
Å legge til rette for etablering av 

datasentre i vår region vil skape 

nye arbeidsplasser, bidra til økt 

verdiskaping og redusere 

klimagassutslippene

Eimund Nygaard – konsernsjef Lyse

Møte i Time kommune, 3. november 2020





Strømmen var datidens disruptive gjennombrudd og skapte den 

industrielle revolusjon

«Det var industrien som skapte 

det moderne Stavanger» 

Haaland og Nordvik



Smelteverket på 

Lista utløste 

Sira-Kvina

Røldal-Suldal Kraft 

ble bygget for å 

forsyne 

aluminiumsverket på 

Karmøy

Jørpeland kraftverk 

ble bygget for å 

forsyne stålverket

Norsk industriutvikling med historiske røtter

Odda, Sauda og Flørli er andre eksempler





Hva skal våre barn og barnebarn leve av når oljen og gassen tar slutt?

Kilde: Pressemelding skatteetaten 04.11.2019

Næringen sysselsetter ca 140.000 personer.

I vår region:

• Equinor - ca 6000

• ConocoPhillips - ca 1800

• Halliburton - ca 1300 

• etc Foto: NHO



Nasjonal politikk!

• Har Europas grønneste 

energi 

• 98% av kraften er fornybar 

(96% fra vannkraft)

• Overskudd av miljøvennlig 

kraft

• Har Europas laveste 

strømpriser

• Godt utbygd fiber-

infrastruktur

• Kjølig klima

• Stabile politiske forhold



Hvorfor argumenterer Lyse for et datasenter i regionen?

Eierstrategien sier at Lyse skal være en regional motor, en samfunnsbygger.

• Med Lyse/Altibox’ nasjonale fibernett vil også datasentre andre steder i landet gi 

oss tilsvarende forretningsmuligheter, men dette handler om arbeidsplasser i 

regionen.



CCS/Forus Energigjenvinning

Datasenter

Kraftkrevende industri  

Vannkraftverk

Vindmølleparker (omstridte, men de er nå der)

1

Robust regionalt strømnett

Biogass/landbruk

Fornybarvinduet mot verden

Utenlandskabler for kratutveksling

Robust fibernett med utenlandskabler

Eidfjord-Peterhead

Kvilldal-Blyth

Tonstad-Wilster Feda-Eemshaven

NO-UK kabel



Altibox` fiberkabler/core-nettUtenlandske kraftkabler

1



For Lyse ble det Kalberg

«by accident»

• Lyses forslag til den 7 mil lange 

strømmotorveien fra Lysebotn var over 

Gandsfjorden og til Stokkavannet.

• Statnett ville gå over Kalberg og bygge ny 

strømbase på Fagrafjell

• Kalberg ble med dette det punktet i Norge 

med best forsyningssikkerhet



Foto: Statnett

Beste forsyningssikkerhet i Norge i dette punktet?





Den ubehagelige sannheten…

• Dersom de tiltakene som er vedtatt i dag, 

iverksettes og forsterkes på flere områder, vil 

klimautslippene i Sør-Rogaland kunne 

reduseres med 26 prosent fram til 2030. Det 

nasjonale målet innen 2030 er 40%...

• Utslippene i Rogaland kommer hovedsakelig 

fra transport og landbruk



Sirkulærøkonomi



I 2012 

Tapte muligheter…….. igjen?



Langsiktig industribygging i mer enn 100 år!


