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Ny kraftstasjon i 
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Elvene Sira og 
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Lyse-historien er industrihistorie og samfunnsutvikling



Strømmen var datidens disruptive gjennombrudd
(og skapte den industrielle revolusjon)

«Det var industrien som 

skapte det moderne 

Stavanger»

Haaland og Nordvik



Store politiske beslutninger

Stavanger Aftenblad torsdag den 23. november 1899

”Efter henimod 7 timers varm og skarp debat besluttede kommunestyret 

igaaraftes ved 11-tiden med 30 mod 28 stemmer at indkjøbe Oltesvigfossen 

og Oltedalsfossen med tilhørende rettigheder osv. for ca 74 tusen kroner,…

Før voteringen faldt ved 11-tiden, var der gaat en debat, som ikke alene er av 

de lengste, der nogensinde har fundet sted i det stavangerske kommunestyre, 

men ogsaa af de kraftigste.”



Debatten  om kjøp av Oltedalsfossen nådde store høyder
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I spørsmålet om Stavanger hadde råd til eget elektrisitetsverk, 

var Viks standpunkt: ”Ja, vi maa ha raad til det som fremmer 

byens vel, som aabner vei til en betydningsfuld udvikling, 

som stiller oss på høide med landet forøvrigt”. Han var 

dessuten overbevist om at elektrisiteten ville ”ta bort alle 

lasaronhuler og alt demoraliserende mørke i vor by.”

Oddmund Vik
Tidligere ordfører, Venstre



Politikere og pressen skeptisk:

Å bygge et stort kraftverk i Oltedal ville være et 

”foretagende, hvis make og dyrhet og usikkerhet man 

aldri hitil har tenkt paa, ennsie foreslaat her i byen”. 

Aftenbladet støttet ordfører Arne Haabeth, lederen for 

mindretallet som gikk imot kjøp av fossefall i Oltesvik og 

Oltedal. Haabeth hevdet i debatten at det fortsatt var mange 

uavklarte spørsmål knuttet til kraftoverføring ”paa saa

lange afstande”. 

Men hovedbegrunnelsen for hans motstand var ”hensynet 

til kommunens økonomi; vi har jo nu en gjæld paa 2 

miljoner kroner”. Skulle kommunen bygge nytt vannverk 

og nytt elektrisitetsverk, ville kommunegjelden komme opp i 

4 millioner kroner i løpet av få år.



…. og pressen ble sarkastisk
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«han talte opad stolper og nedad vægger om elektriske 

detaljer, om kraftoverføringer «borti Sacramento» og om alt 

andet tilbehør, saa at representanterne og publikum bare gapte 

av kjedsomhet»



og gir seg ikke……:

Stavanger Aftenblad om vannkraft i en serie på 5 kritiske artikler!

”og aller minst bør en kommune innlate seg på den slags 

ytterst tvilsomme spekulasjoner for spekulasjonens skyld, 

dvs. for å ha det i tilfelle man får bruk for det.”



Altibox overalt
Fornybarindustrien er 

nå i ferd med å  

digitalisere/fiberlegge

landet 
(etter først altså å ha elektrifisert det)



Stavanger 43,7 %

Sandnes 19,5 %

Sola 8,7 %

Time 5,8 %

Klepp 4,2 %

Hå 3,8 %

Randaberg 3,3 %

Eigersund 3.0 %

Strand 2,5 %

Rennesøy 1,5 %

Hjelmeland 0,9 %

Gjesdal 0,9 %

Finnøy 0,9 %

Lund 0,7 %

Bjerkreim 0,5 %

Kvitsøy 0,2 %

Eierskapets betydning 

Eierskapets vilje og organisasjonens evne er grunnsteinene i omstilling

Eiernes 

viljeserklæring

anno 1998
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Nasjonal leverandør av fiber og 

innholdstjenester

290 000 kunder på egen fiber

520 000 Altibox kunder

34 000 km fibernett

Norges 6. største produsent av   

vannkraft

5,9 TWh årlig middelproduksjon

106 000 strømkunder

549 km distribusjonsnett for gass 

Diversifisering og vekst har vært vår strategi siden 2001 

Strømnett i 11 kommuner

144 000 nettkunder

3 255 mnok nettkapital

ELNETTTELE/TECHENERGI





290 000

1 220
ansatte

Fiberkunder

(520 000 kunder i Altibox-partnerskapet) 

144 000
nettkunder

10
mrd. i 

omsetning

5 900 
GWh årlig middelproduksjon

STATUS LYSE I DAG

106 000
Sluttkunder strøm

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvOG66-LTAhUDCCwKHeZHAgIQjRwIBw&url=http://brandguide.altibox.no/logo&psig=AFQjCNFoKEBmiBLkT0mQ86btf8vjXF2x3g&ust=1494420264006398


1999 2013 2015

26 mrd 27 mrd

• Kraftproduksjon

• Elnett

• Tele/Tech

• Gass og fjernvarme

• Annet

Perioden 1998 - 2017
- Utbetalt 10,5* milliarder i utbytte og renter/avdrag på ansvarlig lån

- 7.4% avkastning (IRR), hvorav gjennomsnittlig årlig realisert avkastning har vært 2,7%

*hensyntatt utbytte for 2017 utbetalt i 2018

13 mrd 31 mrd

2017

Vekst, diversifisering og utvikling



OG ER FORTSATT VÅR STRATEGI

Diversifisert vekst med basis i infrastruktur.  

Tingenes internett (IoT)*

Kundeinnsikt*

Optimering*

Høyhastighets 

bredbånd

Lys- og varmestyring

Lading el-bil

Smart strømmåling

Vannkraft

BiogassSmart grid

Fjernvarme og -

kjøling

Grønn transport

Andre sensorer

Sol

TV og Underholdning

Telefoni

Smarte veilys

LNG

Batterier

Elektrisitet



Mye har gått galt underveis









«Amaras lov»

«Vi overvurderer 

effekten av teknologi 

på kort sikt, og 

undervurderer 

effekten på lang sikt» 
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“Keys to success:
A culture that wants to, 
employees that are able 
to, and leadership that 
allows things to 
happen.”
- Jens P. Heyerdahl, former CEO Orkla
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Langsiktig industribygging i mer enn 100 år!


