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Kjære 
gode kolleger 

Det grønne skiftet er noe som 
opptar oss, både privat og på 
jobb i Lyse. Det medfører endring 
på mange plan og i noen tilfeller 
grunnlag for omorganisering. 
Les hva sentrale fagpersoner og 
ledere i Lyse nå vil vektlegge og 
hvordan de jobber mot 2030.

Det er ikke bare grønne skifter 
som pågår, for mange er det også 

jobbskifte på gang, og for noen skifte av kontor.

I dette nummeret kan du lese om Kristian Sjo Hagevik som 
har byttet ut jobb i Lyse Dialog på Mariero med jobb i Signal 
i Tromsø. De ansatte i Lnett opplever også et ganske så stort 
skifte når de nå er på flyttefot fra Tronsholen i Sandnes, til åpne 
kontor- felleskap i sentrum av Sandnes. 

For min del er dette siste gang jeg er redaktør for Lyse Sider.  
Jeg benytter sjansen til å si takk for en fantastisk tid i Lyse, og takk 
til dere som alltid byr på når mikrofonen, kamera eller blokken 
kommer fram!

Med det ønsker jeg god lesing og en riktig god jul!
Kristin Støle Kalgraff, redaktør
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Spenningen var stor inne i det avskjermede møterommet 
der auksjonsteamet samlet seg i slutten av september. 
Etter nøye vurdering og forankring hos konsernstyret var 

det ikke bare besluttet at man skulle melde seg på i auksjonen 
om 5G-frekvenser, ambisjonene var også klare; Altibox skulle 
vinne frekvenser. 

Tore Kristoffersen tok i forkant kjøreturen ned til Nasjonal 
 Kommunikasjonsmyndighet i Lillesand for å levere den offisielle 
påmeldingen til auksjonen, Atle Soma holdt en ekstremt nerdete 
gjennomgang av spillteorien for styreleder Harald Espedal, de 
ulike planene for hvordan auksjonen skulle gjennomføres ble nøye 
planlagt, og så startet det hele.

Allerede fra 1. januar har Altibox tilgang til frekvensene. Det er ikke 
lenge til. Hva gjør Altibox egentlig nå?
– Vi har satt sammen et 5G-program som har til hensikt å sikre 
at Altibox er i stand til å rulle ut fast trådløst bredbånd over 5G i 
industriell skala det neste året, på samme måte som vi i dag har 
en industrialisert utrulling av fiber, sier programdirektør Atle Soma. 
5G-programmet skal ha fokus på innkjøp, prosess og ingeniør fag. 
Planen er å utvide og forsterke eksisterende organisasjon mens 
man forbereder seg på en smidig overgang til varig drifts fase med 
tilhørende justert organisering. 5G-programmet skal ikke  erstatte 
allerede eksisterende organisasjonsenheter eller  mandater. Det 
skal heller ikke konkurrere med eksisterende virksomhet, ei heller 
drive med salg, markedsføring eller produktutvikling.

I auksjonsteamet satt Ingrid Vestvik, Atle Soma, Eirik Gundegjerde, 
og Audun Kleiven. Egne pc-er og backup-pcer ble rigget opp slik 
at man var sikker på at ingenting skulle gå galt. På forhånd var 
det stor spenning knyttet til hvor mange som faktisk ble med i 
 auksjonen og hvor langt man måtte strekke seg for å få tak i retten 
til å benytte de verdifulle frekvensene de neste 20 årene.

Fire dager tok det før det hele var avgjort. Frekvensene ble 
tildelt Altibox, Ice, Telia og Telenor til en samlet pris på snaut 3,9 
 milliarder kroner. Av disse har alle utenom Ice forpliktet seg til å 
bygge ut bredbåndsdekning i grisgrendte strøk og får derfor en 
samlet rabatt på 480 millioner kroner.

– Kjerneteamet består i dag av 10 personer og vil nok vokse 
opp mot 15 personer. Men når utrullingen går for fullt vil det 
være hundrevis av personer i sving på tvers av Altibox, Altibox- 
partnerskapet, teknologileverandører og hos våre entreprenører, 
sier assisterende programdirektør Kristin Dahle Larsen.

I begynnelsen vil det være en prioritert oppgave å få knyttet til 
seg en hovedleverandør av teknologi. Etter hvert som utstyrsan-
skaffelser er under kontroll, vil det ses videre på prosesser for 
utbygging og rollefordeling i partnerskapet.

Altibox inn i 5G

Ved å bruke 724 millioner kroner 
på frekvenser skal Altibox sørge 
for at enda flere får tilgang til 
raskt bredbånd.

5G 5G

TEKST: Andreas Veggeland FOTO: Elisabeth Tønnesen

5G FOR DUMMIES

• 5G står for femte generasjons mobilteknologi og innebærer mulighet for veldig  
 høye hastigheter. Sammenlignet med 4G er 5G om lag ti ganger så raskt.
• Slik Altibox vil benytte 5G kan vi si at 5G er en trådløs forlengelse av fibernettet.
• 5G gir mulighet for veldig lav tidsforsinkelse og høy pålitelighet.
• Frekvenser er en naturressurs som forvaltes av staten gjennom Nasjonal  
 Kommunikasjonsmyndighet. Altibox har kjøpt retten til å benytte en spesifikk del  
 av frekvensene de neste 20 årene.
• 5G gjør det mulig å tilby fast trådløst bredbånd til folk som bor på steder der det  
 ikke er økonomisk forsvarlig å legge fiber.
• Fast trådløst bredbånd innebærer en utvendig antenne på huset som henter inn  
 trådløse 5G-signaler fra en basestasjon

Kristin Dahle Larsen 
og Atle Soma leder 
arbeidet med 5G.

Atle Soma, Audun Kleiven, Ingrid Vestvik og Eirik Gundegjerde i auksjonsrommet
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“Alle” snakker om det grønne skiftet,  
og “alle” har skjønt at noe må gjøres.  
Og at det haster. I Lyse sitter vi med  

løsningene mange etterspør. 

TEKST: Kristin Støle Kalgraff 

Klare for skiftet?
Klimatoppmøtet i Glasgow er hevet, verden forbereder 
seg på tøffe tiltak og 196 land er enige om at den globale 
oppvarmingen må stanse på 1,5 grader. Men hvilken 
innvirkning får dette for Lyse? 

I denne saken har vi spurt nøkkelpersoner som jobber 
med energiløsninger som kundene etterspør. Det å jobbe 
i et konsern som står med begge beina i det grønne 
skiftet utfordrer oss.  Politikere, eiere, journalister, industri, 
naboer,  venner og kjente lurer på hvorfor vi har dyr 
strøm, hvorfor vi vil bygge karbonfangst-anlegg og hva er 
 egentlig den langsiktige tanken med utenlandskabler? 
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Norsk vannkraft er helt vesentlig i det 
grønne skiftet, og Lyse står sentralt 
i vannkraftproduksjonen. Plan-

legging og styring er administrerende 
direktør i Lyse Produksjon, Sindre Ims sin 
aller viktigste oppgave.  

Elektrifiseringen er i full gang og stadig mer 
energi produseres fra vind og sol.  Likevel 
trenger man et kraftsystem som kan hånd-
tere variasjonene i produk sjonsmønsteret 
fra de ulike energikildene. For Norden er 
dette realistisk takket være vannkraften. En 
av vannkraftens viktigste styrker er nemlig 
at den kan lagres, og produseres når man 
ønsker. Dette bidrar til at vi er godt rustet til 
å håndtere om stillingene som det grønne 
skiftet fører med seg.

Lyse og andre kraftselskaper må allerede 
nå planlegge for endringene som kom-
mer på energimarkedet, og Sindre Ims er 
beredt for skiftet.  

Tenker du annerledes om hvordan kraft
anleggene kjøres og når i forhold til før? 
– Vi har to år bak oss som har vist at 
ut fallsrommet for kraftpriser er ekstremt 
stort. Dette har definitivt økt bevisstheten 
hos oss og andre rundt viktigheten av god 
kompetanse, gode modeller og verktøy 
som gjør oss i stand til å håndtere raske 
endringer i markedet. Oppgavene vi skal 
løse er i prinsippet de samme som før, 
men kompleksitet, endringstakt og antall 
markedstransaksjoner har økt veldig mye. 
Det gjør at vi nå investerer i systemer og  
kompetanse slik at vi kan sørge for at 
vannkraften vi optimaliserer får tatt ut 
hele potensialet sitt i morgendagens 
energimarked.

Lyse Neos viktigste rolle er å drifte og 
bygge samfunnskritisk infrastruktur 
i Sør-Rogaland. Grønt skifte tvinger 

fram hyppigere leveranser og lettere 
tilgang på tjenestene. 

– Vi skulle gjerne levert fjernvarme og 
kjøling til flere kunder for å utnytte spill-
varme fra avfallsforbrenning og kjøle-
kapasitet fullt ut. Dermed kunne vi også 
frigitt mer kapasitet i strømnettet. Det ville 
gagnet de som trenger strøm for å skifte 
fra fossil til fornybar energi, sier admin-
istrerende direktør i Lyse Neo, Marianne 
Frøystad Ånestad.  

Vekstpotensialet for Lyse Neo er i stor 
grad avhengig av nybygg.  

– Det er viktig for regionen og gass-
kundene våre at både regionale og 
 nasjonale myndigheter forstår hvor 
sentralt gassnettet er for regionen. 
Gassnettet leverer 200 MW av effekt-
behovet, til sammenlikning leverer 
strømnettet 1.300 MW og fjernvarme-
nettet 66 MW. For å kunne opprettholde 
næring i skiftet fra fossil til fornybare 
energikilder (for eksempel fra naturgass 
til biogass/ strøm etc.) kreves derfor 
 treffsikre overgangs- og støtteordninger. 
 
Biogass blir et stadig viktigere satsings
område. Hvor snart kan en betydelig 
større mengde biogass kunne avlaste 
naturgass? 
– Det avhenger av om kunder ønsker å 
gå over på biogass, og om vi får nok pro-
duksjon inn i nettet vårt. Per nå har vi nok 
biogass til å dekke ekstern etterspørsel, 
men vi er i dialog med flere kunder som 

Hvordan skal vi unngå å komme i en 
 liknende situasjon med så tomme 
 magasin som i høst? 
– Lyse modellerer kontinuerlig utfalls-
rommet for magasinutviklingen for 
mange år fremover, og ser hele  tiden 
på sann synlighetene både for at 
 magasinene kjøres helt ned og for at de 
renner over. På denne bakgrunn tilpasser 
vi hele tiden vår produksjon ut fra hva 
som er optimalt for “nåsituasjonen”. 

– Fra vårt perspektiv var magasinsituas-
jonen tidligere i høst utfordrende, men 
godt med nedbør nå sent på høsten gjør 
at Norge ligger an til å ha grei forsynings-
sikkerhet for strøm gjennom vinteren. 
Prisbildet er imidlertid veldig krevende, 
men her må en være klar over at hverken 
Lyse eller andre kraftprodusenter har 
mulighet til å påvirke prisen vesentlig 
over tid. Vi er med på å påvirke pris-
forskjellen mellom tidsperioder gjennom 
hvordan vi velger å produsere, men 
mengden  produksjon vi kan tilføre totalt 
sett avhenger av hvor mye vann som er 
tilgjengelig, sier Ims. 

Finnes det et større potensiale i 
 konsesjonene våre og i vår  virksomhet 
som gjør det mulig å bygge ut 
 vannkraften? 
– Definitivt. Det grønne skiftet medfører 
store endringer i hvordan kraftmarkedet 
fungerer. Vi ser allerede nå at kraftflyt 
og prismønster er i endring, og dette 
 kommer bare til å tilta i årene som 
 kommer. Dette gir mulighet til å investere 
i Lyses eksisterende anlegg for å gjøre 
dem bedre tilpasset fremtiden. 

muligens vil kjøpe biogass frem i tid – da 
må vi ha mer biogassproduksjon inn i 
nettet vårt for å dekke den etterspørselen. 

Hvordan jobber Lyse Neo langsiktig for å 
tilby grønne løsninger? 
– Vi jobber mest mulig sammen med 
kunder for å finne fremtidsrettede 
 løsninger, noe som har gitt de beste 
resultatene så langt. Dette er også noe vi 
ønsker å bruke enda mer tid på fremover.  

Vi har bygget infrastruktur for frikjøling 
– fjernvarme – bio og naturgass   
hvor sansynlig er det at eksisterende 
 i nfrastruktur utvides? 
– Vi jobber nå med oppstart av utvidelse 
av fjernvarmenettet med en ny hoved-
trasé i Stavanger, fra Paradis til Bjergsted. 
Denne utvidelsen av fjernvarmenettet vil 
øke kundegrunnlaget i sentrum vesent-
lig. Planen er at utbyggingen skal være 
sluttført i 2024. I tillegg kan det fort bli 
aktuelt med utvidelse av infrastruktur for 
frikjøling på blant annet Forus. 

-Realistisk, takket være 
vannkraften 

Fjernvarme avlaster 
strømnettet

DETTE TROR SINDRE KAN BLI ENDRET AV ET 
GRØNT SKIFTE:

•  Trender som allerede er tydelige vil forsterkes.
•  Prisvariasjonene kommer til å skje raskere og
 utfallsrommet øker.
•  Vi får kraftsystemer som må håndtere store
 endringer i flyt både i takt med 
 produksjonsnivåene fra fornybare kilder, 
 men også i takt med endringene i hvor ny 
 produksjon og nytt forbruk etableres.
•  Dette vil skape press på hele det regulatoriske
 rammeverket for kraftmarkedet.

DETTE TROR MARIANNE KAN BLI ENDRET AV ET 
GRØNT SKIFTE:

• Fornybare energikilder vil bli en knappere  
 ressurs enn i dag  
• I 2030 er vi mer utadvendt enn vi er i dag;  
 vi må nå ut til interessenter, kunder og  
 myndigheter om produktenes klimaprofil skal  
 bli mest mulig valgt 
• Sirkulær energi (fjernvarme basert på spill 
 varme, frikjøling, biogass osv.) vil være en mer  
 etterspurt og benyttet energikilde.  

– For at Norge skal ha 
nødvendig forsynings
sikkerhet og være del av 
et europeisk samarbeids
prosjekt for mer fornybar 
energi, er det ikke slik at vi 
kan melde oss inn når det 
passer oss eller melde oss 
ut når det ikke passer oss. 
Sindre Ims

Lyse Neo er nylig ferdig 
med fjernvarme fra Forus til 
 Stavanger øst.
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Avfallsforbrenning finnes i alle storbyer og til tross for 
at sorteringsgraden går opp, er det fortsatt mye som 
må brennes. Karbonfangst og lagring er et viktig, 

godt og fornuftig tiltak for å  redusere klimagassutslipp.  

– Det største punktutslippet av CO2 i Sør-Rogaland kommer 
fra avfallsforbrenning og står for 6 prosent av klimagass-
utslippene, forteller Audun Aspelund. Nå jobber han som 
 styreleder i Forus Energigjenvinning og som forretningsut-
vikler i Lyse, sammen med IVAR, og visjonen er å realisere 
Norges andre fangstanlegg fra avfallsforbrenning. Selv om 
Klemetsrudanlegget i Oslo ikke fikk støtte fra EU i denne 
 omgang, så ligger de fremdeles et stykke foran oss i løypen.

– Vi har gjennomført en mulighetsstudie som viser at 
 prosjektet er teknisk gjennomførbart. Vi har også dannet oss 
et godt bilde av kostnadene. Inntektene vet vi mangler, og i 
dag er det ikke lønnsomt å fange og lagre CO2, sier Aspelund. 

Bransjen trenger derfor langsiktige og gode rammevilkår, 
noe vi jobber aktivt med å få på plass.  Nå går vi i dialog 
med de største kommunene i Sør- Rogaland for å diskutere 
videre fremdrift. Det gjenstår fremdeles mye arbeid før en 
investerings beslutning kan tas.

Samarbeid er viktig
Lyse og IVAR har valgt å samarbeide med Aker Carbon 
Capture som sitter på svært god kompetanse rundt fangst 
av CO2 og en fangstmodul ( Just Catch) som er godt tilpasset 
våre forbrenningsanlegg. I tillegg jobber de tett sammen med 
bransjen. 

- Det siste året opplever jeg at diskusjonen rundt CO2 fangst 
fra avfallsforbrenning har endret seg betraktelig. Det har 
gått fra å være noe som er teknisk vanskelig, til noe som er 
 kanskje er for dyrt. Nå går diskusjonen mer på at dette er 
riktig, men vi er ikke enige om hvem som skal ta regningen. 
Jeg tror vi må ta inn over oss at det er vi som forbruker og 
forurenser som må ta kostnaden for reduksjon av klimagass-
utslipp, forteller Aspelund 

Selv om det fremdeles er mange usikkerhetsmomenter er 
Audun optimistisk.  I fremtiden tror jeg at fangstanlegg vil 
være en helt naturlig del av et forbrenningsanlegg, sier han. 
Spørsmålet er ikke lenger om, men når, og da skal vi være 
godt forberedt. 

Solenergi etterspørres fra alle markeder, særlig for 
næringsbygg som bruker mye strøm om sommeren til 
kjøling av bygg eller til fryse/kjølelager. Men også 

blant privatkunder er det en økende etterspørsel, særlig hos 
de som opplever at naboen skaffer seg et anlegg.  

Ettersom stadig flere får elbil synes det også som om 
 interessen for å produsere egen strøm til bilen øker i takt  
med dette.  

– Flere næringskunder velger å leie solanleggene fra oss, 
fremfor å kjøpe dem, forklarer leder for FoU og bærekraft i 
Lyse Energi, Trond Furenes.  

Solenergi fra solceller på eget tak er langsiktig, lønnsomt, 
kortreist og grønt. Erfaringer har vist oss at solcelleanlegg fint 
kan produsere strøm i 30-40 år. Med så lave renter som man 
har i dag er solcelleanlegg fornuftig.  

Hvor modent er markedet for dette produktet? 
– Teknologien er moden og standardisert, men markedet i 
Norge henger litt etter sammenliknet med andre nordiske 
land. Næringssegmentet har kommet for fullt, og det bygges 
knapt nok nye næringsbygg nå som ikke har solanlegg 
på  taket. I privatmarkedet har vi mangedoblet antall 
 henvendelser i forhold til foregående år.  
 
Hvordan skal solproduktet markedsføres fremover? 
– Det er et godt spørsmål! Markedsavdelingen har gjort en 
veldig god jobb så langt, og vi har daglige forespørsler på 
solanlegg i de ulike markedene. Når dette står på trykk, er 
vi i ferd med å lande en ny strategi for sol i Lyse. Da vil vi 
 sammen med de ulike segmenteierne også se på hvordan vi 
skal få spredt det glade budskap til flest mulig. 

Vi er under hardt press fra kundene. 
Denne høsten, og fjorårets har vist 
at vi er sårbare og utsatt for store 

svingninger i markedet, sier Ane Marte 
Hausken, administrerende direktør i Lyse 
Energi.  

Hva har vi lært de siste månedene for 
hvordan vi skal håndtere slike svingninger? 
– De verste prisnivåene har vi 
forhåpentlig vis bak oss nå, men det er 
sannsynlig med fortsatt høye strømpriser. 
Om vinteren øker også strømforbruket 
med oppvarmingsbehov. Det viktigste 
vi har lært er at vi fortsatt må være en 
strømleverandør å stole på. Det handler 
både om produktene vi leverer, hvordan 
vi møter kundene når de kontakter oss, 
og generelt god kommunikasjon. Det 
sier Ane Marte Hausken som er leder for 
Lyse Energi, et selskap i  som jobber med 
strømsalg, lading og energitjenester. 

Hvordan jobber Lyse Energi med å øke 
kjennskap og bevissthet på det grønne 
skiftet som vi nå står midt oppi? 
–  Vi er først og fremst opptatt av å gi 
kundene forutsigbare og gode  avtaler, 
med en god og nær kundeservice. Vi 
 utvikler produkter og tjenester som 
 hjelper kundene med å redusere sitt 
energiforbruk, og få bedre forståelse for 
eget forbruk og enkle sparetips. Vi ser 
også at opprinnelsesgarantier er viktig for 
flere bedrifter, sier Hausken. 

Lyse Energi er opptatt av  å forklare 
hvordan strømmarkedet fungerer, men ut 
mot kunde handler det mest om det enkle 
og nære. 

– Det er flere politiske dimensjoner her, 
og vi er forsiktige med å «pushe» stand-
punkter på kundene, sier hun.

Hvordan tror du at det grønne skiftet 
vil endre produktene vi selger og hvilke 
trender ser du vil komme? 
– Det grønne skiftet krever at vi alle tar 
mer aktivt stilling til eget strømforbruk. Vi 
nordmenn er strømsløsere. Vi har derfor 
flere viktige utviklingsløp for å gi kundene 
lettere tilgang på pris/forbruksvisning, 
hjelp til å forstå nye tariffmodeller fra 
nettselskapene og ikke minst styring av 
strømforbruk opp mot faktisk strømpris. 
Smart elbil-lading er en viktig del av 
dette, og etter hvert ser vi også økende 
relevans for flere smarthus-løsninger, 
hvor Datek (Nordens ledende leverandør 
av IoT-løsninger og et selskap Lyse har 
investert i) vil være leverandør. Høye 
strømpriser aktualiserer også solanlegg, 
sier Hausken 

Lyse Energi har gjennomgått en stor 
organisatorisk endring og det store 
kundeløftet har et sterkt fokus. Hvordan 
skal selskapet markere seg internt og 
eksternt? 
– Vi skal sette energitjenester fra Mariero 
på Norgeskartet! Vi har et godt utgangs-
punkt og en sterk posisjon i Rogaland, 
men for å vokse nasjonalt må vi bli blant 
de aller beste. I fusjonen har vi slått sam-
men kreftene fra tre forskjellige miljøer 
(Lyse Energisalg, Smartly og LYD Energi-
tjenester), og vi skal bruke 2022 som et 
omstillingsår med store forbedringer 
i både verdikjeder/system-støtte og i 
 forhold til produktene vi tilbyr kunden.  

– Karbonfangst  
og lagring er  
løsningen

Sol på taket er  
langsiktig, lønnsomt, 
 kortreist og grønt 

- Vil være en  
strømleverandør  

å stole på 

DETTE TROR ANE MARTE KAN BLI ENDRET AV 
ET GRØNT SKIFTE:

• Jeg tror og håper at bransjen for strømsalg er  
 mindre preget av juks og lureri 
• Jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha en  
 ferdig utbygd og samfunnskritisk infrastruktur  
 for lading av elbiler, som ikke er  
 bilmerkeavhengig og har betalingsmodeller  
 som er betydelig enklere for kundene enn det  
 vi ser i dag. 

– De store pris
svingningene er en 
del av overgangen 
til mer fornybar 
energi i Europa, 
vår viktigste gene
rasjonsoppgave. 
Ane Marte Hausken



12 I  Lyse Sider  no 2

13 I  Lyse Sider  no 2
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Shell, BKK og Lyse vil lede an i omstillingen av Norge, og 
går sammen for å bygge ut havvind. De tre selskapene 
planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som 

norske myndigheter har åpnet for utbygging, Sørlige Nordsjø II 
og Utsira Nord. 

Lyse og BKK er to av landets største vannkraftprodusenter.  
Ser man havvind og vannkraft i en sammenheng ser man 
de to fornybare energiformene vannkraft og vindkraft som 
utfyller hverandre perfekt. Nordsjøen har en av verdens 
beste  vind ressurser. Når det blåser mye, kan vi spare vann 
i  magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke etter-
spørselen etter kraft med den regulerbare vannkraften. Nå 
foreligger det et ønske om å bidra til elektrifiseringen av olje- og 
gassnæringen, og koble havvindutbyggingen i den sørlige delen 
av Nordsjøen til relevante markeder i Europa. Samspillet mellom 
havvind og vannkraft og mellom Norge og Europa vil være et 
fortrinn her. 

Lyse og BKK har store verdier i vannkraft. Er du bekymret for at 
havvind vil føre til lavere priser på vannkraft dersom mye av 
vindkraften føres til land i Norge? 

– Det norske kraftmarkedet er allerede en del av det europeiske 
kraftmarkedet.  For oss er det viktig at norsk havvind kobles til et 
europeisk marked der det er stort behov for mer energi. Havvind 
blir en del av den totale norske energiproduksjonen, og vi vet at 
både Norge og Europa vil trenge mye mer energi for å gjennom-
føre det grønne skiftet, sier prosjektleder for havvind, Ånund 
Nerheim i Lyse Produksjon.

 Vindkraft på land har ikke gitt mange norske arbeidsplasser. 
Hvorfor skal vi tro at dette vil bli annerledes for havvind? 
- Internasjonal erfaring viser at det blir langt større sysselsetting i 
havvindindustrien enn i vindkraftprosjekter på land. Hvor mange 
arbeidsplasser den norske satsingen kan skape er for tidlig å si, 
men hvis myndighetene utlyser flere felter i Nordsjøen, vil dette 
bli en stor og viktig næring som kan sette fart i det grønne skiftet 
for leverandørindustrien, sier Nerheim.

Havvind kan bli 
en stor og viktig næring

Det grønne skiftet omtales som en global megatrend: 
 kombinasjonen av raske endringer som følge av digi-
talisering, sterke politiske føringer og markedsmessige 

 drivkrefter gjør dette til et tog med avgang fra alle verdens 
 stasjoner mer eller mindre samtidig. Lokomotivet er alt fra 
 offensive politikere, EU sin “green deal” og taksonomi, til 
klimavisjonære ledere i både offentlig sektor og privat nærings-
liv. Sammen jobber de for å skape lavutslippssamfunnet så 
raskt som mulig. Legg til et stadig sterkere engasjement fra de 
unge, som i denne sammenheng er unge under 40. Dette er 
handlings sterke og kjøpesterke kunder. Ikke fremtidens kunder, 
men dagens kunder. Det grønne skiftet betyr at Lyse blir enda 
mer relevant - og at vi får enda mer fokus på hva vi gjør.  

Norge må justere dagens kurs både for å bevare biologisk 
mangfold og for å unngå enda mer dramatiske klimaendringer 
- og for å oppfylle våre forpliktelser bl.a. i Paris-avtalen. CO2- 
utslippene i Norge har økt med 27% siden 1990. I Danmark og 
Sverige er co2-utslippene kuttet med 30-40% i samme periode, 
mens Storbritannia har kuttet med 37%. Så vet vi at utgangs-
punktet var ulikt, blant annet på grunn av vår grønne kraft-
produksjon, men faktum er at Norges utslipp har økt.  Gjennom 
løsninger og tjenester fra Lyse kan vi bidra til at utslippene 
 reduseres i flere sektorer.  

Høyere CO2-pris og høyere gasspris gir økte europeiske 
strøm priser, noe som gjør fornybare energiressurser mer 
 konkurransedyktige - men det gir utfordringer knyttet til deres 
variable produksjon. Dette påvirker også norske priser, og 
utenlandskablene ligger lagelig til for hogg.  Både energisystem 
og klimaendringer har kompliserte sammenhenger, og den 
offentlige debatten bærer til tider preg av manglende kunnskap 
og dertil forenkling og fornekting. For å tilføre debatten mer 
fakta så har Lyse blant annet fått utarbeidet klimarapporten 
for Sør- Rogaland av det uavhengige analyseselskapet Thema 
Consulting.    

Elektrifiseringen av samfunnet er en viktig del av omstillingen. 
Transportsektoren, oppdrettsnæringen, industrien - veldig 
mye skal elektrifiseres i årene som kommer.  Vi får en større 
andel  ikke-regulerbar kraft som solenergi og vindkraft inn i 
strømnettet, muligens også havvind på sikt.  I mange år har man 
forventet at strømprisene kom til å svinge mer gjennom døgnet, 
og at effekt kom til å bli dyrere. Dette skjer nå.  Samtidig som 
Lnett ser en dobling i etterspørselen etter strøm. 

Det grønne skiftet gir forretningsmessige muligheter. Vi - og 
kundene våre - får tilgang til gunstig finansiering og ulike 
tilskuddsordninger. Tjenester som hjelper kundene våre i det 
grønne skiftet er allerede standard leveranser: store sol-
anlegg til Coop og Jæder, energirådgivning til Baker Hughes 
og ladeanlegg til BaneNor og en rekke boligselskap over hele 
landet, og  stadig vekst i hurtiglading.  Energistyring muliggjør 
nye forretningsmodeller for oss, hvor kunden vår kan være 
både konsument, prosument (både produsent og konsument 
av strøm), nettselskap eller andre aktører tilknyttet strømnettet. 
Elnett21-prosjektet undersøker blant annet slike muligheter.   

Myndighetene har som mål å redusere energiforbruket med  
10 TWh i bygg innen 2030, og NVE forventer solproduksjon 
på bygg på 2 TWh solenergi i samme periode, ifølge Nelfo. 
Nær sagt alle store selskap har bærekraft på dagsordenen, 
og ønsker å kutte utslipp. De fleste kommunene - inkludert 
våre eier kommuner - må gjennom tøffe utslippskutt for å nå 
vedtatte mål. Dette trenger de hjelp til, og vi i Lyse har både 
 kompetansen, produktene og verktøykassen til å utvikle frem-
tidens produktportefølje.  

Det grønne skiftet og alle utfordringene som følger gjør Lyse mer 
relevant enn noen gang.  Med vår innovasjonsevne og markeds-
posisjon er vi godt posisjonert til å bidra, kanskje til og med å gå i 
front, for å løse disse utfordringene.  
Kilder: IEA.org, forskning.no, NHO.  

Hva betyr det 
for oss i Lyse? 

Det grønne skiftet:  

Av Trond Furenes, leder for FoU 
og bærekraft i Lyse Energi 

Fra venstre; Ånund Nerheim 
(Lyse), Fredrik Celius (Shell) 
og Arne Andreas Riisnes (BKK) 
Foto: Jan Soppeland.
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Lnett AS, - Lyses elnettselskap – skal investere ti  milliarder 
kroner i elnettet de kommende ti årene. Store deler av  
 samfunnet skal settes på strøm, men det kommer ikke uten 

omkostninger.

– Kraftforbruket i Norge vil øke sterkt de neste årene, men det blir 
krevende å bygge ut mer. Det er tre ønsker til en slik utbygging; 
å få bygd ut mest mulig fornybar kraft; å slippe naturinngrep og 
å ha lavest mulig strømpris. Men vi kan ikke få oppfylt alle tre 
ønskene på én gang, sa Kjetil Lund, utflyttet Vigrestad-bu som nå 
er vassdrags- og energidirektør - toppsjef i Norges Vassdrags- 
og Energidirektorat (NVE).

I Sør-Rogaland er det flere kommuner som har gått sterkt ut mot 
planer for bygging av luftnett. Ordfører Sigmund Rolfsen (a) i 
Klepp viste til det sterke folkelige engasjementet mot luftnett og 

for kabling i området ved Tinghaug – det høyeste punktet på 
Låg-Jæren og et viktig kulturminne.

Kjetil Lund viste til at kabling i snitt er 4-5 ganger dyrere enn 
luftnett, og at NVE som forvaltningsorgan må forholde seg 
til de føringene Stortinget la i en melding for ti år siden. I 
denne stortings meldingen heter det at elnettet på de høyere 
 spenningsnivåene skal føres fram som luftnett. Det skal tungt-
veiende grunner til for å fravike det prinsippet.

– NVE er ikke imot kabling, men da må de som ber om kabling 
selv være villige til å ta merutgiften, framholdt Lund.

Rolfsen opplyste at det er dette som nå skjer i Klepp: Etter nyttår 
legges det fram en politisk sak der det foreslås å ta merutgiften 
ved kabling på et drøyt 6 kilometer langt strekk forbi Tinghaug.

Altibox har besluttet å investere betydelig i en 
 forsterking av den nasjonale fiberinfrastrukturen. For å 
sørge for enda bedre driftssikkerhet og en forbedring 

av kapasiteten, vil Altibox bygge en helt ny hovedfibertrasé 
som går raskeste vei over fjellet mellom Oslo og  Stavanger. 
Denne fiberstrekningen vil komme i tillegg til allerede 
 eksisterende nasjonal fiberinfrastruktur og ventes ferdig bygd 
i løpet av 2022.

- Lyse og Altibox fortsetter å bruke betydelige midler både 
på å bygge mer og på å videreutvikle den eksisterende 
 infrastrukturen vår. En ny «fibermotorvei» over fjellet  mellom 
Oslo og Stavanger vil både gi høyere driftssikkerhet for 
kundene samtidig som det gir muligheter for at enda flere 
kan få tilgang til høyhastighets bredbånd. Vi opplever økt 
 konkurranse fra trådløse alternativer nå som 5G rulles ut, og 
jobber stadig med å videreutvikle og modernisere vår infra-
struktur slik at kundene får dekket både dagens og morgen-
dagens behov, sier konserndirektør tele i Lyse og styreleder i 
Altibox, Toril Nag.

Ved å bygge en ny føringsvei for datatrafikk mellom øst 
og vest, sikrer man både en mindre fragmentert og sår-
bar hoved fartsåre, samtidig som man tilbyr kapasitet til 
datasenter aktører som er avhengige av å forflytte store 
datamengder både internasjonalt og internt i Norge.

Norge er et attraktivt sted for etablering av datasentre på 
grunn av rikelig tilgang på fornybar kraft og gode inter-
nasjonale fiberforbindelser. Den nye fibermotorveien mellom 
øst og vest forsterker også de nasjonale føringsveiene for 
fiber og gjør det mulig å frakte enda større mengder data 
mellom viktige lokasjoner internt i Norge.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (a) i Stavanger opplyste i møtet 
at et enstemmig formannskap i kommunen har vedtatt inn-
sigelse mot bygging av den nye Krossberg transformator-
stasjon som Statnett vil bygge i Tingbø-skogen. 

– Vi må ta vare på naturen, ikke minst av hensyn til barn og 
unge, sa Nordtun. 

Jarle Bø som er ordfører i Randaberg var kritisk til at saks-
behandlingen for nettsaker tar så lang tid.

– Først bruker gjerne Lnett et par år på å forberede og 
planlegge linjer og transformatorplassering, og så blir saken 
liggende ytterligere et par år i NVE før avgjørelsen kommer. 
Jeg er redd dette systemet kommer til å krasjlande, sa Bø.

Kjetil Lund opplyste at det i statsbudsjettet for 2022 – også 
i tilleggsproposisjonen – er satt av midler til å styrke saks-
behandlingen i NVE. – Vi har nok noe å gå på i forhold til å bli 
mer effektive, men samtidig er det lagt opp til at prosessene 
skal være grundige med mulighet for innspill fra alle berørte 
parter. 

– Det tar jo tid å drikke kaffi med grunneiere og avholde 
folkemøter. Dette er ikke noe vi kan løse med en app, sa Lund.

Regjeringen oppnevnte i sommer et eget strømnettutvalg 
ledet av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Utvalget skal blant 
annet foreslå tiltak for å redusere tiden for utvikling og kons-
esjonsbehandling av nye nettanlegg. Lnett-direktør Håvard 
Tamburstuen framholdt at det uansett er viktig at politikerne 
enten fastholder prinsippene i stortingsmeldingen fra 2012 
eller eventuelt kommer med nye føringer for bruk av luftnett 
og jordkabel. – Det gir forutsigbarhet for saksbehandlingen i 
NVE og nettselskapene.

Ordfører Tom Henning Slethei (frp) i Sola berømmet Lyse 
for «å stå opp for likebehandling» ved at alle kommunene 
blir behandlet likt i spørsmålet om hvilke kostnader som kan 
belastes fellesskapet.

TEKST: Andreas Veggeland 

TEKST OG FOTO: Ove Jølbo

Engasjert nett-debatt

Bygger ny 
fibermotorvei

Nyheter Nyheter

Kommunal frustrasjon 
over sen saksbehand-
ling og vanskeligheter 
med å få gjennomslag 
for kabling av strømnett, 
var bakgrunnsteppet da 
ordførere, varaordførere 
og kommunedirektører i 
Lyses eierkommuner møtte 
NVE-direktør Kjetil Lund til 
meningsutveksling i midten 
av november.

NVE-direktør Kjetil Lund og ordførerne 
Sigmund Rolfsen, Klepp, Kari Nessa Nordtun, 
Stavanger og Jarle Bø, Randaberg. – Vi 
merker at det grønne skiftet tar lang tid. Det 
er mange meninger om framføring av elnett 
der folk bor, sier Lund.
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Perspektiv er Lyse-konsernets ansatt-
arrangement, den dagen i året der  
ansatte møtes til godt samvær, 

 s pennende mat, kulturell og faglig oppdater-
ing. Det er den dagen i året der lagfølelsen 
styrkes og minner skapes.   

Men for å komme helt under huden på det 
eneste arrangementet i sitt slag – det eneste 
arrangementet som er av og for – og som 
involverer alle i konsernet, må vi tilbake til den 
spede start. Den første ideen. For hvor kom 
egentlig dette briljante initiativet fra? 

Jeg har samlet tre kolleger på møterom 
Sandnes. Tre damer med lang fartstid i 
 konsernet, tre damer som har hånden på 
 rattet i en lang rekke saker, eventer,  prosjekter, 
sponsorater, med mer. Cathrine Suttie, 
 Marianne Langeland og Grethe Høiland.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal være med 
på dette, bryter Grethe Høiland ut med glimt 
i øyet. Jeg har bare en ting å si, og det er at 
jeg, som styremedlem i Bouvet, var på deres 
“Company Day” i 2014. Det var så bra, og så 
kjekt, at jeg syntes vi burde ha noe liknende, 
sier hun, og har dermed “avlevert” sitt 
møtebidrag. Tror hun. 

– Det er forresten en ting til som er viktig, sier 
Høiland. Det handler jo om å “stjele gode 

TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Elisabeth Tønnessen

Perspektiv Perspektiv

Av & for 
ansatte

De har vært tett på Perspektiv siden starten 
– og i januar er de klare for gjensyn. 

Cathrine Suttie, Grethe Høiland og 
Marianne Langeland er tre sentrale 
personer som har bidratt til ide, innhold 
og gjennomføring av Perspektiv.
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ideer”, ikke sant? Og gjøre dem til sine 
egne, sier hun lurt. Og det er akkurat 
det dette handler om. 

Idèverksted
Cathrine Suttie var en av markeds-
ressursene i 2014 da hennes leder, 
Grethe Høiland, kom og sa “at en slik 
dag som Bouvet har for ansatte, det må 
vi også få”.  

Stabsfunksjonene HR, kommunikasjon 
og marked startet dermed et arbeid 
med å finne ut hva som lå i det å ha en 
“Company Day”.  

– Det ble tidlig klart at det hele skulle 
være for og av ansatte - og at det ikke 
skulle være hvite duker på bordene, 
understreker Suttie.

Lyse hadde behov for et arrangement 
der man kunne være sammen, og 
oppleve noe sammen. I mangel av å 
dele kunnskap på andre arenaer enn 
i mindre møter, mister ansatte en del 

 konserndirektør for energi, viste seg 
å være den rene stand up –komiker, 
sier Grethe mens minnene strømmer 
på om Oles foredrag om Lysebotn 
2 utbyggingen. - Jeg har likt alle de 
flotte filminnslagene som er laget, det 
samme må jeg si om husbandet og om 
“Street-Food”-konseptet i Stavanger 
konserthus.  

For event-ansvarlig Marianne Lange-
land som har hatt ansvar for arrange-
mentet de siste årene, er det selvsagt 
veldig mange gode minner, men ett 
stikker seg likevel frem. Og det dreier 
seg om den utvandrede siddisen Aslak 
Sira Myhre. 

– Måten han snakket om historien vår, 
og betydningen til Lyse - og at det alltid 
komme te å “rigna” - det var et foredrag 
som gikk rett hjem hos meg.

Som tidligere arrangør og ansvarlig for 
Perspektiv er det særlig ett øyeblikk som 
har brent seg fast i Sutties minner. Et 
minne som innebærer et heftig anslag 
på trommer og en energisk fyr fra IT.

– Jeg satt der i salen, langt fremme i 
Stavanger konserthus. Husbandet var i 
gang og Vamps “Månemann” var under 
oppseiling. En heftig trommesolo, men 
fra et band som ingen så!  Jeg tenkte at 
dette er katastrofe, det er jo ingen som 
ser dem! Men så hevet scenen seg – og 
blant røyk og scenelys satt Guttorm 
Hundsnes med trommesettet og dundret 
løs på den heftigste Månemann-introen  
ever! Jeg får frysninger av å tenke på det!

– Det er vel heller ingen som har 
glemt Arild Ommundsen, leder for alle 
lærlingene, da han landet i stolen på 
scenen – og utbrøt “Sattan! Her va det 
møye folk!” Da steg stemningen i salen 
mange hakk!

Forutsigbart og uforutsigbart på 
samme tid
Det å begeistre og overraske og samti-
dig sørge for at forventningene innfrir, er 
en sjelden balansekunst. Men år etter år 
har de til enhver tid engasjerte medlem-
mene i prosjekt- og styringsgruppen for 

av følelsen av å være del av et større 
konsern. 

– Det å høre konsernsjefen snakke med 
innlevelse om konsernet og hvor vi skal, 
gjør at det oppstår en dynamikk som vi 
alle trenger å kjenne på. Og egentlig 
handler det om delingskultur. I Norsk 
 arbeidsliv har vi gode tradisjoner for 
å dele internt. Og som vi alle vet gir 
informasjon makt. Informasjon er makt. 
Vår tanke er at det er bedre at hele 
selskapet sitter på denne makten, enn 
at hver enkelt tviholder på den. Det gir 
mer kunnskap blant ansatte og en bedre 
 kultur, sier Høiland. - Å dele er derfor 
viktig, og viktig for Perspektiv, sier hun.

Hvordan begeistre kollegene våre?
Med utgangspunkt i at dette arrange-
mentet skulle bli så bra at de som ikke 
var med ville angre i ettertid, startet 
prosjektgruppen arbeidet med det første 
ansattarrangementet for alle ansatte 
i Lyse. Navnet “Perspektiv” kom som et 
forslag fra Markedsføringshuset, eller 

kom det internt fra? De 
erfarne damene er ueni-
ge, men uansett var det 
dette som skulle være 
premien til ansatte ved 
endt arrangement - å 
få et bedre, og bredere 
“perspektiv”.  Stavanger 
Forum ble booket, der 
var det plass til alle. 

– I planleggingen av 
Perspektiv skjønte vi tidlig 
at dette kunne bli et sted 
som kunne egnet seg for 
en god mix av saker vi 
brenner for. Med interne 
navn, kjente artister og  
eksterne foredrags-

Perspektiv levert på akkurat det. Gjennom 
strategisk og systematisk arbeid der lag-
arbeid har stått sterkt, har arrangementet 
blitt en solid suksesshistorie. 

– Hvert år har vi klart å skape et nytt 
element. Og hvert år har vi hatt med oss 
en svært viktig partner som heter Kul-
turkompaniet. De bistår oss helt fra ide til 
gjennomføring den aktuelle dagen, og er 
en viktig årsak til at arrangementet holder 
en så høy kvalitet, forklarer Langeland. 
Hun tror suksessfaktoren ligger i et sterkt 
eierskap og dedikerte ressurser fra Lyse 
sin side, samt miksen av fag, det sosiale 
og at man løfter frem og utvikler egne 
ressurser som skal presentere på scenen. 

På gjensyn!
I januar 2022 skjer det igjen. Konsernet 
samles, med ansatte fra nord, øst, sør 

holdere.  Allerede det første året klarte 
Ingebrigt Steen Jensen å begeistre salen 
med sine fotball-analogier der tema var “å 
bygge laget”. Det ga oss et godt utgangs-
punkt for å fortsette det gode lagarbeidet 
vi var i gang med, og vi erfarte hvor bra 
et eksternt bidrag kunne fungere som et 
supplement til de interne innleggene, sier 
Suttie.

Perspektiv skulle by på kvalitet i innhold 
og gjennomføring. Med lokal og kortreist 
mat der det var lagt til rette for møtet 
mellom kolleger. Nedpå, med andre ord. 
Interne konferansierer og foredrags-
holdere, humor og aktualiteter. Det skulle 
være friskt, men med et “ungt tilsnitt”  
- altså et arrangement for alle, men som 
særlig den yngre generasjon ville syns var 
kult. Cathrine husker den tydelige mål-
settingen gruppen jobbet mot:

– Vi siktet mot 500 ansatte. Et ganske høyt 
mål, som ble innfridd. Og alle var enige 
om en ting; Dette må vi gjøre igjen!

Siden 2014 har Perspektiv vært arrangert 
hele seks ganger. 

Dette glemmer de aldri
- Mitt sterkeste minne fra Perspektiv er 
da Ole Gabrielsen, som den gang var 

og vest. I år som i alle årene før blir det 
interne programledere, det blir hele 
Stavanger konserthus. 

– Det blir i det hele tatt av – og for oss i 
Lyse, slik vi liker det, sier Langeland og 
ønsker vel møtt! 

– Vi arrangerer Perspektiv for å få en 
felles plattform. Det er en plass der 
 ansatte møtes, og en dag for både 
 faglig inspirasjon og sosialt samvær 
der god mat og drikke er vektlagt.

– Jeg treffer jo sjelden alle ansatte 
 samtidig, derfor gleder jeg meg alltid 
enormt mye til dette arrangementet!  
Perspektiv er en boost for Lyse-DNA'et.
Eimund Nygaard

Marianne Langeland

Perspektiv Perspektiv

Aslak Sira Myhre snakket om betydningen av 
et konsern som Lyse.

Et av øyeblikkene som fortsatt får frem smilet hos Cathrine Suttie, er 
daværende Viking-trener, Kjell Jonevret - alias “Kjelle” som var gjest i 
talkshowet, der verken han, eller programlederen, ønsket at øyeblikket 
skulle ta slutt. – Det var magisk, sier hun.

“LINDMO”: Det er en god regel i 
 journalistikken som heter “keep yourself 
out of the story”.  Vi må imidlertid inkludere 
artikkelforfatter Kristin i denne historien. 
Et varemerke for Perspektiv’ene har 
nemlig vært talkshowet der Kristin har 
samlet gjester rundt seg, interne så vel som 
eksterne. På ledig og humørfylt vis har hun 
ledet samtaler med faktiske opplysninger, 
aha-opplevelser, ord til ettertanke – eller 
så har det rett og slett bare eksplodert 
i lått og løye, ikke minst fordi Kristin i 
 intervju situasjonen byr på seg selv og evner 
å lokke svarene fram på lindmosk vis. 
Ove Jølbo, ansv. red.

Arild Ommundsen viser ekte engasjement for alle tilskuerne som satt og hørte på, et herlig minne for de som var tilstede. 
Her sammen med Aina Marie Hetland Helleren som da var en av Ommundsens lærlinger.  
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Mange kjenner Kristian som salgsrådgiver i Lyse Dialog, 
Stavanger - nå går han under tittelen leveransekoordi-
nator, ansatt i Signal, i Tromsø!

Sprekt av deg å være så mobil Kristian?
– He he, ja etter å ha vært ansatt i snart tre år i LYD, der jeg 
besvarte innkommende henvendelser via telefon, e-post og chat 
fra våre ulike partnere – ble jeg i oktober ansatt i Signal i Tromsø, 
forteller han som nylig har lagt bak seg en heftig kjøretur nordover 
og latt venner, kolleger og familie bli igjen i Siddisland. 

har vært på gåturer og kjøreturer rundt øya, og i Tromsdalen og 
Kvaløya for å bli bedre kjent med omgivelsene. 

– Jeg har også hatt noen turer på restaurant og fått servert herlig 
nordnorsk mat. Målet har vært å prøve ut så mye lokalt som mulig, 
og alt har smakt godt! Med bare ett unntak, Hval-sushi, den står 
jeg glatt over, sier han og ler. 

En mann med sans for endring
Kristian er 30 år, født og oppvokst i Stavanger og startet på 
videregående med en tanke om at han skulle bli kokk. Etter tre år 
i kokkefaget, fulgte tre år på BI Stavanger der Kristian fullførte en 
Bachelor- grad i internasjonal markedsføring, hvor ett av årene 
var utveksling i Leeds, England.

– Da jeg kom hjem til 
 Stavanger og skulle søke 
jobb var det dårlig jobb-
marked i byen, grunnet 
oljekrise.  Det resulterte i 
at jeg la ut CV på en inter-
nasjonal rekrutteringsside 
og ble deretter kontaktet 
vedrørende en jobb-
mulighet på en øy sentralt 
i Middelhavet, Malta. Og 
det som jeg trodde skulle 
bli kortvarig jobberfaring 
fra utlandet, ble raskt til tre 
år. I jobben min på Malta 
var jeg innom ulike  stillinger 
innen kunde service, fag 
og forbedring, og til slutt 
account manager, før 
jeg kjente på hjemlengselen til Norge, forteller den omreisende 
Kristian. 

Da han kom hjem og skulle søke ny jobb kom Lyse raskt inn i bildet. 
Lyse var en bedrift Kristian visste var hovedsponsor for Viking og 
hans egen strømleverandør. - Når jobbtilbudet først kom var det et 
lett valg, ikke bare var det en trygg jobb i et stort selskap, men jeg 
kjente umiddelbart eierskap og viktigheten av produktene vi tilbyr.

Endring i arbeidsoppgaver
Som salgsrådgiver i LYD har Kristian vært innom mange av 
 partnerne i Altibox, og fått en veldig variert hverdag med mange 
ulike henvendelser. 

– Det kan være alt fra Kurt i Lofoten som ønsker en fiber-
installasjon til rorbua, Frank fra Valderøya som ønsker status på 
fiberleveransen til sin bolig, eller Helga fra Stavanger som ønsker 
å oppgradere TV-pakken sin, sier Kristian og ler. Om miljøet på 

– Etter å ha bodd flere år utenlands og allerede vært borti en slik 
endring ved to anledninger tidligere, var jeg mentalt forberedt på 
hva dette ville bety. Jeg flyttet i tillegg til en by jeg ikke hadde vært i 
før, men har heldigvis et par bekjente i Tromsø som jeg har kontakt 
med. I tillegg har Mats, Ronny og Lena fra Tromsø-kontoret vært 
svært behjelpelige både i form av en fin velkomst, og for at jeg 
skal trives på øya. Det setter jeg enormt stor pris på. 

I løpet av noen få hektiske uker har "Søringen” Kristian rukket å 
se Alfheim, der Tromsø gjestet Mjøndalen (1-0 seier til TIL). Han 

avdelingen har han bare godord og han har fått mange nære 
venner fra denne tiden. 

– Mine nye arbeidsoppgaver er veldig spennende. Jeg opplever at 
leveranseavdelingen er selve navet i en fiberleveranse og mange 
parter er involvert. Koordinering mellom ulike avdelinger har jeg 
vært innom før, men aldri i så stor grad som her. Jeg har blant 
annet allerede vært i møter med lokale entreprenører vi benytter 
og har erfart at tett relasjon vil være vesentlig for gode og effek-
tive leveranser i fremtiden. Jeg har heldigvis tatt med meg en del 
kunnskap fra tiden i LYD, både i form av kjennskap til systemene 
som blir brukt og erfaring med å levere hele kundereisen fra 
bestilling til gjennomført leveranse. Jeg har allerede fått mye tillit 
og ansvar, noe jeg setter stor pris på.

Betenkelig om mørketiden
Kristians eventyrlystne 
sjel var ifølge ham den 
viktigste grunnen til at han 
hadde døren på gløtt for 
andre utfordringer. 

– Jeg hadde få ting 
som holdt meg igjen i 
 Stavanger, så dette ble 
en mulighet jeg følte jeg 
bare måtte ta. Stillingen 
som leveransekoordinator 
var en god match i forhold 
til min bakgrunn og mine 
erfaringer. Jeg hadde også 
hørt rykter om det gode 
arbeidsmiljøet i Signal, 
noe jeg kunne tenke meg 

å være del av, forteller Kristian som gjorde litt Tromsø-Research 
med bekjente som hadde bodd der tidligere. Med gode referanser 
om stedet, var det kun en advarsel om at mørketiden kan være 
utfordrende, som måtte tas stilling til. Nå tenker jeg at mørketiden 
får bare komme, og at jeg får gjøre det beste ut av det. 

Dan Robert Sandmo i Signal Bodø, Mats Warvik i Signal Tromsø 
og mange flere, har alle bidratt til en varm nordnorsk velkomst 
for siddis-gutten Kristian. Han kunne ikke fått en bedre velkomst 
mener han, og ønsker å takke alle i Signal for måten han har blitt 
tatt imot på. 

– Det er faktisk helt sant som de sier, Alle burde ha en nordlending!

– Kommer dine tidligere stavangerkolleger til å møte deg på 
Perspektiv 2022?
– Ja, absolutt! Jeg er meldt på og gleder meg til å komme tilbake 
21 - 23. januar!

Fra Stavanger 
til Nordens Paris

En av fordelene med å jobbe i et stort konsern,  
er mulighetene det gir for den som har lyst å flytte på seg. 
Men sjelden er det noen som flytter så mange mil som det 

Kristian Sjo Hagevik nå har gjort. 

Flyttet 2300 km, men fortsatt ansatt i Lyse 

TEKST: Stine Værang og Kristin Støle Kalgraff FOTO: Kåre Berglund

Flytting internt Flytting internt
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Så skjønner de det – dette er en festdag – den første 
 gangen Einherjar inviterer en bedrift til en kveld med 
e-sport. Første gangen Lyse Aktiv deltar på e-sport. I det 

hele tatt – all grunn til å feire. Og bare så det er sagt – med disse 
boblene kunne man både kjøre - og spille, og det skulle det vise 
seg at Lyse Aktiv egnet seg for.  

Daglig leder i Einherjar, John Arne Gaard Nilsen og Kevin Hoholm,  
begge lektorer i historie og lærere på hver sin ungdomsskole, 
står øverst i trappen og tar imot. Foredraget fortsetter inne i 
 auditoriet, før det blir ekte game-night – men først; teori. 

For å ta det mest elementære først, e-sport er å spille video-
spill konkurranserettet innenfor organiserte rammer. I Einherjar 

 handler det om lagspill. Sammen med trener, samarbeider 
 lagene om å vinne over andre lag.  E-sport betyr “electronic 
sport”, altså en digital idrett.  

Det spesielle med e-sport er at reglene endres hvert år.  
Spill som bare er ett år gammelt, kan få helt nytt sett av regler. 
Til og med grunnprinsippene endres, forteller Nilsen og nevner 
noen av de mest kjente spillene; “Rocket League”, “Counter 
Strike”, “Starcraft”. Men målet er alltid det samme, uansett spill: 
Å vinne.  

Styrer mot en kulturell revolusjon 
“Søren, eg gjekk for langt!! stresser Morten Frankrig og gir ordre 
til laget; “plant bombå - nå!” 

Morten Frankrig mener det er en ny kulturell revolusjon på gang. 
E-sport tar av internasjonalt. I Danmark er interessen enorm, og 
i Norge sterkt tiltagende. Han er styreleder i Einherjar og ansatt 
i Altibox. 

E-sport er en sport som har pågått lenge her også, i mindre 
grupper – og kanskje ikke så organisert. Men de senere årene 
har dette snudd helt om. E-sport er en idrett på samme måte 
som fotball og håndball - der lag møtes, kamper utspilles med 
faste treningstider, forteller Frankrig. Han har selv spilt i en 
 årrekke, hatt foredrag, engasjert seg overfor både barn og 
 voksne, nå senest overfor Nordic Edge som vil ha et  sam arbeid 
og i samarbeid med et av landets største kjøpesenter,  Kvadrat 
som nå skal samarbeide med Einherjar om en storstilt e-sport- 
satsing. Det går rett og slett raka vägen!  

Og det er grunnen til at vi møtes på Svithun i dag, for her har  
St. Svithun skole sammen med Einherjar utstyrt et gamingrom til 
rundt 300.000 tusen kroner, først med tanke på undervisning og 
så for å skape et fornuftig e-sport-tilbud til ungdommen. Et rom 
som ikke uten grunn har stjernestatus blant elevene på skolen.  
De som ikke driver med e-sport selv sklir sakte forbi dette 
rommet, for de har så lyst å se. Det er stas rett og slett, forteller 

En etter en kommer de sigende 
over parkeringsplassen mot  
St. Svithun skole. Den røde 
 løperen er lagt ut – bobler i 
stettglass venter. De  ansatte 
fra bedrifts idrettslaget Lyse 
Aktiv lurer på om det er et stort 
 arrangement på gang.  

TEKST OG FOTO: Kristin Støle Kalgraff

Gaming løfter læring

E-sport E-sport

John Arne Gaard Nilsen ønsker velkommen til festkveld for e-sport-deltagere.
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lektor Kevin, alias “Kevmeister95”. I tillegg er Hoholm lagleder på 
Svithuns Einherjar-lag.  

Gikk fra 2 til 5 i engelsk 
De ni mennene og to kvinnene som har stilt opp fra Lyse, er der 
av ulike grunner. Noen har spilt mye, men ikke organisert, noen 
har spilt organisert, men ikke med Lyse, noen har mest sett på 
andre og noen, (les undertegnede), har verken spilt, eller sett.  
En variert gruppe mennesker med andre ord, som raskt får inn-
sikt i en verden som nå brer om seg med lykkelige barn og unge 
som opplever mestring og samspill.  

Daglig leder i Einherjar, John Arne Gaard Nilsen, alias “Galobus” 
leder foredraget om e-sport og om klubben han representerer. 
Også han lektor, på Revheim ungdomsskole der han har sitt 
e-sport lag.  

Jeg erfarer ukentlig at gaming løfter læring. Disse maskinene 
brukes nemlig både i undervisning og til spill. I undervisning er 
det gjerne i forbindelse med samfunnsfag, historie eller engelsk. 
Tilnærmingen til faget blir mye mer visuell og utforskende med 
spill-elementet, det gir ofte mer engasjerende undervisning når 
det brukes rett. Det er utrolig å oppleve hvordan mange elever 
som ikke alltid fenges av vanlig undervisning, opplever noe 
 veldig positivt her, forteller Nilsen.  

På første rad denne kvelden sitter Lyse-ansatte Selim Yildiz og 
nikker og vet nøyaktig hva Nilsen snakker om.  

– Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det John Arne forteller, sier 
han som gikk på denne skolen og ikke var en racer i engelsk. 
Men gamingen han holdt på med hjemme gjorde at han gradvis 
økte og forbedret vokabularet. – Så mye at jeg gikk fra to til fem i 

faget! Dette er uten tvil en bonus for de som spiller. Og jeg skulle 
virkelig ønske det fantes et slikt alternativ da jeg var ungdom, 
sier han.  

I jobben på kundesenteret får han fra tid til annen telefon fra 
foreldre som klager på treghet på nettet og at det er plagsomt 
for sønnen eller datteren som gamer. Da tenker jeg at nå er vi på 
riktig vei, slik skal det være.  

Selim er en av dem som har drevet aktiv e-sport tidligere, på 
Altibox sitt lag. Han ser ikke bort fra at han vil spille aktivt igjen.  
– Veldig gjerne! Jeg liker det enormt godt! 

Jobber mot misoppfatninger og vantro 
Foreldre som opplever at barna spiller mye, for mye, kjenner på 
en frustrasjon som Frankrig skjønner godt. Nettopp derfor har 
han brukt mye tid på foredrag, og det ser ut til å hjelpe.  

– Man må forstå og vite om det som ligger av læring i e-sport, 
for det er mye. Det handler om kommunikasjon, lagarbeid, det 
handler om samhold, planlegging og strategi, og så handler det 
om tilhørighet - til et lag. Med en trener som bryr seg og ivrer for 
sporten. Dersom poden spiller mye, er han eller hun antakelig 
skikkelig god. Som med alt annet er det derfor viktig å gi dem 
tilbakemeldinger på gode prestasjoner, og ikke bare la det bli 
kjefting på for mye gaming, sier Frankrig.  

Nå håper han å kunne danne et e-sportlag i Lyse, som en del av 
Lyse Aktiv, kanskje blant noen av deltakerne som er her denne 
kvelden? 

– De skal nok være med ja, de bare vet det ikke selv enda, sier 
styrelederen lurt.

E-sport Nyheter

Morten Frankrig er en erfaren 
spiller, mens Lindis Solhaug tester ut 
e-sport for aller første gang.

Gjennom flere år har Viken Fiber samarbeidet med 
organisa sjonen Superselma, en frivillig, uavhengig 
og landsdekkende organisasjon som via innsamlede 
midler jobber for å skape lysglimt, kunnskap og håp 
for kreftsaken. 

På kontoret i Drammen har Viken Fiber plassert flere 
Superselma- pantebokser hvor rundt 140 ansatte kan  
levere tomflasker som kanskje ellers hadde vært i veien  

på  kontoret eller bare blitt kastet.

– Med denne panteordningen tar vi hensyn til miljøet, samtidig 
som vi støtter en veldig viktig sak, sier Joakim Borgersen Hansen 
i Viken Fiber. 
 
Lysglimt
Tommy Kristiansen i Superselma forteller at det hele begynte 
en gang for flere år tilbake da Selma var under behandling. 

 Garasjen var full av pant og ideen til et prosjekt for å skape 
Lysglimt for kreftsyke barn var i gang! 

– Viken Fiber sin innsats betyr mye for Superselma, de kreftsyke 
barna og helt klart meg personlig, sier Tommy Kristiansen. 

Støtteforeningen for Kreftrammede jobber for å skape kunnskap 
og håp for kreftsaken. Superselma-prosjektet er foreningens 
barneprosjekt og deres fremste mål er å skape lysglimt til kreft-
syke barn som er under behandling. De jobber for å nå ut til så 
mange som mulig med positive opplevelser og er opptatt av:

• Tett dialog med helsepersonell for å hjelpe på beste måte.
• Ta vare på pårørende.
• At veien for å få hjelp er kort. Ta avgjørelser fortløpende.
• Møte pasientene og de pårørende i den situasjonen de 
 befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
• Gi bedre kompetanse til helsepersonell.

Sponser Superselma 
sin panteordning

Pant for lysglimt: Benedicte 
Louise Espedal, Camilla Marie 
Claussen og Joakim Borgersen 
Hansen i Viken Fiber.

TEKST: Anne Guro Lia Ringsevjen  FOTO: : Jon Birger Ellingsen
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Lyse Elnett har blitt Lnett og fra 13. desember er  
det ikke  lenger  lokalene på Tronsholen som er  

hovedkontor for de  ansatte, men et topp moderne  
tre-bygg med rom for utvikling. 

TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Fredrik Ringe

Flytter til 
moderne tre-bygg 

I januar innføres det ny modell for 
nettleie for alle strømkunder. Dette 
vil gi mange kunder større mulighet 
til å påvirke hvor mye de betaler i 
nettleie i forhold til i dag.

Med en ny modell for nettleie vil kundene få mulighet til, 
og etter hvert få erfare hvordan forbruket kan jevnes 
ut gjennom døgnet. Hovedmålet med ny nettleie er å 

utnytte strømnettet bedre. 

- Kunder som ikke setter på vaskemaskin, tørketrommel, komfyr, 
elbil-lading og andre husholdningsartikler samtidig, vil kunne 
spare penger på å bruke strøm på mer varierte tidspunkt, sier 
Åshild Helland, leder for rammebetingelser i Lyse Lnett.

Hun er en av dem som har jobbet lengst med ny nettleie i Lyse. 
Helland er godt fornøyd med at de har klart å lande en lik 
overordnet modell for ny nettleie sammen med flere andre store 
nettselskaper. 

Slik blir ny nettleie
 Den nye nettleien som innføres har et kapasitetsledd og et energi-
ledd. Kapasitetsleddet erstatter dagens fastledd og vil være inn-
delt i ulike trinn. Hvilket trinn kunden plasseres inn på, bestemmes 

av kundens høyeste strømtopp i måneden. Opp til 25 kWh vil 
hvert trinn være på fem kilowatt hver. Deretter er trinnene på 25 
kilowatt hver. Energileddet (øre /kWh) vil ha lavere pris om natten 
mellom klokken 22.00 og 06.00 enn om dagen, samt i  helgen fra 
fredag klokken 22.00 til mandag klokken 06.00. De fleste kunder 
vil være på de to laveste trinnene i kapasitetstrappen, og vil få noe 
lavere eller omtrent lik nettleie som i dag. På www.lysenett.no/
Minside kan nettkunder hos Lyse Lnett sjekke hvor mye effekt de 
bruker, og når de har sin høyeste strømtopp.

Spennende
 Prosjektleder for implementering av ny nettleie er Arne Harstad.

– Vi har dyktige ansatte med oss i prosjektet, og sammen med en 
tydelig målsetning mener jeg dette er nøkkelen til suksess. Jeg er 
nok mest bekymret for at andre saker i media knyttet til strøm-
markedet kan gi et feilaktig negativt bilde av ny nettleie og føre til 
at kunder kontakter kundeservice, sier Arne Harstad. 

I november skal systemløsninger testes for å være sikker på at alt 
fungerer slik det skal før implementering i januar 2022. 

Med elektrifisering av blant annet transportsektoren og etablering 
av nye grønne arbeidsplasser er det viktig å utnytte kapasiteten i 
strømnettet bedre. I dag er det ledig kapasitet i deler av døgnet, 
og hvis kunder jevner ut forbruket vil det kunne bidra til å holde 
investeringskostnader lavest mulig. Det vil igjen ha betydning for 
framtidig nettleie.

TEKST: Ingvild Ween FOTO: Kristin Støle Kalgraff

Ny modell gir mer kontroll

Nyheter Lnett flytter inn
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På tomten rundt det gamle rådhuset i Sandnes er det fort-
satt full byggeaktivitet. Brakkeriggene er hyppig besøkt og 
kun personer med verneutstyr får bevege seg på tomten. 

Midt i det herlige kaoset troner skiltet som viser hvem som snart 
kommer; rundt 250 ansatte 
fra selskapet som nå går 
under navnet Lnett.   

Med sekken på ryggen 
og hjelmen trygt plassert, 
 vandrer prosjektleder Siri 
Ravndal rundt i etasjene 
som er malt i organiske 
farger for å gjenspeile 
 naturen utenfor – fra 
mørke grønt på gateplan, via 
lysere grønn og blåtoner.  
Helt naturlig og logisk 
fargebruk, og ikke en eneste 
hvit vegg. 

finnes på markedet, forsikrer hun. Frikjøling fra Gandsfjorden, 
fjernvarme fra Forus, solcellepanel og såkalt blått tak. Over-
skuddsvann som samles på taket, blir gradvis ledet ned og ut 
i rørsystem. Utenfor ligger gamle trær som er felt i forbindelse 
med bygging, men som skal 
tjene som organiske omgiv-
elser for innsekter. 

“Effekthuset” er Breeam- 
sertifisert, i nest høyeste 
kategori. Og kanskje vil de 
etter hvert søke om den aller 
høyeste klassifiseringen også. 

Kontorfellesskap anno 2030 
Skal man først bruke mye 
penger på å etablere nye 
kontoromgivelser for en hel 
organisasjon med over 200 
ansatte, så gjør man det 

– Vi besluttet at vi ønsket å flytte kontorvirksomheten nærmere 
sentrum og gjennomførte en offentlig anskaffelse for kjøp av 
nytt administrasjonsbygg. Base Property hadde samlet det beste 
tilbudet og vant konkurransen. De hadde en tomt og en plan 

som viste seg å passe oss 
perfekt – og slik havnet vi 
her, forklarer Siri. 

Den mørkegrønne beisen på 
bygget utvendig har Lnett 
fått mene noe om, og det 
aller meste innvendig også. 

– Det som har vært av stor 
betydning for oss når det 
gjelder kriterier for et nytt 
bygg, handler selvsagt 
om innovative løsninger 
inkludert energiløsninger. 
Og her har vi det meste som 

for fremtiden. Det innebærer også en litt annen tankegang for 
hvordan et kontorfellesskap ideelt sett bør organiseres. 

– Jeg gleder meg aller mest over å ha bidratt til at ansatte får 
nye, flotte arbeids områder 
med god luft, god utsikt 
og gode arbeidsforhold, 
sier hun og nevner bedre 
sam handling som en 
av oppsidene, moderne 
team-løsninger og multirom 
som legger til rette for både 
samtaler og konsultasjoner. 
Rom som man ikke trenger 
booke. 

Miljø og bærekraft har 
vært en rød tråd i prosjektet 
som startet allerede i 2016, 
med Siri som prosjektleder. 

– Det som har vært av stor 
betydning for oss når det 
gjelder kriterier for et nytt 
bygg, handler selvsagt 
om innovative løsninger 
inkludert energiløsninger. 

Siri Ravndal

Lnett flytter innLnett flytter inn

Siri Ravndal gleder seg til å ta i bruk nytt kontorbygg.
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Hegelstad Oma tilbake til gamle tomter med stor tro på at 
Sandnes blir hakket bedre med Lnett i bybildet.   

Hegelstad Oma er fra Hana, har syklet til jobben som arealplanlegger 
i de siste ti årene, mesteparten av tiden i Sandnes kommune, og har 
siden september i år vært ansatt i Lnett som grunneierkontakt. Og 
allerede nå kan hun bekrefte at også her er det mer enn nok å gjøre. 
Hun gleder seg til å flytte til nytt bygg og har høye forventninger til hva 
som venter. Det nye bygget blir minst like bra som det nye rådhuset i 
Sandnes, tror hun og smiler.  

– Og så ser jeg frem til å se flere fjes i gangene og ikke bare møte folk 
på møterom eller teams. Det er nye måter å jobbe på når vi skal over i 
landskap, og en kjempesjanse til å gjøre forbedringer og justeringer og 
bevisstgjøring av prosesser. 

Tidligere jobbet hun i det gamle rådhuset i 6 år, før hun sammen med 
resten av Sandnes kommune flyttet inn i nytt rådhus. Herfra var det 
kort vei til jernbane, Sandvedparken og sentrum, alle kvaliteter som 
hun verdsetter også på Lnetts nye lokasjon. 

– “Effekthuset” ligger jo kun en kort spasertur unna Langgata og 
Sandnes sentrum sine handel- og servicetilbud. I tillegg er byg-
get lokalisert i en del av Sandnes sentrum hvor det skal skje store 
endringer i fremtiden. Utbyggingen av Møllekvartalen og utvikling av 
Bruelandsområde vil på sikt gi flere arbeidsplasser og servicetilbud i 
denne delen av sentrum, forklarer Hegelstad Oma, og som tidligere 
arealplanlegger for Sandnes kan vi anta at hun vet godt hva hun 
snakker om.  

– Dessuten vil Lyses bygg, sammen med Møllekvartalet på 55-meters 
høyde, bli en viktig markør av «Sandnesporten» mot sør, sier hun.  

Det siste halve året er det jobbet intensivt med å finne nytt navn 
og skape en ny profil med logo og farger som skiller seg fra 
Lyse, slik regelverket krever.  

– Alle ansatte får nye epost-adresser, og IT-systemer skal svare til nytt 
domene. Selskapet har mange ulike maler for brev, referat, instruks, 
faktura og planer som nå kommer i ny drakt. Listen over små og store 
aktiviteter har vært lang, sier kommunikasjonssjef i Lnett, Ingvild Ween.

Selskapet Fasett har hjulpet Lnett i arbeidet med å lage ny logo og ny profil.   
 
Navneendringen påvirker ikke kundeforholdene. For kunder vil telefon-
nummer, kontonummer og organisasjonsnummer være likt. Men nett-
siden får ny adresse, og når kunder får informasjon fra nett selskapet, 
kommer informasjonen fra Lnett.  

- Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon 
til (E)lnett som begrep. Vi ser det som en fordel at vi ikke trenger å 
forklare virket til selskapet da dette forhåpentligvis er intuitivt, sier 
 administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Lnett. 

 

Hun ble bedt om å ta denne rollen av tidligere administrerende 
direktør i Lnett, Torbjørn Johnsen. Og sa ja med glede. 

– Det har blitt noen år ja, med et veldig kjekt prosjekt må jeg si. 

Så kjekt synes Siri det har vært å skape byggverk, at hun både har 
bygget seg nytt privathus i perioden, og hytte! Og snart har hun 
også drivhus i hagen. Hvordan er det mulig lurer du kanskje på? 

Selv mener hun at det ikke var helt tilfeldig at hun havnet inn 
i dette prosjektet. Det har seg slik at Siri allerede for mange 
år siden, jobbet innen bygge-bransjen, noe hun likte veldig 
godt. Bygg handler ofte også om mennesker, og om å skape 
omgivelser som folk skal trives i. Den delen av jobben liker hun 
godt. Og ja, det har vært mer krevende oppgaver også knyttet 
til Effekthuset. For eksempel så er 36 parkeringsplasser en del 
mindre enn ansatte skulle ønsket seg. Det er bare et av mange 
temaer som er tatt opp i referansegruppen med de tillitsvalgte. 
En annen er plassering i åpne kontorfellesskap. 

– Ansattes innspill og meninger har blitt lyttet til og forsøkt 
 kommet i møte. På de fleste områder føler jeg meg nå nokså 
sikker på at ansatte har forsonet seg, og at de gleder seg over 
nytt kontor, nye omgivelser og ny kantine sier hun. 

I dette prosjektet har Ravndal rett og slett fått bruk for hele 
erfaringsbredden og kompetansen gjennom mange år, samtidig 
som hun har lært utrolig mye nytt. Blant annet om hvordan en 
bedrift bør organiseres fysisk for å fungere best mulig. 

– Organisasjonsutviklingen har endret seg betydelig har 
 betydd en ganske annerledes måte å tenke om kontorbygg 
der ansatte ikke har faste arbeidspulter, men har egne skap for 
 oppbevaring av PC og private ting, og der fleksibiliteten gjør at 
de ansatte velger arbeidsplass avhengig av arbeidet som skal 
utføres, hvem de skal samarbeide med og hva de selv synes 
er mest  hensiktsmessig. Men i all fleksibiliteten har avdelinger 
og  grupper et anker i hjemmebaser. Der finnes som regel de 
nærmeste kollegaene. 

Med “Effekthuset” tror hun Lnett kan bli pionerer på nye arbeids-
metoder. 

Nye tider i nettselskapet 
Det ligger en forventning i gangene i Effekthuset. År, måneder 
og uker krympes ned og det nærmer seg rett og slett inn-
flytting. Nyinstallerte lamper, konferanserom og kaffeautomater 
finjusteres. Daglig kommer det nye pulter på plass. Snart er 
Tronsholen-kontoret for de nettansatte historie. 

– Det skal vi markere med åpningsfest i lageret vårt på Forus. 
Da skal vi slå ut håret og feire flere års planlegging, rydding, 
diskusjoner og plassering. Da skal vi kose oss med god mat og 
god takhøyde, bokstavelig talt, forteller hun og ler. 

Men om Siri skal sykle hjem fra lagerfesten tror hun ikke. Den 
nye elsykkelen er allerede hennes fremkomstmiddel mellom 
Ålgård og Sandnes. 

Gudrun tilbake i 
“rådhuset” 

Bilparken  
i ny drakt

Lnett flytter inn Lnett flytter inn

Bernt Henrik Kommedal, Pål Hjort Berge og Ingvild Forberg Espeland i Fasett har 
bistått Lnett i arbeidet med ny profil.



32 I  Lyse Sider  no 2

33 I  Lyse Sider  no 2

Det er få i konsernet som kan skilte med 
lengre ansiennitet enn Trond Even Ravndal. 

I alle fall om du teller med slekta.

TEKST: Andreas Veggeland

143 år i 
elverkets tjeneste

3 x Ravndal 3 x Ravndal

D et er vanskelig å se for seg hva 
Thor Ravndal tenkte den dagen 
han som 18-åring begynte sitt 

arbeid på Høyland Elektrisitetsverk i 
Sandnes. Så han for seg at dette var den 
første av om lag 38.000 dager der han 
eller en av arvingene skulle jobbe med 
å sikre strømforsyningen for Rogalands 
innbyggere? Neppe. 

Med en farfar og far med mildt sagt stein-
lange karrierer på elverket var det kanskje 
ikke så rart at pjokken Trond Even Ravndal 
fikk seg sommerjobb i Maudal Kraftlag. 
Da var det bare å møte opp på Skeiane 
trafostasjon og bli med på vedlikehold, 
maling av oljetanker på master og skoging 
under linjene. Som sekstenåring i 1971 får 
Trond Even jobb i gatelysavdelingen på 
Sandnes Elverk. Han finner raskt ut at dette 
er arbeid han trives med, og får begynne i 
lære året etter. Over fire års læretid brukes 
en dag i uka på lærlingskole og kulminerer 
i et vel fortjent fagbrev som elverksmontør 
gruppe A (kabel). 

Han fortsetter arbeidet frem til 1979 og tar 
så ett år på handelsskolen Uldal. Etterpå 
jobber han ett år for en annen bedrift, men 
det går ikke lang tid før han angrer seg og 
søker seg tilbake til Sandnes Elverk. Han 
får komme tilbake, og siden har han hatt 
samme arbeidsgiver, om enn med litt for-
skjellige navn. Trond Even er montør fram 
til 1995. Senere har han verv som tillitsvalgt, 
sitter i styret som ansattrepresentant og 

 Året er 1918 og alle gatelys har nylig blitt 
elektriske, men den største delen av strøm-
bruken går til drivkraft i industrien. Som 
ansatt linjemontør i elverket blir Thor med 
på en rivende utvikling med stadig økende 
etterspørsel etter strøm, linjeutbygginger 
og nye kraftverk. Innen han pensjonerer 
seg i 1970 har Høyland rukket å bytte navn 
til Sandnes Elektrisitetsverk og Thor har 

får stilling som verneleder. Det blir derfor 
et årsstudium på NHOs Verneingeniørskole 
som tas ved siden av jobben. Trond Even 
bidrar deretter med å utarbeide teoriopp-
læringen som kreves for alle lærlinger som 
følge av Reform 94.

Det blir også en del undervisning innen 
HMS frem til Lyse dannes i 1999. Siden den 
gang har Trond Even arbeidet med HMS 
og HR, som er noe han trives svært godt 
med. 

– De siste sju-åtte årene er de kjekkeste 
jeg har hatt i hele arbeidslivet, sier Trond 
Even Ravndal. 

Og det begynner jo å bli noen år til 
sammen dette Ravndal-arbeidslivet. 
Dersom vi summerer, kommer vi frem 
til at Tronds farfar arbeidet i 52 år, faren 
Terje endte opp med 43 år, mens Trond 
til sammen foreløpig har jobbet i 48 år 
i elverkets  tjeneste. Til sammen blir det 
143 år. Trolig kan vi notere ned 144 før det 
settes sluttstrek, for det er godt mulig at 

også fått ekstra hyggelig selskap til formid-
dagsmaten i store deler av arbeidslivet. 
Sønnen Terje Ravndal får seg nemlig også 
jobb samme sted. Han begynner karrieren 
i etterkrigsårene, nærmere bestemt i 1947 i 
en alder av 23 år. Terje er også linjemontør, 
trives kanongodt og gleder seg hver dag 
til å gå på jobb. Han står i arbeidet frem 
til 1990. 

Trond Even slutter seg til pensjonistenes 
rekker til sommeren neste år, selv om kona 
gruer seg.

– Det er vel det som gjør at jeg fortsatt 
går på jobb, sier Trond Even med glimt i 
øyet. Kona som allerede har førtidspens-
jonert seg har nemlig uttrykt bekymring 
for at hun ikke skal få konsentrert seg om 
alle fritidssyslene hvis Trond Even går i 
veien. Heldigvis har han også selv sine 
sysler som han liker å bruke tid på. Han 
har allerede vært på kurs for å lære å smi 
kniver og sy slirer, og litteraturinteressen 
er stor. På loftet har han en kjær samling 
med  originale førsteutgaver av en rekke 
klassikere. Så det blir nok ting å finne på, 
også etter livet i Lyse. 

Men hva skjer når de drøyt 38.000 
 arbeidsdagene med en Ravndal i elverkets 
tjeneste går mot slutten?
– Jeg har en svigersønn, Ruben Bærheim, 
som jobber i avdeling for Forbedring og 
utvikling i Lyse. Han får bære arven videre, 
smiler Trond Even Ravndal.

Helt til venstre:
1. generasjon
Thor Ravndal (født 1900), i hvit trøye, arbeidet 
som linjemontør for Høyland/Sandnes 
 Elektrisitetsverk i 52 år. 

Til venstre:
2. generasjon
Terje Ravndal (født 1924) fulgte i sin fars 
fotspor og arbeidet 43 år for Høyland/Sandnes 
 Elektrisitetsverk. 

Til høyre:
3. generasjon
Trond Even Ravndal kommer fra en skikkelig 
“elverk-familie” og har selv 48 års ansiennitet. 
(Foto: Andreas Veggeland)
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Rasmussen i Lnett kan mer enn å beherske 
et travelt dagligliv her hjemme. For 

 eksempel ved å være alt-mulig-mann på en 
skole i Nord-Afrika. 

Det tok knappe seks uker fra Rasmussen-familien 
fikk forespørsel fra Sousse International School i 
Tunisia til familien på seks var klar til innsats.  

– Utfordringen ved skolen gjaldt en amerikansk 
dame som ikke kunne komme som planlagt på 
grunn av covid. Kona mi fikk derfor spørsmål 
om hun kunne ta rollen som vice principal for 
skoleåret 20/21. Og jeg som altmuligmann for 
skolen og det nye skolebygget, forteller Rasmus 
Rasmussen som er vel hjemme igjen med 
familien. 

Som sagt så gjort. Dermed var mor, far og 4 
barn på: 14, 11, 8 og 7 på vei til Tunisia, mens 
covid  herjet. Han elsker å reise, lære seg språk 
og oppleve andre kulturer. Men det å utgjøre en 
forskjell og fortelle litt om religiøs tro til folk de 
treffer, er han vel så opptatt av. 

– Engasjement for Tunisia startet da de var der 
på ferie første gang i 2005. Allerede da fikk vi 
ett stort hjerte for landet, som igjen førte til at vi 
 flyttet ned med 2 barn og bodde der i 3 år, fra 
2010 til 2013. Vi fikk da oppleve revolusjonen i 
landet og starten på den arabiske våren i 2011.  

Høsten 2020, etter å ha prøvd å bo ved stranden 
og havet, innså de at de måtte bo nærmere 

skolen, i storbyen Sousse, en by ved Hammamet-
bukten på Tunisias østkyst, med mer enn 200 
000 innbyggere. Familien skaffet seg en bolig i 
rimelig nærhet til skolen.  

– I kjernen av byen Sousse yrer det av liv; boder 
og butikker, kafeer og restauranter på alle 
kanter. Biler som tuter og mopeder med dårlig 
eksosanlegg. Ganske så annerledes og livlig i 
forhold til rolige Jæren. 

Rasmussen-familien skaffet seg hunden Leo 
(som etter hvert ble med hjem til Norge) og 
kjøpte seg en 12 seters minibuss som ble betalt i 
kontant i lokal valuta. 

Høsten 2020 var det mindre covid-tilfeller i 
Tunisia enn det var i Norge, men det skulle raskt 
snu seg.  Etter hvert fikk Tunisia det tøft med over 
700.000 smittede og 25.000 som døde som følge 

av covid.  Den voldsomme smitte-situasjonen 
førte til at alle lærere med symptomer måtte 
kjøres til testing, noe som ble en av Rasmus sine 
oppgaver. 

– Med mye antibac, masker og forhåndsregler 
gikk det fint og heldigvis slapp vi unna, selv om vi 
har måttet teste oss flere ganger. 

Covid la en demper på oppholdet, men hindret 
ikke familien i å ta flere turer rundt i landet i 
skoleferiene. Fra kameltur i Sahara-ørkenen 
til Cap Angela i nord. Ofte sammen med nye 
 venner fra Sveits, England, USA og Canada. 

– Jeg vil absolutt anbefale alle til å prøve dette. 
Du vil få ett mye bredere perspektiv på livet med 
respekt for folk og kulturer fra andre land. 

Til Tunisia for å hjelpe 

RASMUS RASMUSSEN, 
PROSJEKTLEDER PLAN  
I LNETT  

Hun satt første gang på en hest da hun 
var fire år. Da hun var 13 begynte hun på 
rideskole  og da hun var 15 fikk hun egen 

hest. Nå har hun tre hester og en hund.  

– Hest er en hobby som engasjerer og som 
krever full tilstedeværelses. Det er den beste 
måten for meg å koble av på, jeg tenker ikke på 
andre ting når jeg holder på med hestene sier 
Kjersti Holme i Lnett. 

Mestringsfølelsen når en lykkes i samspillet med 
hesten er ubeskrivelig fin. Enten når hesten pres-
terer i løp, eller når man lykkes med noe man har 
trent på, forteller hun. Løpshesten Charlie har 
hun brukt mye tid på trening for å kunne bruke 
den i ridetrening. Den blir trent i galoppinter-
valler, dressur-riding samt trening med vogn. 

- Det er mye fart og spenning og ett skikkelig 
adrenalinkick å ri galoppintervaller. 

Kjersti har lært utrolig mye av venner og bekjente 
i miljøet. Hun har jobbet fulltid med travhester i 
fire år, passer på å lære noe nytt hele tiden og 
har nylig tatt ett streching kurs for hest, på nettet! 
Massasjekurs for hester og kurs i horsemanschip 
(treningslære), bruk av pulsmåler-  og laktat 
tester i trening, og mye mer har hun også rukket. 
Det siste nye hun har lært seg er alt som er 
verdt å vite om følling. Og for kort tid siden kom 
denne kunnskapen til nytte. Da meldte et føll sin 
ankomst, hjemme i stallen hos Kjersti og sambo-
eren, og de to måtte håndtere et følelsessterkt 
og stort øyeblikk med faglig kunnskap. - Så der 
stod vi, med ett føll på stallgangen og var ganske 
sjokkerte.  

Hest er best 
KJERSTI HOLME, PROSJEKTØKONOM I LNETT 

Trine finner så stor glede i å lage hus og 
bygninger av pepperkakedeig at hun er 
villig til å bruke flere hundre timer på det 

i året.   

Det nærmer seg den tiden av året, den tiden 
når Trine Hamre i HR normalt rigger seg for 
en ny leveranse pepperkakekunst. For Trine er 
en  kunstner. Hun produserer – og vinner, med 
by-motiver som kongeparets bolig i Stavanger, 
Ledaal, og den populære utelivsgaten "Farge-
gaten", har hun stukket av med seiere. Motivert 
blir hun også av at inntekter går til et veldedig 
formål.  

I år er Trine opptatt med studier ved siden av 
jobb, og produksjonen må ta en pause. Men 
interessen for dette har pågått i flere år. Da Trine 

var uheldig og ble lam i den ene foten, måtte 
hun finne på noe annet å gjøre, og siden hun 
ikke var like mobil, var dette en aktivitet der hun 
fikk utfordret både hodet og kreativiteten.  

– Jeg er veldig glad i Stavanger by, og synes det 
er stas å hedre de flotte bygningene vi har, og så 
har jeg blitt veldig fasinert av hele prosessen.  

Når bygningen eller bygningene er valgt, tar 
hun bilder for å kunne se detaljer og riktig 
farge, før hun med bruk av kart gjør et utsnitt 
av riktig  størrelsesforhold på bygget. Så lager 
hun malene i papp som skjæres ut og settes 
sammen. Malene brukes til å lage pepperkakebi-
tene, som ofte innebærer flere tusen små deler. 
Når alt er stekt, starter den kjekke jobben med 
å  montere alt sammen. Og her må detaljene 

for vindu, gardiner og eventuelle lys som skal 
inni bygningen sitte. Når alt er montert på en 
sponplate, så starter hun med malingen som er 
det siste steget før alt er ferdig. Etappen med å 
levere det ned til byen er et prosjekt i seg selv.  

– Det ene året, da jeg jobbet med Ledaal, var 
det flere tusen deler som skulle stekes i ovnen. 
Og da jeg skulle starte å montere det sammen, 
hadde alle delene begynt å bli myke. Panikken 
eskalerte kan jeg love! Løsningen ble en ekstra 
tur i stekeovnen. 

– Jeg har en travel jobb, og studerer ved siden 
av, og derfor har jeg lovet de dyrt og hellig at jeg 
skal gjøre ferdig studiene før jeg begir meg ut på 
et nytt prosjekt. 

Sk
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TRINE HAMRE, SENIOR HR-KONSULENT I LYSE AS 

Premium pepperkakebaker

TEKST: Kristin Støle Kalgraff



Med pizzastål, langtids-
hevet deig og burrata-ost 
bringer Børge Simonsen 
Napoli til Bodø.

D et startet for ca 5 år siden. Børge 
 Simonsen hadde en kompis som 
 introduserte bruk av pizzastål i ovnen, og 

hvor mye bedre resultatet ble da.

– Så gikk praten litt på kontoret i Signal, som det 
jo ofte gjør, og det ble snakk om en liten pizza- 
ovn ved navn “Ooni”, for hjemmebruk. Ovnen ble 
skaffet, og nå fire ovner og noen hundre pizzaer 
senere, er interessen like stor, forteller  Simonsen 
alias “Beardman-pizza” på Instagram. 

Børge jobber med IT i Signal og har i tillegg til 
kreativ matlaging hjemme, også fått sansen for å 
inspirere andre, noe han gjør flittig gjennom sosiale 
medier. Men også for å komme i kontakt med 
andre som har en like glødende pizza- interesse.   

Gjennom sosiale medier ser han hva andre lager, 
samtidig som han tenker mye på aktuell sesong. 
Mye inspirasjon finner han også i matbutikken, 
blant gode oster og spennende tilbehør.    

– Hvit pizza med aromasopp og syltede gran-
skudd var et resultat av en liten inspirasjonsrunde 
i butikken. Og der traff jeg veldig bra! Forteller 
mister Beardman fornøyd. – Stort sett er det jo 
bare å prøve seg fram med forskjellige smaker 
og kombinasjoner. 

Hva er ditt beste tips for oss som gjerne vil lage 
pizzaen hjemme?  

– Oi, her er det litt å velge i. Hvis jeg skulle tatt 
fram to tips så er det å planlegge litt og gi deigen 
noe lengre tid enn den som er standard. En pa-
kke blå gjær og 30 minutter heving. Kald-hever 
man deigen over natten, så utvikler man masse 
smak og tekstur, tipser Simonsen. 

Mye av nøkkelen til forbedring ligger også i å 
steke pizzaen på et pizzastål. Det er rett og slett en 
stålplate man forvarmer i ovnen, og som sørger 
for at pizzaen blir godt nok stekt på undersiden.  

– Men ovnen er ikke alt. Hvis du virkelig skal lage 
napolitansk pizza, så er det få veier utenom. Den 
skal gjerne stekes på opp mot 500 grader, så 
da trenger man en skikkelig ovn for å få til det, 
understreker han. 

Men råvarene er også vesentlig, og i pizzafaget 
er det noen selvfølgeligheter. For eksempel at 
man har gode tomater til sausen, en ekstra god 
skinke, pesto eller ost, Simonsen anbefaler å se 
etter gode tilbud. 
 
– Men kommer man over burrata-ost eller en 
skikkelig god og fersk mozzarella, så slå til! Det 
løfter opplevelsen, understreker han.   

Børge baker også en del brød, noe som har blitt 
hans jobb hjemme. Er ikke bestandig det skjer i 
pizzaovnen, men det hender. Da fyrer jeg med 
kull og ved for å få en jevn og lav nok varme. Og 
da blir det som regel surdeigsbrød som blir bakt. 
Det er blitt en skikkelig hit i heimen! 

BØRGE 
I BODØ RULER 
PÅ PIZZA

Retur: 
Lyse AS 
Postboks 8124 
4069 Stavanger

TEKST: Kristin Støle Kalgraff FOTO: Victoria Finstad 


