen ble en
kjempe suksess, forteller Liv Heidi Haughom
Reke i Laerdal Medical. I overkant av 2000
personer fikk en innføring i HLR disse dagene,
deriblant en hel del ansatte fra Lyse.
Alle ansatte i Lyse har også fått, eller vil få
tilbud om HLR-kurs gjennom vår samarbeidspartner HMS Aktiv.

Skoler og helsestasjoner i
Stavanger får raskere nett
Lyse har vunnet stor
kontrakt og får levere
kommunikasjonstjenester
fra Altibox til nærmere
400 steder i Stavanger
kommune de neste seks
årene.
TEKST: Andreas Veggeland

Lyse har vært Stavanger kommunes
kommunikasjonsleverandør siden 2012
og er svært glade for å få fornyet tillit i
anbudskonkurransen som nå er avsluttet.
Kontrakten har en verdi på 36 millioner
kroner og har en avtaletid på opptil seks
år inkludert opsjoner.
Den nye avtalen innbærer økt båndbredde og dermed raskere nett for flere
helsestasjoner, sykehjem og skoler når
avtalen trer i kraft på nyåret.

- Den økte hastigheten vil gi bedre opp
levelser både for de ansatte i Stavanger
kommune, skoleelever og andre som tar
i bruk nettet på kommunens lokasjoner,
sier IT-sjef Stein Ivar Rødland i Stavanger
kommune.
Samarbeidet mellom Stavanger
kommune og Lyse er viktig for å stadig
utvikle og forbedre tjenestene som tilbys.
- Stavanger kommune stiller krav til oss
som gjør at vi stadig blir bedre. Kommunens driftskritiske virksomhet krever
et robust nett som sikrer stabile og gode
tjenester, sier administrerende direktør
Kenneth Asheim i Lyse Fiber.
Avtalen er en av Altibox-partnerskapets
største, og viser at vi har styrke til å levere
til storkunder med stor trygghet.
- Alle vet at vi er en stor aktør i privatmarkedet, men vi satser også hardt inn

mot bedriftsmarkedet og her er det tøff
konkurranse, forklarer Kenneth Asheim.
- Her er det lagt ned et svært godt arbeid
av et stort team. Mange tror kanskje
at det er enkelt å vinne et slikt anbud
ettersom Stavanger kommune er en av
eierne av Lyse-konsernet. Faktisk er det
heller motsatt. Kommunen er en profesjonell innkjøper og vi blir kikket nøye etter i
kortene sier gruppeleder for bedriftssalg i
Lyse Fiber, Bjørn Ketil Birkeland.
Han gir samtidig skryt til gjengen i Altibox
som sørger for å levere et produkt med
svært høy kvalitet.
- Vårt inntrykk er at IT-folkene i kommunen er svært fornøyde med at vi leverte
det beste tilbudet. Da kan de fortsette
med stabile og raske tjenester fra en
aktør med lokal tilstedeværelse som de
vet leverer i tråd med forventningene,
avslutter Birkeland.
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Konserndirektør tele, Toril Nag
Lyse-ansatte
deltok i minister-debatt
læres opp til
- Det er gledelig at ministeren er enig
Debatten som var med distrikt og digitali vår argumentasjon om at den norske
iseringsminister Linda Hofstad Helleland
å redde liv
suksessmodellen med kundedrevet
om hvordan fremtidens telepolitikk bør

Aktuelt

Aktuelt

Skipet Polar King
ble benyttet til
å legge den 173
kilometer lange
fiberkabelen
mellom Norge
og Danmark.

Forbinder Norge og Danmark
En ny 173 kilometer lang fiberkabel
mellom Hirtshals og Larvik er nå i drift.
TEKST: Andreas Veggeland FOTO: Screen

Å

pningen av fiberkabelen "Skagenfiber" ble feiret
4. november med en digital markering hvor blant
annet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad
Helleland deltok. I et innlegg pekte hun på viktigheten av at det
etableres uavhengige føringsveier for datatrafikken ut av Norge.
En gledens dag
- Dette er en gledens dag. Det er gledelig å se at Norge blir stadig bedre rustet med fiberforbindelser både inn og ut av landet.
Inntil ganske nylig var Norge mer som en blindgate å regne på
det internasjonale fiberkabelkartet, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland under den digitale feiringen.
Digitale nettverk er blitt kritisk infrastruktur i samfunnet, på
samme måte som strøm og vann. Koronaviruspandemien har

bidratt til å gjøre det enda tydeligere hvor avhengige vi er av
god internettilgang både for å kunne gjøre jobbene våre og for
å samhandle med andre mennesker.
Tidligere har mesteparten av den internasjonale datatrafikken
gått via Sverige og ned til sentrale europeiske dataknutepunkter.
Dette er uheldig på grunn av både avstand og svartid men også
på grunn av den digitale sårbarheten.
Viktig for nasjonal datasikkerhet
- Det er viktig at det etableres flere gode forbindelser mellom
Norge og andre land slik at datatrafikken kan flyte alternative
veier dersom en eller flere forbindelser blir brutt enten på grunn
av fysiske brudd som følge av uhell, eller bevisste angrep, sier
konserndirektør Tele, Toril Nag i Lyse.
Skagenfiber utgjør en viktig del av et europeisk fibernettverk Altibox holder på å etablere. Den nye forbindelsen vil ikke bare gi
lynrask dataforbindelse til de europeiske markedene. Samtidig
åpnes muligheter for kraftig vekst innen dataindustrien ettersom
internasjonale datasenteraktører er avhengige av leveringssikkerhet for å sikre driftskritiske tjenester.

TEKST: Ingvild Ween

N

VE har lagt fram nytt og enklere forslag til ny nettleie.
Forslaget om å innføre et ekstra effektledd for privatkunder droppes. Privatkunder skal fortsatt ha en nettleie
bestående av et fastledd og et energiledd. Fastleddet skal
variere basert på hvor mye strøm du bruker eller kan bruke
samtidig.
Fastleddet kan differensieres etter faktisk effektforbruk eller
sikringsstørrelse.
- Forslaget til ny nettleie som nå er lagt fram er enklere for
kunder å forstå, og enklere for oss som nettselskap å innføre og
administrere. Nå er det også mulig å få til en mer standardisert
nettleie i Norge. Vi opplever at NVE har lyttet til bransjen, sier
Åshild Helland, leder rammebetingelser.
Med elektrifiseringen av samfunnet, så vil stadig flere av oss
bruke mye strøm på samme tid. Da er det viktig å utnytte
strømnettet smartere enn vi gjør i dag, slik at forbruket blir
jevnere fordelt gjennom døgnet. På den måten kan vi unngå
unødvendig investeringer i strømnettet, som igjen vil føre til
dyrere nettleie for kundene. Denne modellen for nettleie som
nå er foreslått kan bidra til at vi utnytter kapasiteten
smartere.

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har justert forslaget
på vesentlige punkter etter høringsrundene. De fleste husholdningskunder vil ikke få store endringer i nettleien som følge av
omleggingen. Kunder med "normalt" forbruksmønster vil betale
om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre store endringer i forbruket sitt. Kunder som har et stort samtidig forbruk
vil få høyere nettleie hvis de ikke gjør tiltak, for eksempel lader
elbil om natten eller styrer oppvarming av hus.
Den nye nettleien vil ikke gi nettselskapet mer inntekter, men fordelingen av kostnader mellom kunder blir endret. Forslaget fra
NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, er sendt til Olje- og
energidepartementet som skal fatte endelig vedtak.
De viktigste justeringene etter høringen er:
• Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger
droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt.
• Energileddet kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte
"time of use-modeller".
• Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal
behandles som husholdningskunder. Dette vil blant annet
gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk.
• NVE dropper overgangsordningen og vil at ny modell innføres
fra 1.7.2021.
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Nytt forslag til
enklere nettleie

Retur:
Lyse AS
Postboks 8124
4069 Stavanger

S K J U LT E S I D E R

FØRSTE JENTE
SOM FAGLÆRT
FISKEOPPDRETTER
VIBECKE UTENGEN I ALTIBOX

Vibecke Utengen
jobber i Altibox der
hun blant annet
har ansvaret for
sponsorater. Et
kvantesprang fra det
Vibecke trodde hun
skulle jobbe med
da hun startet på
videregående.
TEKST OG FOTO: Kristin Støle Kalgraff

H

un hadde en hverdag i oljehyre og
støvler og tilbrakte de fleste timene på
bølgene blå. Som fiskeoppdretter stelte
og overvåket hun oppdrettsfisk på forskjellige
anlegg. Dette innebar at hun også måtte ta
yrkesdykkersertifikat for å jobbe med blant annet
sikring og reparasjoner av mærene.

Kaffe på trakteren, måkeskrik og god stemning
blant gutta – og meg, mimrer Vibecke. Hun
husker hun var ekstremt motivert for oppgaven
og hadde det kjekt hver dag. Den enorme iveren
var kanskje også det som gjorde at Vibecke
havnet i avisen ved flere anledninger som den
første jenta som tok denne utdannelsen.

– Jeg har alltid vært glad i sjøen og var nok på
mange måter en guttejente, og nokså sterkt
påvirket av pappa som jobbet ved Norsk Hydros
forskningssenter som var tidlig ute med fiske
oppdrett. Det bidro i hvert fall til at jeg søkte meg
til Hval landbrukshøyskole på et 3- årig studie
innen akvakultur.

I løpet av årene hun var på Hval Landbrukshøgskole tilbrakte hun også flere lange perioder
ved fiske- og algefarmer i Portugal og Spania.
Dykking utgjorde en stor del av tiden og er en
hobby hun har holdt ved like.

-Jeg husker særlig de bikkjekalde båtturene
tidlige morgener på vei ut til oppdretts-anlegget.

-Det var rett og slett en fantastisk fin tid der jeg fikk
jobbe med det aller kjekkeste jeg visste. Men så en
dag endret jeg kurs. Jeg ville på land og gjøre noe
annet, selv om jeg fikk tilbud om en meget god

stilling på Norsk Hydro sitt forskningssenter i Stockholm. Siden da har det skjedd mye, sier hun og ler,
vel vitende om at endringen var nokså radikal. Det
beste er jo at jeg etter hvert fikk mange års fartstid i
Skagerak Energi – som etter hvert førte meg hit, og
her trives jeg aldeles utmerket!
Hun er Altibox utsendte ressurs og sørger for
god kontakt med Altibox partnerskapet og med
de største sponsorene. Det betyr mye reising,
og er i hvert fall noe hun har fortsatt med fra sin
ungdomstid på fiske og algefarmer i Europa.
- Da jeg ble uteksaminert fikk jeg en gullring
med en inngravert laks på, det var jo veldig stas
da, men jeg har ikke brukt den ringen da jeg må
innrømme at jeg er litt forfengelig, understreker
vår første kvinnelige fiskeoppdretter.

