
Mer enn et 

selskap

Leverandørutvikling
Lyse



Diversifisering og vekst har vært vår strategi siden 2001

• Vannkraftproduksjon

• Krafthandel

• Sluttbrukersalg

• Biogass/naturgass

• Fjernvarme/-kjøling

• Energitjenester

• Sol, hurtiglading

• Fiberbredbånd privat og bedrift

• Innholdstjenester/underholdning

• TV

• Fiber-stamnett

• Utenlandsforbindelser fiber

• IOT/Smartby

• Mobiltelefoni

• Strømnett

• Veilystjenester

• Elektrifisering
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Hvem er vi

Lyse

«Lysekonsernet arbeider med bygging og 

utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som 

muliggjør elektrifisering og digitalisering av 

Norge.

Konsernets mål er å bli klimanøytralt og 

bidra til betydelige utslippskutt regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt.»



«Målene skal nås 

gjennom å øke 

produksjonen av 

fornybar energi ved 

å fornye 

eksisterende 

anlegg, og ta 

posisjon innen 

biogassproduksjon, 

karbonfangst og 

havvind.»









Kan vi bygge en spillvarmemotorvei

som kan bruke distribuert energi fra 

datasenter?



Kaldt sjøvann

Varmt sjøvann

Kaldt ferskvann

Vekslersentral

Kraftkrevende industri

Varmt ferskvann

K
y
s
tlin

je

Oppdrettsklynge Vekshusklynge A Vekshusklynge BBiogassproduksjon

CO2 CO2

Kystnært Egnede områder i Klepp og Time Kalberg

Spillvarmemotorveien Andre formål





Shell, Eviny og Lyse 

samarbeid        

Havvind







Hva!? – hvorfor bruker dere tid på å undersøke hva 

leverandørene fokuserer på og prioriterer?

Fordi dialog fører til utvikling

Fordi vi ikke blir bedre uten å stikke hodet frem

Fordi vi ønsker å treffe markedet når vi etterspør

Fordi antallet små og mellomstore bedrifter vokser

Få tilgang på innovasjon
Bli mindre byråkratiske

Hjørnestensbedrift i Rogaland

Modenhet rundt bærekraft

Økt andel innovative anskaffelser

Økt samarbeid i regionene vi opererer i

Leverandørmarkedet vil ha mer dialog

Små og mellomstore selskaper har mye å komme med og vil bli hørt



Innovasjon

Verdensledende
23 %

Landsledende
56 %

Ambisjoner 
om å bli 
ledende

15 %

Ikke 
ambisjoner

6 %

Hvor innovative mener leverandørene at de er:
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Foran det som finnes

Etterspør de nyeste løsningene

Langt framme men ikke ledende

Etterspør produkter som har
vært på markedet en stund

Spesielt konservative

Hvor innovative mener de Lyse er





Bærekraftworkshop

• Høyere vekting av bærekraft (og mindre på 
pris)

• Legge til rette for partnerskap

• Tidlig dialog med leverandørmarkedet 
skaper forutsigbarhet

• Krav som settes må måles og følges opp

• Lyse må legge til rette for møteplasser: Tech 
- innovasjon - bærekraft – dialog

• Tydelig og presis kommunikasjon av 
innkjøper sin bærekraftstrategi

• Bestillerkompetanse må bli bedre:

– Funksjonskrav i stedet for komplekse og 
detaljerte krav (som er til hinder for 
innovasjon)



Hva gjør vi fremover?

Mer enn et selskap



Dele

Forplikte

Dialog og møteplasser

Innovasjon

Små og mellomstore bedrifter

Sammen



Takk for oppmerksomheten!

http://www.linkedin.com/in/cato-gundersen-84302044



