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Fremtiden er elektrisk! 
 

 

Økt elektrifisering gjennom mer fornybar energi bidrar til 

å nå klimamålene 

 

Strøm lagres ikke, men produseres samtidig  

som den brukes  

 

Statnett sikrer at det hvert sekund gjennom døgnet er 

balanse mellom forbruk og produksjon av strøm i Norge 
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Statnett bidrar til at Norge i dag er et av verdens mest 

elektrifiserte samfunn. Statnett legger til rette for 

reduksjon av strøm fra fossile kilder i Norge og hos 

våre handelspartnere. I Norge er det Statnett som 

opererer transmisjonsnettet, det vil si nettet som 

binder sammen produsenter, forbrukere og 

underliggende nett i et landsdekkende system.  

Statnett er systemansvarlig nettselskap i Norge 
Statnett er operatør av transmisjonsnettet og 

systemansvarlige i det norske kraftsystemet 

(Transmission System Operator, TSO). Statnett har 

ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde 

transmisjonsnettet på en samfunnsøkonomisk rasjonell 

måte. Selskapets aktivitet påvirker brukerne av 

transmisjonsnettet og et mangfold av aktører i samfunnet 

for øvrig. 

Statnetts ansvar er operasjonalisert gjennom tre 

integrerte hovedroller: 

• Systemansvarlig  

Sikrer leveringskvalitet og momentan balanse 

mellom produksjon og forbruk av strøm til enhver tid 

• Netteier  

Eier det norske transmisjonsnettet og forbindelser til 

andre lands kraftsystemer 

• Kraftsystemplanlegger  

Planlegging av transmisjonsnettet i det norske 

kraftsystemet, inkludert forbindelsene til utlandet 

 

Å planlegge kraftsystemet og å være systemansvarlig 

forutsetter nøytralitet, åpenhet og tillit. Disse oppgavene 

berører alle aktørene i kraftmarkedet. Samtidig 

forutsetter eierskapet til transmisjonsnettet at Statnett 

samarbeider nært med myndigheter og andre aktører i 

planleggingen av kraftsystemet for å sikre riktig kapasitet 

til rett tid. 

Samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet 
Utviklingen av strømnettet skal, i tråd med energiloven og 

Statnetts vedtekter, være samfunnsøkonomisk rasjonell. 

Dette gjelder både beslutninger som Statnett tar selv, og 

beslutninger myndighetene gjør for å gi nødvendige 

tillatelser til tiltak. Samfunnsøkonomiske analyser sikrer 

at beslutningstakere får faglig gjennomarbeidede og 

sammenlignbare beslutningsunderlag. På denne 

bakgrunn vektlegger Statnett kostnadseffektive løsninger 

og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. 

Tilgang til kraftnett er en del av klimaløsningen 
For å nå klimamålene er det viktig å sikre at både ny 

fornybar kraftproduksjon får tilgang til kraftnettet og at 

forbruk som tidligere har fått, eller får, strøm fra fossile 

kilder, elektrifiseres. Statnett har plikt til å sikre en 

driftsmessig forsvarlig tilknytning av nytt eller økt forbruk 

og ny eller økt produksjon til nettet samtidig som 

forsyningssikkerheten i kraftsystemet ivaretas. Dersom 

tilknytning i eksisterende nett ikke er driftsmessig 

forsvarlig, skal Statnett utrede og foreta nødvendige 

investeringer i transmisjonsnettet i tråd med krav i lov og 

forskrifter.  

Statnetts kunder 
Alle som er tilknyttet transmisjonsnettet er Statnetts 

kunder. Det vil si kraftprodusenter, kraftforbrukere og 

regionale netteier. I de fleste tilfeller blir Statnetts kunder 

tilknyttet regionale nett. Kundene inngår da 

tilknytningsavtale med andre nettselskap enn Statnett. 

Lokale nettselskap må likevel avklare med Statnett om 

det er tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet. 

Statnett eies av den norske stat 

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til 

statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og 

energidepartementet (OED). Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) har ansvar for tilsyn innenfor 

vassdrags- og energilovgivningen. Fra 1.11.2019 er 

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) utpekt som 

reguleringsmyndighet, og skal utføre sine oppgaver 

som uavhengig myndighet. RMEs oppgave er å sørge 

for at aktørene overholder regelverket som sikrer 

konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet 

kraftnett.  

I Norge er kraftoverføringen monopolvirksomhet. Målet 

med statens eierskap i Statnett er å bidra til 

samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av 

transmisjonsnettet. Selskapet er ansvarlig for kritisk 

infrastruktur og oppgaver som er av stor betydning for 

samfunnssikkerheten. Statens eierskap bidrar til å sikre 

nøytralitet. Statnetts inntekter reguleres ved at RME 

setter en øvre grense for hvor mye selskapet kan ta 

betalt for sine tjenester. Reguleringen er basert på at 

selskapet over tid får dekket sine kostnader og mottar 

rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, 

utnyttelse og utvikling av nettet. 

Dette er Statnett 
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Statnett legger til rette for den elektriske 

fremtiden 
Statnetts strategi er å utvikle et fremtidsrettet og effektivt 

kraftsystem som legger til rette for økt fornybar 

kraftproduksjon, ny kraftintensiv næringsvirksomhet og 

elektrifisering for å kutte CO2-utslipp. Selskapet skal 

bidra til å møte kundenes behov for grønn energi og sikre 

god leveringskvalitet og høy tilgjengelig nettkapasitet.  

 

Statnett skal være effektiv, smart og sikker. Dette 

innebærer blant annet: 

 

• Utviklingen av et mer kostnadseffektivt system  

Dette vil bidra til at kundene ikke betaler mer enn 

nødvendig for sikker strømforsyning. Summen av 

digitalisering, velfungerende markeder og reduksjon 

av kostnader skal gi maksimal forsyningssikkerhet 

for pengene.  

 

• Valg av smarte og sikre løsninger 

Alle som jobber i og for Statnett skal komme trygt 

hjem hver dag. Statnett har en nullvisjon for ulykker 

og har som mål å være blant de beste TSOene i 

Europa på HMS, og ledende på digital sikkerhet. 

 

Statnett gjennomfører en omfattende digitalisering 

for å kunne utvikle, drifte og vedlikeholde nettet 

billigere og for å kunne forlenge levetiden på 

eksisterende anlegg. Nye, smarte løsninger kan 

også hjelpe oss å utnytte kraftsystemet bedre 

samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. 

Statnett er et bærekraftig, sosialt og etisk 

ansvarlig selskap 
Statnetts samfunnsansvar handler om hvilke sosiale, 

miljømessige og etiske hensyn selskapet tar i utførselen 

av sitt samfunnsoppdrag. Globale utfordringer som 

klimaendringer, sosial dumping, korrupsjon og tap av 

naturmangfold krever at næringslivet bidrar aktivt og 

målrettet. Samtidig er Statnett avhengig av aksept og tillit 

i lokalsamfunn over hele Norge, noe som gjør 

troverdighet og lokal forankring viktig.  

I 2019 har Statnett gjennomført flere tiltak for å 

koordinere og intensivere arbeidet med samfunnsansvar. 

Selskapet har identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål 

som er relevante for virksomheten, og selskapet skal 

jobbe videre med å integrere bærekraftsmålene i egen 

virksomhet. For nærmere redegjørelse henvises til 

samfunnsansvarsrapporten. 

Rapporter og utredninger er tilgjengelige 
For å møte samfunnets behov gjennomfører Statnett en 

rekke analyser og utredninger som gir grunnlag for å 

vurdere mulige tiltak. Dette kan være 

konseptvalgutredninger, analyser knyttet til spesifikke 

prosjekter eller grunnlagsarbeid. I tillegg utarbeides en 

Nettutviklingsplan og Kraftsystemutredning annet hvert 

år.  

Publiserte rapporter finnes på www.statnett.no. 

  

Finansielle nøkkeltall  2019 2018 2017 2016 2015 

Investeringer  9 618 12 377 9 235 7 695 5 820 

Egenkapital  17 783 16 194 14 011 13 867 13 605 

Totalkapital  76 323 70 281 58 721 50 743 45 547 

Driftsinntekter  9 641 9 138 7 401 6 678 5 906 

Resultat etter skatt  1 906 2 213 813 645 1 103 
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Drifter kraftsystemet med 11 000 km 

strømledning 
Statnett drifter om lag 11 000 km med høyspentlinjer, 

170 transformatorstasjoner og 1 600 km sjø- og 

landkabler over hele landet.  Kraftsystemet utvikles 

og forvaltes av Statnetts landsdekkende organisasjon 

som også ivaretar beredskapen. Nettet overvåkes av 

Statnetts sentraler. Statnett har videre ansvaret for 

forbindelser til Sverige, Danmark, Finland, Nederland 

og Russland.  

For å overvåke og styre Statnetts anlegg benyttes 

primært et landsdekkende sambandsnett basert på 

cirka 10 000 km optiske fiberkabler. 

Leveringspåliteligheten på strøm i Norge fra 

strømforsyningsanlegg på 33-420 kV, er 99,98 

prosent.  

Stor utbyggingsaktivitet i transmisjonsnettet 
Statnett har en høy utbyggingsaktivitet og mange 

pågående prosjekter i hele landet. Siden 2009 har 

selskapet bygget og oppgradert over 2 000 km 

ledninger og over 80 nye og ombygde stasjoner. I 

tillegg bygger selskapet nye kabelforbindelser til både 

Storbritannia og Tyskland. 

 

Operasjonelle nøkkeltall       
       Kraftledninger på drift fordelt på spenningsnivå1)      

Spenningsnivå Enhet 2019 2018 2017 2016 2015 

AC 132 km 2 409 2 411 2 411 2 468 2 686 

AC 300 km 4 043 4 180 4 387 4 601 4 595 

AC 420 km 4 492 4 132 3 803 3 276 3 138 

       
1) Statnett drifter også kraftledninger på følgende spenningsnivå: 22 kV, 152 kV, 220 kV, 250 kV og 350 kV. 

       
Ledningsnett og kabler i drift2) Enhet 2019 2018 2017 2016 2015 

Kraftledninger i drift km 11 076 10 947 10 855 10 600 10 295 

Jordkabler og sjøkabler i drift1) km 1 616 1 423 1 287 1 282 1 268 

Antall km ferdigstilt ny kraftledning km 156 225 232 157 137 

Antall km spenningsoppgraderte ledninger km 106 119 155   

Nybygg anlegg satt i drift km 201 141 189 149 162 

Sanerte anlegg km 61 50 54 25 80 

Antall bryterfelt satt i drift antall 94 67 50 61 63 

       
2) Prinsippene for rapportering ble endret i 2016. Verdier er oppdatert for alle år. Tallene viser installert løpemeter kabel, ikke 
kilometer trase 

 
 

Rødt = 420 kV 

Blått = 300 kV 

Gult = 132 kV 
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Statnett bidrar innenfor viktige områder som 

forsyningssikkerhet, verdiskapning og 

elektrifisering 
Forsyningssikkerhet: Som systemansvarlig i det 

norske kraftsystemet har Statnett hovedansvaret for 

forsyningssikkerheten i Norge. Forsyningssikkerheten 

dreier seg om kraftsystemets evne til kontinuerlig å levere 

elektrisk kraft av en gitt kvalitet til sluttbruker. Statnett 

ivaretar forsyningssikkerheten ved å sørge for riktig 

spenning og lav avbruddsfrekvens.  I tillegg sørger 

Statnett for beredskap for ulike feilsituasjoner, riktig 

dimensjonering og vedlikehold av anleggene, og en 

sikker IKT infrastruktur. 

Verdiskaping: Statnetts virksomhet skaper verdier for 

samfunnet og kunder, både direkte og indirekte. Den 

direkte verdiskapingen fremgår av konsernets regnskap 

og fordeles til eier, myndigheter, ansatte og långivere 

som vist i tabellen under. Indirekte verdiskaping skjer ved 

at Statnett bygger ut nettet og muliggjør produksjon, 

transport og forbruk av kraft som underbygger 

produsenters, forbrukeres og leverandørers 

verdiskaping.   

Elektrifisering: Statnett skal legge til rette for bruk av 

elektrisitet på nye områder og for fornybarutbygging, slik 

at Norge kan realisere sine klimamål. Gjennom 

kabelforbindelsene bidrar selskapet også til 

forsyningssikkerhet og et klimavennlig europeisk 

energisystem. 

Det må alltid være balanse mellom produksjon 

og forbruk  
I Norge er det Statnett som koordinerer produksjon og 

forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i 

kraftsystemet. Dette kalles momentan balanse. Hvor mye 

kraft som vil bli produsert og til hvilken pris, bestemmes i 

markedet for krafthandel. I dette markedet møtes 

kraftprodusentene og kraftleverandørene (som kjøper 

kraft på strømkundenes vegne). Kjøperne og selgerne 

treffer imidlertid aldri helt presist i forkant når det gjelder 

kraftmengde. Det er Statnetts oppgave å sikre at 

belastningen på nettet holdes innenfor akseptable 

grenser  

Se www.statnett.no for ytterligere informasjon om 

Statnett.

Forsyningssikkerhet Enhet 2019 2018 2017 2016 2015 

       

Frekvensavvik* Minutter 9 971 11 471 12 018 13 647 10 616 

Ikke-levert energi (ILE) MWh 783 49 772 823 1 279 

Leveringspålitelighet (1-ILE/LE) Prosent 99,9991 99,9999 - - - 

*Frekvensavvik måler stabilitet i kraftbalansen. I Norden er kravet at frekvensen skal være innenfor et bånd på 50,00 +/- 0,10 Hz. 

 

Fordeling av direkte verdiskaping Enhet 2019 2018 2017 2016 2015 

Ansatte - lønn og sosiale ytelser 1) MNOK 1 674 1 598 1 521 1 364 1 011 

Stat og kommune - skatter og avgifter 2) MNOK 1 041 959 620 548 707 

Rentekostnader MNOK 973 772 615 527 514 

Eier - utbytte 3) MNOK 1 261 484 326 350 357 

Statnett - Tilbakeholdt egenkapital 4) MNOK 1 422 1 683 402 264 940 

1) Lønnskostnad (ekskl. arbeidsgiveravgift). 2) Skattekostnad, eiendomsskatt og arbeidsgivergiveravgift. 

3) Foreslått utbytte for 2019. 4) Årets resultat redusert for foreslått utbytte  
 

Nettnivåer i kraftmarkedet 

I Norge skilles det mellom transmisjonsnett og 

distribusjonsnett.  

Transmisjonsnettet binder sammen store 

produsenter og forbrukere i et landsdekkende system, 

og omfatter i tillegg utlandsforbindelsene. 

Transmisjonsnettet er på et høyt spenningsnivå, 

vanligvis på 300 kV og 420 kV, men i enkelte deler av 

landet inngår også 132 kV. I Norge er det Statnett som 

opererer transmisjonsnettet. 

Distribusjonsnett er de lokale kraftnettene som 

vanligvis sørger for distribusjon av kraft til mindre 

sluttbrukere. Distribusjonsnettet har spenning opp til 

132 kV.  
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Sikker strømforsyning til norske forbrukere 
Året 2019 har vært både varmere og våtere enn normalt, 

med god kraftsituasjon. Driftsituasjonen har vært god med 

en stabil system- og anleggsdrift. Høy byggeaktivitet i 

nettet utfordrer driften med mange planlagte driftsstanser, 

noe som har forårsaket redusert handelskapasitet, men 

dette har blitt håndtert på en god måte. 

Forsyningssikkerheten har vært tilfredsstillende med få 

hendelser som har medført avbrudd for sluttbruker, selv om 

den er definert som sårbar i enkelte områder. 

Rasjonell og balansert utvikling av nettet 
Fortsatt sikker strømforsyning, samtidig som vi legger til 

rette for verdiskaping og gode klimaløsninger i form av 

elektrifisering og ny fornybar kraftproduksjon, er 

grunnleggende for utviklingen av kraftsystemet. Dette må 

skje på en kostnadseffektiv måte, der vi også tar andre 

viktige hensyn som natur og miljø. Statnett styrker nå nettet 

i flere regioner og inn mot de store byene. Kraftsystemet er 

under utvikling med vekt på automatiserte og digitaliserte 

løsninger, både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.  

Idriftsettelser av delstrekninger i Vestre korridor 
Vestre korridor er en fellesbetegnelse for 

transmisjonsnettet på Sør-Vestlandet, og her pågår det 

arbeider for å oppgradere til 420kV spenning. Vestre 

korridor strekker seg fra Kristiansand i sør til Sauda i nord. 

Prosjektet har gjennom 2019 idriftsatt flere delstrekninger 

og nådde en stor og viktig milepæl i oktober da ledningen 

mellom Saurdal og Ertsmyra ble satt i drift som tre nye 

ledninger, henholdsvis Saurdal - Lyse, Lyse – Tjørhom og 

Tjørhom - Ertsmyra. Dette gir en betydelig og viktig 

kapasitetsøkning i Vestre korridor og legger til rette for 

sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene. 

Vestre korridor skal stå ferdig i 2021. 

Idriftsettelse første delstrekk av Namsos – Surna 
Realiseringen av 420kV ledningen Namsos - Surna 

gjennomføres i to trinn. Første byggetrinn som består av 

delstrekningene Snilldal - Surna og Namsos - Åfjord ble 

satt i drift i august. Siste trinn skal i henhold til 

konsesjonsvedtaket ferdigstilles senest i 2028. Namsos - 

Surna bygges for å legge til rette for vindkraftutbygging, 

øke nord-sør-kapasiteten i nettet gjennom Midt-Norge og 

øke forsyningssikkerheten i regionen. 

Mellomlandsforbindelse til Tyskland (NordLink) 
Den undersjøiske strømkabelen mellom Norge og 

Tyskland, samt strømretteranlegget på norsk side, ble 

testet og klargjort for bruk i 2019. Luftledningen som går 

mellom strømretteranlegget på Ertsmyra og 

muffestasjonen i Vollesfjord i Flekkefjord kommune, ble 

ferdigstilt i 2019 og settes i drift i løpet av 2020. Legging av 

landkabel pågår i Tyskland. Kabelen skal være i prøvedrift 

fra slutten av 2020. Utvekslingskapasiteten bidrar til 

verdiskaping og forsyningssikkerhet og er del av 

omstillingen til et mer klimavennlig europeisk 

energisystem, samtidig som forsyningssikkerheten styrkes.  

Mellomlandsforbindelse til England (North Sea 

Link) 
Arbeidene med å legge den undersjøiske strømkabelen 

mellom Norge og Storbritannia har fortsatt i 2019, og den 

andre av fire leggesesonger er nær ferdigstilt. 

Byggearbeidene for strømretteranlegg i Kvilldal og i Blyth i 

Storbritannia pågår. Kabelen skal settes i drift i 

2021. Utvekslings-kapasiteten bidrar til verdiskaping 

og forsyningssikkerhet og er del av omstillingen til et mer 

klimavennlig europeisk energisystem.  

Nettplan Stor-Oslo 
Arbeidet med å fornye hovedstrømnettet i og rundt Oslo 

fortsatte i 2019. Av de største prosjektene kan nevnes 

tunnelarbeidene mellom transformatorstasjonene Smestad 

og Sogn hvor det har pågått arbeid gjennom hele året. 

Videre har det vært jobbet med planene for bygging av 

tunnelen mellom transformatorstasjonene Sogn og Ulven. 

Det samme gjelder fornyelsen av forbindelsen mellom 

transformatorstasjonene Hamang, Bærum og Smestad. 

Alle prosjektene innenfor Nettplan Stor-Oslo inngår i et 

felles løft for å sikre fremtidig trygg strømforsyning. 

Salg av reservekraftverk 
Reservekraftverket på Tjeldbergodden ble i mars solgt til et 

tyrkisk selskap. Reservekraftverket ble installert i 2006 som 

følge av at energiunderskuddet i Midt-Norge økte 

dramatisk. Med idriftsettelsen av Ørskog - Sogndal i 

desember 2016 ble forsyningssikkerheten i Midt-Norge 

normalisert, og grunnlaget for å ha reservekraftverket 

forsvant. 

Viktige hendelser 2019 
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Overdragelse av forbindelsen Mongstad - 

Modalen 
Statnett SF og BKK Nett inngikk i 2017 en opsjonsavtale 

som tilrettela for at BKK Nett AS kunne gjennomføre 

bygging av 420kV forbindelsen Mongstad - Modalen, mot 

at BKK Nett samtidig fikk en rett til å selge anlegget til 

Statnett SF ved ferdigstillelse. BKK Nett AS har 

gjennomført byggingen av anlegget. Overdragelsesavtale 

er inngått og Statnett har med virkning fra desember 

overtatt eierskapet.  

Nettanlegget klassifiseres som en del av 

transmisjonsnettet og ble satt i drift i desember. Med 

Mongstad - Modalen er det etablert tosidig forsyning til 

industriforbruket langs kysten og leveringspåliteligheten er 

styrket ved kapasitetsøkningen. 

Idriftsettelse av Elhub 
Kraftbransjens felles datahub (Elhub) for behandling av 

målerverdier fra strømkundene ble satt i drift i februar. 

Statnett fikk i 2013 i oppdrag fra NVE å realisere en felles 

datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at 

NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert 

AMS-målere. Med dette har kraftbransjen tatt et viktig skritt 

i digitaliseringen. 

Nordisk balanseringsmodell 
I juni fattet Statnett og Svenska kraftnät 

investeringsbeslutning for implementering av ny nordisk 

balanseringsmodell (NBM). Behovet for dette har oppstått 

fordi kraftsystemet i større grad preges av mer uregulert 

fornybar kraftproduksjon samtidig som 

overføringskapasiteten mellom Norden og omliggende 

områder øker. Konseptet skal møte økende behov for 

fleksibilitet og sikre bedre kontroll med ubalanse. 

Nordisk løsning for varsling av utilgjengelig 

markedskapasitet 
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og 

Energinet lansert en publiseringsløsning, NUCS (Nordic 

Unavailability Collection System), for varsling av 

utilgjengelig kapasitet i kraftmarkedet. Løsningen skal 

både samle inn nordiske data for en felleseuropeisk 

transparensplattform og publisere informasjonen selv. 

NUCS gir aktørene i kraftmarkedet et samlet overblikk over 

hvilken kapasitet som ikke er tilgjengelig i det nordiske 

kraftsystemet. 

Statnett Transport overføres til Statnett SF 
Statnetts styre vedtok i november å flytte Statnett Transport 

AS sin virksomhet inn i Statnett SF.  Statnett Transport 

ivaretar i dag Statnetts forpliktelser innen 

tungtransportberedskap slik denne er nedfelt i 

kraftberedskapsforskriften. Overføring vil skje i 2020. 

Statnett har solgt seg ned i Nord Pool 
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i 

Norden og Baltikum inngikk i desember avtale om salg av 

66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool 

til Euronext, som også eier Oslo Børs. Avtalen har virkning 

fra og med januar 2020.  

Samarbeid om datasikkerhet 
Statnett og NTNU har inngått en femårig samarbeidsavtale 

innen informasjonssikkerhet (cyber security). Målet er å 

sikre en stadig mer digitalisert kraftsektor i fremtiden. 

Statnett har tidligere inngått samarbeidsavtale med NTNU 

innen maskinlæring og blockchain. 

Statnett underlagt sikkerhetsloven 
Olje- og energidepartementet (OED) vedtok i november at 

Statnett skal underlegges sikkerhetsloven. Statnett har 

vært og er fremdeles underlagt forskrift om sikkerhet ved 

arbeid i drift i elektriske anlegg (FSE). Sikkerhetsloven er i 

større grad en statssikkerhetslov rettet mot å hindre 

spionasje, sabotasje og terror. Nasjonal kraftforsyning er 

identifisert som en grunnleggende nasjonal funksjon under 

sikkerhetsloven, noe som stiller ytterligere krav til Statnett.  

Låneopptak 
Det ble i 2019 trukket opp 100 millioner euro av en 

opprinnelig låneramme på 300 millioner euro fra den 

europeiske investeringsbanken (EIB). Ubenyttet 

låneramme ved utgangen av 2019 er 100 millioner euro. 

Det ble i tillegg tatt opp flere kortsiktige lån i 

sertifikatmarkedet, hvorav 3 milliarder kroner er utestående 

ved utgangen av 2019. 
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Utvikling inntekter og resultat 
Utviklingen i inntekter og resultat de siste fem årene kan i 

hovedsak forklares med flere idriftsatte anlegg som gir økt 

nettkapital, samtidig som en noe redusert referanserente i 

den økonomiske reguleringen i perioden har virket i motsatt 

retning. Statnett har de siste årene hatt betydelige mer- og 

mindreinntekter som hovedsakelig skyldes stor variasjon i 

flaskehalsinntekter. Dette har gitt store svingninger i 

Statnetts regnskapsførte driftsinntekter og driftsresultat. 

Inntekter og resultat justert for mer-/mindreinntekt viser at 

underliggende virksomhet er mer stabil enn det som 

fremgår av rapporterte regnskapstall.  

Statnett har utformet en strategi som legger føringer for 

fastsettelse av den årlige tariffen for transmisjonsnettet. 

Statnett legger vekt på hensynet til jevne og forutsigbare 

tariffer over tid, dette påvirker mer- eller mindreinntekten. 

Ved utgangen av 2019 hadde Statnett en akkumulert 

mindreinntekt på 732 millioner kroner. 

Investeringsnivået påvirker inntekter og 

balansen 

Det er kun ferdigstilte investeringer som inngår som en del 

av grunnlaget for Statnetts regulerte inntekt.   

Statnetts egenkapital rapportert i finansregnskapet er ikke 

justert for akkumulert mer-/mindreinntekt. For å finne 

Statnetts reelle egenkapital justeres egenkapitalen for 

akkumulert mer-/mindreinntekt etter skatt. 

Netto rentebærende gjeld har økt i takt med 

investeringsnivået. I 2014 fikk Statnett tilført ny egenkapital 

på 3,25 milliarder kroner med målsetting om å sikre 

minimum 25 prosent egenkapitalandel. Egenkapitalandel 

ved utgangen av 2019 på 23,3 prosent. Korrigering for mer-

/mindreinntekt er egenkapitalandelen for 2019 lik 24 

prosent.

Utvikling mer- /mindreinntekt, konsern  Driftsresultat (EBIT) konsern, justert for mer-/mindreinntekt 

 

 

 

Driftsinntekter regulert virksomhet 

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet 

består av fastsatt nettleie fra kundene i transmisjons-

nettet, gebyrinntekter i forbindelse med avregnings- 

ansvaret og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter 

oppstår når det overføres kraft fra områder med lav 

kraftpris til områder med høy kraftpris i Norden og på 

mellomlandsforbindelse mellom Norge og Nederland. 

Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av hvert 

kalenderår. 

Tillatt inntekt regulert virksomhet 

Fordi nettvirksomhet er naturlig monopol, reguleres og 

kontrolleres Statnetts inntekter av Regulerings-

myndigheten for energi (RME), som årlig fastsetter en 

tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke kostnadene 

knyttet til å utvikle og vedlikeholde nettet, samt gi en 

rimelig avkastning på investeringene. Forutsetningen 

er at transmisjonsnettet blir planlagt, bygget, driftet, 

utnyttet og vedlikeholdt på en kostnadseffektiv måte. I 

tillegg mottar Statnett som avregningsansvarlig 

gebyrinntekter for balanseavregning av det norske 

kraftsystemet og drifting av datahuben Elhub. 

Mer- eller mindreinntekt 

Det vil normalt være avvik mellom det enkelte års 

faktiske regnskapsmessige inntekt fra regulert 

virksomhet og endelig tillatt inntekt, som RME 

fastsetter etter årets utløp. Avviket kalles mer- eller 

mindreinntekt, og skal i henhold til tariffregelverket 

utjevnes over tid ved justering av fremtidig nettleie. 

Mer-/mindreinntekt er derfor midlertidige størrelser i 

Statnetts regnskap, som i henhold til IFRS ikke 

balanseføres.  

Finansielle rammebetingelser  
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Nøkkeltall og alternative resultatmål*  
      
Hovedtall (Beløp i mill. kr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Regnskapsmessig resultat      

Driftsinntekter 9 641 9 138 7 401 6 678 5 906 

Avskrivning og amortisering 1) -2 339 -1 941 -2 273 -2 120 -1 516 

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA) 5 366 5 062 3 585 3 272 3 230 

Driftsresultat (EBIT) 3 027 3 120 1 312 1 152 1 714 

Resultat før skattekostnad 2 440 2 701 976 783 1 410 

Periodens resultat 2) 1 906 2 213 813 645 1 103 

Justeringer      

Endring i akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) før skatt -791 362 -646 -1 003 -444 

Endring i akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) etter skatt -617 279 -491 -752 -324 

Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-) før skatt -732 59 -303 343 1 346 

Underliggende resultat (justert for endring i mer-/mindreinntekt) 2) 
     

Driftsinntekter 10 432 8 776 8 047 7 681 6 350 

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA) 6 157 4 699 4 231 4 275 3 784 

Underliggende driftsresultat (EBIT) 3 818 2 758 1 958 2 155 2 158 

Resultat før skattekostnad 3 231 2 339 1 622 1 786 1 854 

Underliggende årsresultat 2 523 1 934 1 304 1 398 1 427 

Hovedtall balanse 
     

Investeringer (tilgang anlegg under utførelse inkl. byggelånsrenter og kjøp) 9 618 12 377 9 235 7 695 5 820 

Varige driftsmidler 54 637 40 948 35 653 33 861 30 215 

Langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld inkl effekt av sikring 50 199 45 737 39 189 32 633 28 289 

Markedsverdi rente- og valutasikring tilknyttet lån 4 569 3 451 2 701 2 844 4 833 

Rentebærende gjeld uten effekt av rente- og valutasikring 45 630 42 286 36 488 29 789 23 257 

Egenkapital 17 783 16 194 14 011 13 867 13 605 

Egenkapital justert for mer-/mindreinntekt etter skatt 18 354 16 149 14 241 13 610 12 622 

Totalkapital 76 323 70 281 58 721 50 743 45 547 

Sysselsatt kapital 3) 62 705 55 507 49 299 41 322 35 859 

Finansielle nøkkeltall 
     

Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer-/ mindreinntekt 4) 6,5 % 5,3 % 4,3 % 5,6 % 6,4 % 

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 5) 11,2 % 14,7 % 5,8 % 4,7 % 8,4 % 

Egenkapitalprosent 23,3 % 23,0 % 23,9 % 27,3 % 29,9 % 

Egenkapitalprosent etter skatt, justert for mer- /mindreinntekt 24,0 % 23,0 % 24,3 % 26,8 % 27,7 % 

1) Avskrivninger, amortisering og nedskrivning oppgitt i totalresultat redusert for nedskrivninger oppgitt i note 9 anlegg under utførelse. 

2) Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer, gebyrer og 
flaskehalsinntekter. Forskjellen benevnes som mer- eller mindreinntekt (se note 4). 
3) Sysselsatt kapital = Varige driftsmidler + Anlegg under utførelse + Kunde- og andre kortsiktige fordringer - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. 

4) Avkastning sysselsatt kapital før skatt, justert for mer-/ mindreinntekt = Driftsresultat (EBIT), justert for mer-/ mindreinntekt / Gjennomsnittlig sysselsatt 
kapital de to siste år. 

5) Egenkapitalrentabilitet etter skatt = Årsresultat etter skatt / Gjennomsnittlig egenkapital de to siste år. 

* For å få en bedre forståelse for Statnetts underliggende resultat presenteres en del alternative resultatmål. Alternative resultatmål er i ESMA's 
retningslinjer definert som et finansielt måltall for historiske eller fremtidige økonomiske resultater, til forskjell fra et økonomisk måltall som er spesifisert i 
det anvendte rammeverket for finansiell rapportering. Statnetts alternative resultatmål er justert for mer-/mindreinntekt, og er i tillegg til tall fra IFRS-
regnskapet. Akkumulert mer-/mindreinntekt inneholder i tillegg til årlige mer-/mindreinntekter også tillagte renter og korrigeringer fra tidligere år.  
I tillegg vises utviklingen i utvalgte finansielle og operasjonelle nøkkeltall som benyttes av ledelsen for oppfølging av resultatmål over tid. 
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Vi går inn i 

elektrifiseringens tiår 

I 2010 startet Statnett utviklingen av neste generasjon 

kraftnett. Det gjorde vi fordi fremtiden er elektrisk. Nå, 

ved inngangen til 20-tallet, er tegnene tydelige: Vi ser 

raskere elektrifisering, økt handel og en betydelig 

økning i fornybar kraftproduksjon i Norge og i våre 

naboland. Nettet blir viktigere enn noen gang, både for 

verdiskaping, sikker strømforsyning og en bærekraftig 

utvikling. 

Klimapolitikken er en sentral 

driver for omstilling i 

energisystemet, og i Europa blir 

klimapolitikken langt mer 

ambisiøs. EU vil trolig gå inn for 

minst 50 prosent utslippskutt til 

2030 og netto null utslipp i 2050. Vi ser planer om en 

European Green Deal, og vi kan vente høyere karbonpriser 

og karbonskatt på import fra land uten karbonpris. Flere av 

våre naboland har satt seg mer ambisiøse mål enn EU.  

Statsminister Erna Solberg ba i desember Olje- og 

energidepartementet om å utrede elektrifisering av 

petroleumsanlegg på land. Tidlig i januar i år gikk Equinor, 

LO og NHO ut med planer for omfattende elektrifisering 

offshore. Statnett har, i samarbeid med Equinor og Gassco, 

arbeidet med å legge til rette for denne utviklingen gjennom 

hele 2019. Offshore elektrifisering kan gi inntil 12 TWh økt 

kraftuttak fra nettet. I Statnett har vi de siste årene merket 

mye større pågang for tilknytning av nytt eller økt forbruk. 

En god del av dette er elektrifisering. De utviklingstrekkene 

vi ser, kan også gi en mer generell industrivekst fordi Norge 

har gode 

muligheter til å 

levere utslippsfri 

og billig kraft. 

Produksjon av 

hydrogen til 

ulike industri-

prosesser og til 

tyngre transport 

kan også føre til 

økt strømuttak.  

Selv om vi har et 

komfortabelt 

kraftoverskudd 

nå, vil en stor 

vekst i forbruket 

kreve økt 

kraftproduksjon. 

Vi ser også stor 

pågang for 

tilknytning av ny kraftproduksjon, særlig vindkraft. Dette 

skyldes at vindkraft mange steder nå er konkurransedyktig 

uten subsidier. Gode vindforhold og fleksibel vannkraft gjør 

vindkraft særlig egnet i Norden. Samtidig synker 

kostnadene ved vindkraft slik at lønnsomheten øker.  

Kombinasjonen av mer ambisiøs klimapolitikk og billigere 

fornybar energi vil gi fart til energiomstillingen i hele 

Europa. Et interessant eksempel er bunnfast offshore 

vindkraft der kostnadene har falt raskt og subsidie-behovet 

redusert. Med et stort behov for utslippsfri elektrisitet i 

Europa og lavere kostnader ved offshore vind, kan 

Nordsjøen frem mot 2030 få en kraft-produksjon som er 

større enn norsk kraftproduksjon. Via handel vil en stor 

vekst i vindkraft i Nord-Europa også slå tungt inn i det 

norske kraftsystemet.  

Med de nettforsterkningene vi har gjort og det vi skal gjøre 

i de kommende årene, er Norge godt forberedt på den 

elektriske fremtiden. For Statnett har 2019 vært et år med 

vellykket prosjektgjennom-føring, stabil drift og høy 

forsyningssikkerhet. Viktige delstrekninger på Vestre 

korridor og på den fremtidige forbindelsen mellom Namsos 

og Surna er satt i drift. Arbeidet med kabler til Tyskland og 

til England, begge på 1400 MW, har også hatt 

tilfredsstillende fremdrift. Disse vil bli tatt i bruk i løpet av de 

to neste årene. 

Nytt stort forbruk og ny kraftproduksjon vil ofte kreve nye 

nettinvesteringer nær tilknytningspunktene, men ved en 

relativt balansert vekst i forbruk og produksjon vil den 

Tilknytningssaker, omsøkt og tildelt volum 

 

Konsernsjefen har ordet 

«Nettet blir 

viktigere enn 

noen gang» 
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viktigste virkningen være 

bedre utnyttelse av nettet 

og flere til å dele på 

kostnadene. Statnett 

jobber systematisk med å 

kostnadseffektive løsninger 

samtidig som vi forsterker 

og fornyer nettet. I denne 

sammenheng er 

digitalisering et viktig 

instrument. Nye IKT-

løsninger, inkludert bruk av 

sensorer og droner, åpner 

for å begrense 

byggekostnadene, 

overvåke tilstanden i nettet bedre, utføre vedlikehold mer 

effektivt, forlenge levetiden på anlegg og ikke minst utnytte 

kapasiteten i nettet bedre. 

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Det 

innebærer at vi koordinerer kraftproduksjonen i Norge og 

sikrer balansen mellom produksjon og forbruk til enhver tid, 

og det er vår oppgave å sikre at belastningen på nettet 

holdes innenfor akseptable grenser. Nye digitale løsninger 

er viktige for å sikre den løpende balansen i nettet når 

produksjon, forbruk og kraftflyt blir mer variabel enn før. Et 

omfattende utviklingsarbeid er igangsatt for å utvikle et nytt 

"balanseringskonsept", sammen med våre nordiske 

søsterselskaper. Viktige deler av systemdriftsoppgavene 

skal automatiseres, og Statnett ønsker å utnytte de 

mulighetene ny teknologi kan gi. En omfattende portefølje 

av FoU-aktiviteter adresserer de samme utfordringene. Vi 

vil også bidra til et tettere samarbeid med de regionale 

nettselskapene i Norge. Sammen skal vi utvikle nye og mer 

effektive løsninger for å opprettholde forsynings-

sikkerheten og skape verdier for kundene.  

Utbruddet av COVID-19 (koronaviruset) preger samfunnet 

hittil i 2020, og Statnetts virksomhet blir også berørt. 

Statnett har i håndteringen av epidemien tydelige 

prioriteringer. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre strøm-

forsyningen til enhver tid og uansett situasjon. Samtidig 

skal vi bidra i samfunnsinnsatsen for å begrense 

spredningen og skjerme sårbare grupper, også blant egne 

ansatte.  

Denne prioriteringen gir 

tydelige føringer for 

selskapets tiltak. Vi tok 

tidlig en beslutning om å be 

alle ansatte som kan utføre 

sine oppgaver hjemmefra 

om å gjøre det. Samtidig 

ble det satt inn klare tiltak 

for å skjerme 

driftssentraler, personell i 

førstelinje og andre kritiske 

funksjoner. Dette gjøres 

gjennom organisatoriske 

grep og begrensning av 

kontakt på tvers av 

oppgaver og grupper. 

I skrivende stund er det for tidlig å si noe om hva epidemien 

betyr for både samfunnet og Statnett. Våre 

beredskapsplaner er robuste og vi har tiltro til at vi skal 

klare å gjennomføre våre kjerneoppgaver og sikre drift av 

kraftsystemet og selskapet. 

 

 

Auke Lont

«Med de nett-

forsterkningene 

vi har gjort og 

skal gjøre, er 

Norge godt 

forberedt på 

den elektriske 

fremtiden.» 

«Vi tok tidlig en 

beslutning om 

å be alle 

ansatte som 

kan utføre sine 

oppgaver 

hjemmefra om 

å gjøre det.»  
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Organisasjonsstruktur 
Statnett har hovedkontor i Oslo og administrasjons-

kontorer i Alta, Trondheim, Sandnes og på Sunndalsøra. 

Konsernets virksomhet er organisert i seks divisjoner.  

Det er i 2019 gjennomført en rekke organisatoriske 

endringer som skal bidra til økt fleksibilitet og bedre 

utnyttelse av ressursene og samtidig styrke 

kompetansemiljøene og den tverrfaglige 

kompetanseutviklingen. Statnett legger med dette til rette 

for en effektiv og smidig organisasjons-struktur. 

Se www.statnett.no for ytterligere informasjon om Statnetts 

organisasjon. 

Datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede 

selskaper 
Hovedvekten av konsernets aktivitet foregår i morselskapet 

Statnett SF. Virksomheten i datterselskaper, 

felleskontrollert og tilknyttede selskaper er beskrevet 

nedenfor.  

Statnett Transport AS 

Statnett SF er pålagt å stille til disposisjon en 

tungtransportberedskap for norsk kraftforsyning. Det 

heleide datterselskapet Statnett Transport AS skal sikre en 

effektiv og konkurransedyktig gjennomføring av disse 

forpliktelsene. Det ble i 2019 besluttet at selskapet skal 

avvikles, og virksomheten innlemmes i Statnett SF i løpet 

av 2020. 

NordLink AS 

Det heleide datterselskapet NordLink Norge AS står for 

bygging og drift av Statnetts andel av NordLink, en 

mellomlandsforbindelse fra Norge til Tyskland. 

Elhub AS 

Det heleide datterselskapet Elhub AS står for utvikling og 

drift, av en sentral datahub for måleverdier og 

markedsprosesser i det norske kraftmarkedet (Elhub). 

Dette er et oppdrag Statnett er pålagt av NVE gjennom 

avregningskonsesjonen.  

Fifty AS 

Fifty AS er et felleskontrollert selskap eid sammen med 

Svenska kraftnät. Fifty AS har som formål å utvikle og drifte 

regulerings- og markedssystemer for å balansere det 

nordiske kraftsystemet. 

eSett OY 

Statnett SF eier 25 prosent av eSett OY. Selskapet leverer 

balanseavregningstjenester til markedsaktører i Finland, 

Sverige, Danmark og Norge.  

KraftCERT AS 

Statnett SF eier 33,3 prosent av KraftCERT AS, som 

overvåker energiselskapers IT-systemer og håndterer 

uønskede IT-sikkerhetshendelser. I tillegg skal selskapet 

bistå andre aktører i den norske kraftbransjen med å 

håndtere og forebygge angrep på IKT-systemer.  

Nord Pool 

Statnett SF hadde ved utgangen av 2019 en eierandel på 

28,2 prosent i Nord Pool Holding AS. I 2020 har Euronext 

kjøpt 66 prosent av aksjene i Nord Pool og Statnett og de 

øvrige TSO’ene er nå i ferd med å restrukturere sitt 

eierskap gjennom selskapet TSO Holding AS. 

Se note 20 og 22 for ytterligere informasjon om 

selskapene.  

Operasjonelle nøkkeltall, konsern  2019 2018 2017 2016 2015 

Antall ansatte  1 493 1 461 1 415 1 326 1 226 

Sykefravær %  2,9 3,2 3,4 3,2 3,3 

H-verdi, egne ansatte  2,3 1,9 1,6 3,6 4,9 

H-verdi, inkludert leverandører  4,2 5,6 3,6 5,6 6,4 
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Statnett er et systemansvarlig nettselskap som 

forvalter kritisk infrastruktur. Selskapets risikostyring 

reflekterer samfunnsoppdraget. 

Statnetts risikostyring dekker hele virksomheten, inkludert 

strategiske, markedsmessige, operasjonelle og finansielle 

forhold. Helhetlig risikostyring skal sikre at risikoer som 

omhandler HMS, forsyning av elektrisk kraft, tilrettelegging 

for verdiskaping, økonomi og omdømme holdes på et 

akseptabelt nivå. 

Gode HMS-prestasjoner – styrking av 
internkontroll og opplæring pågår 
Hver dag gjennomfører Statnett arbeidsoperasjoner som 

innebærer høy risiko. Eksempler på dette er bruk av 

helikopter, arbeid i høyden og arbeid i og i nærheten av 

høyspentanlegg. Et viktig risikoreduserende tiltak er 

tilpasset opplæring av henholdsvis egne ansatte, innleide 

og entreprenører som skal utføre risikofylt arbeid. Det 

pågår aktiviteter innen Statnetts operative virksomhet for 

ytterligere å styrke risikobevisstheten ved arbeid som 

innebærer høy risiko.  

Innenfor elsikkerhetsområdet er utviklingen av krav og 

opplæringsopplegg styrket gjennom ny organisering. I 

2019 har HMS-arbeidet hatt fokus på videreutvikling og 

omlegging av styringssystemet. Hensikten er å styrke 

selskapets internkontroll innenfor HMS.  

Antall fraværsskader blant egne ansatte er lavt, og antall 

skader blant entreprenører og innleide som jobber i 

Statnetts anlegg er nær halvert fra 2018 til 2019. 

I 2019 er det foretatt en systematisk kartlegging av 

miljørisiko knyttet til selskapets anlegg og prosjekter. I 

tillegg er rapporteringssystemet som sikrer oversikt og 

kvalitet på miljø- og klimadata, forbedret. Videre er det 

etablert system for internkontroll i henhold til nytt 

forskriftskrav til miljø og landskap. 

Statnett leverer på forsyningssikkerhet og 
tilrettelegging for verdiskaping 
Statnett sørger for sikker forsyning av elektrisk kraft til 

kunder og legger til rette for høy tilgjengelig nettkapasitet til 

markedet. Dette krever god forståelse av risikofaktorer, 

vedvarende monitorering og gode risikovurderinger både i 

system- og anleggsdriften.. Oppfølgingen av risikobildet 

foregår gjennom foretakets strategiske styring, en rekke 

ulike investeringstiltak og i den daglige driften av system og 

anlegg.  

Normalt driftes nettet med N-1 sikkerhet. Det vil si at utfall 

av én komponent ikke vil føre til strømbrudd. I situasjoner 

med normal driftssikkerhet vil det også kunne oppstå 

avbrudd dersom flere feil inntreffer samtidig eller der 

Statnett operere med N-0 sikkerhet. Enkelte geografiske 

områder vurderes fortsatt som særlig sårbare. Værrelaterte 

hendelser og ekstremvær, feil i anlegg, angrep/hacking på 

driftskontrollsystemer og terror mot fysiske anlegg er 

hendelser som utgjør risiko for forsyningssikkerheten.  

De viktigste risikoreduserende tiltakene på kort sikt er god 

planlegging av driften, riktig vedlikehold av anleggene og 

godt forebyggende arbeid på digital sikkerhet. God 

beredskap reduserer konsekvensene av feil. Viktige tiltak 

som vil gi effekt på forsyningssikkerheten på lengre sikt er 

Statnetts pågående og planlagte investeringsprosjekter 

innen fornyelse av anleggsmassen og nødvendig 

kapasitetsøkning. 

Nye mellomlandsforbindelser vil gi økt verdiskaping, men 

samtidig forventes det at driften blir mer krevende. Statnett 

er aktivt involvert i nordisk og europeisk arbeid innen 

markeds- og systemutvikling og gjennomfører betydelige 

IT-prosjekter for å håndtere fremtidig drift. Statnett er også 

sterkt involvert i å påvirke europeisk regelverk slik at det 

blir hensiktsmessig for norske og nordiske forhold. 

Statnetts investeringsprosjekter innen nettanlegg og IT-

systemer innebærer ulike aspekter av 

gjennomføringsrisiko, som håndteres løpende. 

Risiko knyttet til digital sikkerhet blir stadig 
viktigere 
Statnetts digitale systemer er til dels samfunnskritiske og 

kan være gjenstand for angrep. Kraftsektoren ble også i 

2019 trukket frem av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og 

PST som et område hvor digitale angrep kan få store 

konsekvenser, og hvor det må påberegnes at statlige 

aktører er aktive. Statnett tar den digitale risikoen på 

høyeste alvor og har iverksatt flere tiltak for å beskytte 

kritisk infrastruktur. Samarbeid innen bransjen og med 

nasjonale myndigheter er viktig for å kunne lykkes med 

dette arbeidet. 

Økt fokus på klima og elektrifisering gir nye 

utfordringer 
Det europeiske kraftsystemet er i endring, drevet av 

klimapolitikk, marked og ny teknologi. Både ekstremvær og 

økt klimapolitisk fokus med påfølgende skjerpede lovkrav i 

Europa og Norge, har fått Statnett til å sette i verk flere 

risikoreduserende tiltak.  

Risikostyring og internkontroll  
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Selskapet gjennomfører blant annet jevnlige 

risikovurderinger av fysisk skade på anlegg som kan 

påvirke forsyningssikkerheten. Miljø- og klimastrategien 

omtaler Statnetts totale ambisjoner og prioriteringer for å 

møte miljø- og klimautfordringen. 

Statnett er også sentral tilrettelegger for elektrifisering i 

Norge. Selskapets risiko knytter seg til håndteringen av økt 

forbruk og mye ny produksjon. 

Fremtidige inntekter avhenger av Statnetts 
kostnadseffektivitet  
Statnetts inntekter er eksponert for risiko gjennom 

Reguleringsmyndigheten for energis (RMEs) fastsettelse 

av inntektsramme. Resultater fra TSO-benchmarking 

benyttes blant annet som underlag for å vurdere Statnetts 

effektivitet. RMEs effektivitetsvurdering vil kunne medføre 

reduksjon i tillatt inntekt. Kostnadseffektiviserende tiltak er 

viktig for å redusere Statnetts risiko knyttet til fremtidige 

inntekter. 

Andre forhold som påvirker tillatt inntekt er referanserente 
for regulert avkastning, forsinket idriftsettelse av anlegg 
under bygging og hvordan systemdriftskostnader inngår i 
inntektsrammen. I tillegg kan avbrudd i kraftforsyningen 
redusere tillatt inntekt, regulert gjennom KILE-ordningen 
(kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi).  

Statnetts eksponering for risiko i 
finansmarkedene 

Rente- og likviditetsrisiko 
Konsernet er eksponert for renterisiko i låneporteføljen, 

likviditetsporteføljen og finansielle sikringer. Statnett 

reduserer renterisikoen og svingningene i resultatet ved å 

inngå rentebytteavtaler tilknyttet Statnetts gjeld. 

Resterende renterisiko i låneporteføljen reduseres av at 

inntektssiden påvirkes av markedsrenter gjennom 

referanserenten i inntektsreguleringen. 

Statnett har tilgang til flere lånemarkeder og har en spredt 
forfallsstruktur på lån. Lånetilgang støttes av en 
kredittrating for langsiktige låneopptak på A+ og A2 fra 
henholdsvis Standard & Poor’s og Moody’s Investor 
Service. Statnett opprettholder sin likviditetstilgang, som 
skal sikre finansiering av drift og investeringer på rullerende 
tolvmånedersbasis, også uten opptak av nye lån. 
Likviditetstilgangen inkluderer en trekkfasilitet på 8 
milliarder kroner med løpetid til januar 2024. Dette 
reduserer risikoen for at Statnett ikke får refinansiert sine 
lån i perioder med liten tilgjengelighet på kapital. 

Valutarisiko 
Statnetts inntekter er i hovedsak i norske kroner, mens 

deler av konsernets kostnader er i utenlandsk valuta. 

Valutarisikoen minimeres blant annet ved at 

valutaeksponering knyttet til store innkjøp i investerings-

prosjekter sikres med valutaterminer eller lignende, samt 

gjennom inntektsreguleringen til selskapet. Alle Statnetts 

lån i utenlandsk valuta er konvertert til norske kroner 

gjennom valutabytteavtaler. 

Kredittrisiko 

Statnett tar kredittrisiko ved plasseringer av 

overskuddslikviditet i bank og rentefond. Det er etablert 

rammer som setter krav til kredittverdighet for 

kredittmotparter og som definerer maksimal eksponering 

for hver enkelt plassering av overskuddslikviditet. Statnett 

har også kredittrisiko gjennom rollen som 

avregningsansvarlig i regulerkraftmarkedet. Dette er en 

risiko som håndteres gjennom etablerte rutiner for 

sikkerhetsstillelse for aktørene som deltar i dette markedet. 

Motpartsrisiko 

Statnett har motpartsrisiko mot sine derivatmotparter. For 

å redusere denne motpartsrisikoen har Statnett inngått 

avtaler om sikkerhetsstillelse (CSA-avtaler) med derivat-

motpartene. 

Rammeverk finansiell risiko 

Styret har gitt prinsipper for finansiell risikostyring for 

Statnett gjennom vedtatt finanspolicy. Basert på 

finanspolicy er det fastsatt spesifikke rammer for finans-

forvaltningen, herunder rammer for kredittrisiko, 

oppgjørsrisiko og motpartsrisiko. Det er etablert interne 

kontrollrutiner som utføres av en uavhengig part. 

Dialog med omgivelsene er viktig del av 
risikohåndteringen 
Statnetts virksomhet er samfunnskritisk og påvirker svært 

mange. Dette gjelder både selskapets daglige drift av nett 

og kraftsystemet og selskapets utbyggingsvirksomhet. 

Dette fordrer en løpende, tett og god dialog med et bredt 

spekter av aktører og interessenter. 

Statnett etterstreber gjennom ulike fora og 

kommunikasjonstiltak å sikre at selskapet informerer godt   

og bygger forståelse for oppdraget. Dette er særlig viktig 

når det er mange henvendelser om tilknytning av nytt 

forbruk og ny produksjon, samt i forbindelse med utbygging 

av nye anlegg. 

Det er også knyttet ulike risikoer til virksomheten som 

krever god dialog med ulike aktører. Dette har de siste 

årene blant annet vist seg gjennom brudd på lønns- og 

arbeidsbestemmelser hos enkelte av selskapets 

leverandører/ entreprenører. Det er iverksatt og pågår 

mange tiltak for å håndtere denne og lignende risikoer. 
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Rammeverket for risikostyringen er styrket 
I 2019 har selskapet samordnet mål- og risikostyringen og 

gjennom dette lagt til rette for en forbedret og effektivisert 

virksomhetsledelse. Arbeidet har gått ut på å utvikle og 

implementere felles IT-verktøy, samt å samkjøre 

prosessene knyttet til mål- og risikostyring på selskapsnivå. 

Statnett har i tillegg fortsatt implementeringen av et 

standardisert og risikobasert internkontrollsystem.  

Arbeidet med implementering av risikovurderinger og 

nøkkelkontroller er i 2019 fullført på sentrale prosesser 

innenfor økonomiområdet. Dette innebærer at regnskaps-

avslutningsprosessen er dokumentert fra regnskapet 

avsluttes til kvartals- og årsregnskapet er rapportert til 

styret.  

Det er også implementert nøkkelkontroller i prosjekt-

prosessen blant annen innenfor oppfølging av konsesjons-

vedtak og kontrakter ved gjennomføring av prosjekter.  

Innen nettavregning er prosessenes modenhetsnivå på 

internkontroll opprettholdt på et høyt nivå. 

For å sikre at internkontrollsystemet benytter seg av de 

digitale mulighetene som foreligger innenfor 

automatisering av internkontroll har selskapet i 2019 

arbeidet med et prosjekt for å få etablert kontinuerlig 

overvåkning av utvalgte "røde flagg" som indikerer risiko 

for misligheter.  

I 2020 vil selskapet arbeide videre med plan for 

implementering av det standardiserte internkontroll-

rammeverket. I tillegg vil implementerte områder bli 

gjennomgått for å sikre at nøkkelkontroller fungerer som 

forutsatt, og at risiko i de enkelte prosessene har vært på 

et akseptabelt nivå.  

Korona-epidemien vil påvirke arbeidet i 2020 
Korona epidemien vil påvirke risikobildet og arbeidet med 

risikostyring og internkontroll i 2020.  Statnetts 

hovedprioriteter er å sikre strømforsyning til samfunnet, og 

å delta i den nasjonale dugnaden for å begrense 

smittespredningen. Selskapets helhetlige risikostyring og 

beredskapsplaner for omfattende smitteutbrudd legger til 

rette for at dette håndteres på en strukturert måte og at 

nødvendige tiltak etableres. Det vises til årsberetningen for 

mer informasjon.



 Styret  

 

 21  

 

 

*Trådte ut av styret i juni 2019 

Fra Venstre: Maria Sandsmark, Egil Gjesteland, Einar Anders Strømsvåg, Tove Elisabeth Pettersen, Jon Fredrik Baksaas, Steinar 
Jøråndstad, Synne Larsen Homble, Ole Bjørn Kirstihagen og Pernille Dørstad Se www.statnett.no for ytterligere informasjon. 
 

Jon Fredrik Baksaas 
Valgt inn i 2018, styreleder fra 2018 
Styreverv: LM Ericsson AB, Handelsbanken AB, Cloudberry 
Partners AS og DnVGL 
Arbeidserfaring: Internasjonal telecom-rådgiver og rådgiver for 
teknologi start-ups i Norge, konsernsjef i Telenor 2002-2015, 
ulike sentrale stillinger i Telenor fra 1989, øvrig arbeidserfaring 
fra Aker, Stolt-Nielsen Seaway og Det norske Veritas 

Synne Larsen Homble* 
Valgt inn i 2013, nestleder fra 2015 
Leder av kompensasjonsutvalget 
Arbeidserfaring: Konserndirektør i VY-konsernet og i Cermag 
Group AS/Cermaq ASA, advokat i Wikborg Rein og medlem 
av Norges OECD-kontaktpunkt 

Einar Anders Strømsvåg 
Valgt inn i 2015, styremedlem 
Leder av revisjonsutvalget 
Styreverv: Leder Helse Vest RHF 
Arbeidserfaring: Senior rådgiver i Equinor, samt flere leder-
stillinger i Equinor, blant annet direktør for raffineriområdet, 
offshore vind og konsernrevisjonen 

Pernille Dørstad 
Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 2014 
Medlem av revisjonsutvalget 
Styreverv: Statnett SFs Pensjonskasse, privat sektor og 
organisasjoner 
Arbeidserfaring: Senioringeniør i Bygg og Anlegg, stillinger i 
utbyggingsprosjekter i Equinor, prosjektleder i Kværner, 
hovedtillitsvalgt og leder Tekna Statnett bedriftsgruppe 

Tove Elisabeth Pettersen 
Valgt inn i 2018, nestleder fra juli 2019 
Medlem av revisjonsutvalget og leder av kompensasjons-
utvalget fra høsten 2019 
Arbeidserfaring: Administrasjonsdirektør i Bane NOR SF og 
konserndirektør i Hafslund ASA  

Maria Sandsmark 
Valgt inn i 2013, styremedlem 
Medlem av kompensasjonsutvalget og prosjektutvalget 
Arbeidserfaring: Forsker Møreforskning Molde AS, 
førsteamanuensis Høgskolen i Molde og konsulent ECON 
analyse 

Egil Gjesteland 
Valgt inn i 2012, styremedlem 
Leder av prosjektutvalget 
Styreverv: Egypt Solar BV og South Africa Solar BV 
Arbeidserfaring: Eier Gjesteland Consulting, IT-sjef og 
prosjektdirektør for flere olje- og gassprosjekter i Equinor 

Steinar Jøråndstad 
Valgt inn i 2004, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1981 
Medlem av prosjektutvalget 
Arbeidserfaring: Teamkoordinator i Drift og marked, leder 
EL&ITs landsdekkende fagforening og medlem arbeidsmiljø-
utvalget i Statnett 

Ole Bjørn Kirstihagen 
Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1986 
Medlem av kompensasjonsutvalget 
Arbeidserfaring: Anskaffelse og drift Statnetts driftssentraler, 
operatør Norsk Hydros driftssentral, hovedtillitsvalgt og leder 
for NITO Statnett 
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Ansvarlig virksomhet 

Samfunnsansvar i Statnett handler om å ta ansvar 

for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal gjøre de 

rette tingene og vi skal utføre dem på riktig måte. 

Det betyr at vi skal løse våre oppgaver på en 

bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. 

Globale utfordringer og bærekraftige løsninger 
Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. 

Elektrifisering er avgjørende for å erstatte fossil energi 

med fornybar, utslippsfri energi. Kraftsystemet og nettet 

har derfor en svært viktig rolle når klimagassutslippene 

skal kuttes.  

Statnett bidrar til elektrifisering i Norge og våre naboland 

gjennom å forsterke og fornye transmisjonsnettet. Selv 

om 98 prosent av norsk kraftproduksjon er fornybar og 

Norge er et av verdens mest elektrifiserte land, kommer 

fortsatt omlag halvparten av energien samfunnet bruker 

fra fossile kilder. Det er et stort potensial for videre 

elektrifisering, særlig innen transport og industri. 

Gjennom vår virksomhet legger vi til rette for at Norge og 

våre naboland kan øke andelen fornybar energi og 

redusere klimagassutslipp. Slik bidrar vi til flere av FNs 

bærekraftsmål. Samtidig skal vi ta ansvar for at hensynet 

til klima, miljø, samfunnet og sosiale forhold ivaretas i vår 

arbeidshverdag.  

En del av dette er å gjennomføre klimatiltak i egen 

virksomhet og håndtere klimarisiko på en ansvarlig måte. 

Samtidig møter vi flere globale utfordringer enn 

klimaendringer i vår arbeidshverdag. Tap av biologisk 

mangfold, sosial dumping og uetisk 

forretningsvirksomhet er andre utfordringer som vi skal 

motvirke gjennom vårt arbeid med samfunnsansvar.  

Rapporten fra FNs Naturpanel (IPBES), publisert 6. mai 

2019, viser hvordan naturmangfoldet begrenses raskt av 

menneskelig aktivitet. Hovedårsaken til artsutryddelse er 

endret arealbruk. Vi er opptatt av at våre anlegg bygges 

og driftes slik at naturmangfoldet bevares i størst mulig 

grad. 

Statnett har mange arbeidsoperasjoner med iboende høy 

risiko, vi har internasjonale kontraktspartnere og høy 

aktivitet. Det er avgjørende å sikre våre medarbeidere og 

alle som jobber for oss, en arbeidshverdag fri for sosial 

utnytting og farlige situasjoner. Sikkerhet har alltid vært 

hovedprioritet. De siste årene har vi også styrket arbeidet 

med å sikre anstendige arbeidsforhold.  

Som systemansvarlig nettselskap i Norge er det viktig at 

vi holder høy etisk standard med nulltoleranse for 

korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. Vi har anlegg over 

hele landet. Det gjør dialog med lokalsamfunn viktig for å 

sikre troverdighet og aksept.  

Koronaepidemien preger samfunnet 

I skrivende stund preges vi alle av en ny global utfordring. 

Utbruddet av COVID-19, og tiltakene for å begrense 

smitte, har hittil i 2020 hatt store konsekvenser for 

samfunnet.  

Statnetts hovedfokus er å sikre strømforsyningen og 

bidra til å begrense smitte. Våre beredskapsplaner for 

omfattende smitteutbrudd legger til rette for dette, blant 

annet ble kritisk personell tidlig skjermet.  

Vi har også et stort fokus på å ivareta alle medarbeidere, 

blant annet gjennom tilbud hos bedriftshelsetjenesten, 

fleksibilitet i arbeidshverdagen, digitale plattformer og 

god informasjonsflyt. 

Til tross for usikkerheten epidemien fører med seg, står 

vi fast ved målsetningen om å styrke arbeidet med 

samfunnsansvar.  

Statnetts bidrag til FNs bærekraftsmål  
Statnett støtter FNs mål for bærekraftig utvikling som 

verdens ledere ble enige om i september 2015. De 17 

målene er designet for å bidra til en mer bærekraftig 

planet og et godt liv for kommende generasjoner. For at 

målene skal oppnås, må både myndigheter og bedrifter 

ta sitt ansvar.  

På bakgrunn av dette har vi i 2019 vurdert hvilke av 

bærekraftsmålene som er mest relevante for oss, hvilke 

mål vi bidrar tilfredsstillende til allerede og hvilke mål vi 

ønsker å strekke oss etter. Vi har identifisert åtte mål som 

vi bidrar til gjennom utførelsen av vårt samfunnsoppdrag 

og som er relevante for vårt samfunnsansvar. Dette er 

beskrevet i figuren under. Vi har inkludert våre 

hovedfokus under hvert av målene i figuren. 

De åtte bærekraftsmålene gir en ramme for vårt arbeid 

med samfunnsansvar. De har vært en viktig del av både 

vurderingen av våre viktigste områder innen 

samfunnsansvar og for fagsammensetningen av et 

nyetablert bærekraftsteam. Fremover vil dette teamet 

bistå resten av organisasjonen med å systematisere og 

intensivere arbeidet med samfunnsansvar.  
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Organisasjon og ansvar 
Statnett er forpliktet til å opptre på en bærekraftig, etisk 

og sosialt ansvarlig måte. I vår policy for samfunnsansvar 

har vi tatt inn forventningene som er gitt i 

eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende 

eierskap» fra 2014. Policyen er også basert på de ti 

prinsippene i FNs Global Compact innen områdene 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og 

klima, og antikorrupsjon. FN Global Compact er FNs 

bærekraftsinitiativ for næringslivet.  

22. november 2019 la regjeringen frem 

eierskapsmeldingen «Statens direkte eierskap i 

selskaper – Bærekraftig verdiskaping» for Stortinget. 

Meldingen inneholder noen nye konkrete forventninger til 

Statnett og andre statlige selskap, for eksempel mål om 

økt mangfold og bedre kjønnsbalanse. Den inneholder 

også forventninger om at statlig eide selskaper skal ha 

en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. Disse 

forventningene vil vi innfri. 

Implementering av samfunnsansvar 

Statnetts policy for samfunnsansvar er en del av 

Statnetts styringssystem. Systemet beskriver 

ambisjoner, retning og mer detaljerte krav på en rekke 

områder. Systemet legger til rette for en strukturert og 

helhetlig håndtering på tvers av organisasjonen. 

Styret har det overordnede ansvaret for at Statnett 

ivaretar sitt samfunnsansvar, mens konsernledelsen har 

ansvaret for å følge opp selskapets mål, gjennomføre 

nødvendige tiltak og sikre resultatoppnåelse. Den 

daglige gjennomføringen er et lederansvar i Statnett. Det 

innebærer at styring av samfunnsansvar skal være en 

integrert del av alle aktiviteter i ulike lederteam, enheter 

og avdelinger, også i heleide datterselskap. Vi er 
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sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 14001 

for miljøledelse og ISO 55001 for anleggsforvaltning. 

De viktigste føringene for Statnetts samfunnsansvar er 

bestemt i våre styrende dokumenter:  

• Styringspolicy for samfunnsansvar 

• Etiske retningslinjer for medarbeidere 

• Etiske retningslinjer for leverandører  

• Policy for HMS 

• Lønns- og arbeidsvilkår 

• Miljø- og klimastrategi 

• Policy for anskaffelser  

• Personalhåndbok 

Et nyetablert tverrfaglig bærekraftsteam skal bistå resten 

av selskapet med å operasjonalisere policyen for 

samfunnsansvar i det øvrige styringssystemet. 

Statnett har et system for registrering og oppfølging av 

avvik og forbedringsforslag. Systemet legger til rette for 

strukturert håndtering av tiltak, analyse av hendelser og 

forbedringer, samt læring på tvers av organisasjonen. 

Statnetts etikkombud 

Statnett har et etikkombud, som skal styrke de ansattes 

rettssikkerhet, og bidra til å avdekke og håndtere forhold 

som bryter med våre etiske retningslinjer. De etiske 

retningslinjene er vedtatt av styret og fremhever blant 

annet at Statnett har nulltoleranse for korrupsjon, 

trakassering og arbeidslivskriminalitet.  

Etikkombudet tar imot og rapporterer henvendelser fra 

alle som har observert urett og feil begått av Statnett, 

våre ansatte, vår ledelse eller leverandører. 

Etikkombudet skal legge til rette for at den som tar 

kontakt sikres full fortrolighet og anonymitet dersom 

vedkommende ønsker det. 

Etikkombudet rapporterer til konsernsjef og styret.  

Prioritering av områder innen samfunnsansvar 

Vi har gjennomført en analyse for å identifisere våre 

viktigste temaer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. 

Analysen ble gjennomført i henhold til prinsippene i 

Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards). Vi 

har tatt utgangspunkt i en tilsvarende analyse fra 2018 og 

oppdatert temaene basert på interne og eksterne 

kartlegginger.   

Følgende områder er identifisert som de viktigste innen 

samfunnsansvar: 

• Helse og sikkerhet 

• Anstendige arbeidsforhold 

• Helhetlig miljøansvar 

• Klimagassreduksjon og klimatilpasning 

• Forretningsetikk og antikorrupsjon 

• Åpenhet, dialog og aksept 

Arbeid innen disse områdene er beskrevet i denne 

rapporten. 

Statnetts bærekraftsteam 

 

Bærekraftsteamet ble etablert i november 2019 og skal bidra med å systematisere og intensivere Statnetts 

arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.  

 

Temaet består av fra venstre: Advokat og etikkombud Silje Vegarud, avdelingsleder anskaffelser Steinar Johnsen,  

direktør for arbeidslivsrelasjoner Thor Johansen, avdelingsleder for miljø og tillatelser Ingrid Myrtveit og seniorrådgiver  

innen samfunnsansvar Marte Bakken. 
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Dialog med interessenter 

Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og felleskap. 

For å leve opp til verdiene er dialog med interessenter 

som påvirkes av vår virksomhet avgjørende. Dette er 

grunnen til at åpenhet, dialog og aksept er identifisert 

som et av våre viktigste områder innen samfunnsansvar, 

og et eget delkapittel i denne rapporten. 

Vi har en rekke interessenter i Norge og Europa. 

Nasjonalt strekker interessentene seg fra sentrale 

myndigheter til lokale grunneiere og naboer av våre 

anlegg. I tillegg har vi mange kunder og sluttbrukere som 

er avhengige av sikker strømforsyning. Internasjonale 

interessenter er leverandører, entreprenører, investorer, 

lånegivere, organer og råd i Norden og EU, samt 

transmisjonsselskap i land vi har kraftutveksling med.  

Dialogen med de ulike interessentene er nærmere 

beskrevet i delkapittelet «Åpenhet, dialog og aksept» i 

denne rapporten.  

Oversikten under viser de viktigste gruppene av 

interessenter Statnett forholder seg til. 

 

 

Om rapporten 
Rapporten er strukturert i henhold til en mye brukt 

kategorisering av FNs bærekraftsmål: Miljø og klima, 

sosiale forhold og økonomi. Vi har kalt de tre kapitlene: 

• Våre sosiale bidrag 

• Våre miljø- og klimabidrag 

• Våre bidrag til bærekraftig økonomisk vekst 

I de tre kapitlene viser vi hvilke av FNs bærekraftsmål vi 

bidrar til og beskriver hvordan vi bidrar.  

Informasjon om samfunnsoppdraget vårt var tidligere 

inkludert i samfunnsansvarsrapporten. Dette er nå flyttet 

ut av dette kapittelet, og omtales i resten av årsrapporten. 

I tillegg har vi inkludert et kapittel med detaljert 

informasjon som vi har kalt «Regnskap for 

samfunnsansvar». I år publiserer vi flere nye tabeller.   

Rapporteringen er i henhold til Global Reporting Initiative 

(GRI) Standards, nivå Core. Dette omfatter indikatorer for 

ulike tema og krav til rapporteringsprosessen. I tillegg 

rapporterer vi på relevante sektorspesifikke indikatorer 

for energibransjen (GRI G4 Electric Utilities Sector 

Disclosures).  

I 2019 har vi inkludert noen flere indikatorer knyttet til 

miljø og sosiale forhold. Vi har knyttet GRI-elementene til 

FNs bærekraftsmål i GRI-tabellen. Flere av dem bidrar til 

FNs bærekraftsmål. 

Vi mener rapporten gir dekkende informasjon om de 

viktigste temaene innen samfunnsansvar for Statnett. Vi 

har engasjert Deloitte AS for å gjennomgå rapporten. 

Revisors uttalelse er vedlagt samfunnsansvarsrapporten. 

Denne rapporten er en integrert del av Statnetts 

årsrapport for 2019. Vi har også valgt å publisere den 

som en egen rapport. Noen elementer i GRI-tabellen 

viser til andre kapitler i årsrapporten enn 

samfunnsansvar.  
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Våre sosiale bidrag 
 

Statnett skal sørge for sikker strømforsyning til et 

samfunn hvor vi alle blir mer avhengig av elektrisitet og 

hverdagen blir mer digital. Det stiller omfattende krav til 

sikkerheten i våre anlegg og systemer. Samtidig skal vi 

ta vare på menneskene som jobber i og for konsernet.     

Vi bidrar til flere av FNs bærekraftsmål gjennom vårt 

arbeid innen sosiale forhold. De tre mest relevante er: 

• 5: Likestilling mellom kjønnene 

• 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

• 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

Sikkerhet 
Statnett er ansvarlig for samfunnskritisk infrastruktur og 

mange av våre ansatte utfører arbeidsoperasjoner med 

høy iboende risiko. Derfor er sikkerhet vår hovedprioritet.  

Sikker arbeidshverdag 
Statnetts konsernstrategi legger til grunn at 

organisasjonen skal være effektiv, smart og sikker. For at 

vi skal nå våre overordnede mål, må det derfor legges til 

rette for at alle som jobber i og for oss kommer trygt hjem 

hver dag. Vi har et mål om å være ledende på HMS og 

har en null-visjon, som bygger på at enhver HMS-

hendelse kan forebygges. 

Statnetts ledelse har lagt tre bærende prinsipper til grunn 

for arbeidet med HMS i virksomheten. Vi sikrer best mulig 

HMS-resultater gjennom: 

• En utviklende HMS-kultur 

• Utvikling og bruk av tekniske løsninger 

• Systematisk styring, læring og kontinuerlig 

forbedringsarbeid 

HMS-arbeidet har i 2019 vært preget av en omlegging 

mot videreutvikling av styringssystemet. Hensikten er å 

styrke selskapets internkontroll, herunder tydeliggjøre 

samsvar med eksternt og internt regelverk.  

HMS er et lederansvar. Den enkelte leder skal derfor ha 

kunnskap om, formidle og sørge for etterlevelse av de 

regelkrav medarbeiderne møter i sitt daglige arbeid. 

Samtidig krever mange arbeidsoperasjoner dokumentert 

kompetanse i form av lovpålagt opplæring og 

sertifiseringer. Det er i 2019 igangsatt tiltak for å sikre at 

alle ledere skal kunne ivareta høy personsikkerhet ved 

hjelp av god planlegging og gjennomføring av oppgaver.  

Vi er opptatt av å ivareta vårt ansvar også for 

omgivelsene og tredjepart, spesielt når det gjelder ferdsel 

og aktiviteter i nærheten av våre høyspenningsanlegg. 

Inngjerding som hindrer tilgang og skilting ved 

stasjonsanlegg og kraftlinjer er blant tiltakene.  

Redusert skadefrekvens 

Innenfor vår virksomhet gjennomføres arbeidsopera-

sjoner som hver dag innebærer høy iboende risiko, for 

eksempel. 

• Bruk av helikopter 

• Arbeid i høyden og 

• Arbeid i og nær ved høyspenningsanlegg 

God risikoforståelse i planlegging og gjennomføring av 

arbeidsoperasjoner er avgjørende for å unngå uønskede 

hendelser.  

Etter to dødsulykker i 2016 etablerte vi en rekke 

forbedringstiltak. Disse har medført et tydeligere 

grensesnitt mellom Statnett som byggherre og våre 

kontraktspartnere. Vi har en omfattende 

prosjektportefølje og forvalter vårt byggherreansvar ved 

å etablere tydelige HMS-krav i kontrakter og ved å følge 

opp at entreprenørene har tilfredsstillende systemer og 

god praksis innenfor HMS. Det antas at den markante 

reduksjonen i skadefrekvens blant eksterne fra 2018 til 

2019 blant annet kan tilskrives dette arbeidet.  

De siste årene er det også blitt arbeidet systematisk med 

utvikling og bruk av tekniske løsninger som styrker 

teknisk sikkerhet. Det er bygget opp et sterkt fagmiljø 

som utvikler, kvalifiserer og implementerer sikre 

løsninger i alle deler av Statnetts virksomhet. Det er også 

utarbeidet et eget kursopplegg for teknisk sikkerhet, 

primært rettet mot prosjekterende, teknisk fagansvarlige 

samt SHA-personell.  

Ett av premissene for å unngå alvorlige eller fatale 

hendelser er varsling og læring fra avvik, farlige forhold 

og nestenulykker. Vi forbedrer nå verktøy som skal gjøre 

dette enda enklere for medarbeiderne.  

 



 Samfunnsansvar Sosiale bidrag 

 

 28  

 

 

Beredskap 
Statnett skal forebygge at ekstraordinære hendelser 

fører til at strømforsyningen svikter. Hvis det likevel skjer, 

skal vår beredskap sørge for at folk raskt får tilbake 

strømmen. Vi arbeider derfor systematisk med forbedring 

og vi analyserer sårbarheter, trusler og risikoer. Vi 

gjennomfører forebyggende tiltak, og planlegger for å 

kunne håndtere uønskede hendelser. Vi gjennomfører 

øvelser og evaluerer det som har skjedd for å lære 

I energilovens forskrift om forebyggende sikkerhet og 

beredskap i kraftforsyningen, er Statnett regulert på 

området sikkerhet og beredskap. Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) fører tilsyn med Statnetts 

etterlevelse. Siden 2009 har NVE gjennomført 34 tilsyn 

og disse har bidratt til vår systematiske tilnærming til 

arbeidet med sikkerhet og beredskap. 

Digital sikkerhet 
Digitale løsninger er sentrale i utøvelsen av vår 

virksomhet. Statnett prioriterer derfor arbeid med digital 

sikkerhet høyt. Vi jobber kontinuerlig, systematisk og 

strukturert med å sikre robust digital sikkerhet for å 

beskytte operasjoner, digitale verdier, personell og 

omdømme. Behov og krav til stadig tettere samarbeid i 

driften av kraftsystemet mellom nordiske og 

europeiske TSOer, krever høy oppmerksomhet om 

digital sikkerhet. 

I 2019 har vi styrket arbeidet innen digital sikkerhet med 

flere ressurser, blant annet med styrket kompetanse og 

kapasitet innen operativ sikkerhet, styringssystem for 

informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur.  

Arbeidet med digital sikkerhet er komplekst og må 

håndteres helhetlig, fra bevisstgjøring i organisasjonen til 

sikkerhetssamarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk 

nivå.  

 
 

 

Intern sikkerhetspris for systematisk arbeid med elsikkerhet  

 
Enhetlige instrukser og prosedyrer for elsikkerhet er avgjørende i Statnett. Foto: Terje Borud/Statnett. 
 

Elsikkerhet er et viktig HMS-område i Statnett. I desember 2019 ble Statnetts driftsleder Arnfinn Granheim og direktør for 

anleggsdrift  Alf Selmer Olaussen, hedret med vår interne HMS-pris, kalt Sikkerprisen. De fikk prisen for deres systematiske arbeid 

med elsikkerhet gjennom mange år.  

 

Elsikkerhet i Statnett er et system av instrukser og prosedyrer med tilhørende opplæringsopplegg for alle som skal jobbe i og med 

Statnetts høyspenningsanlegg. 

 

Alf Selmer Olaussen og Arnfinn Granheim fikk prisen for mer enn 20 års innsats sammen med sine medarbeidere, for forbedringer 

i instrukser og opplæringsopplegg. Arbeidet de har gjort på dette området har stor betydning for ansattes sikkerhet på jobb. Både 

for internt ansatte og innleide ressurser i ulike roller. 
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Nasjonalt samarbeid   

For å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer 

i både privat og offentlig sektor har Statnett blitt en del av 

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). Samarbeidet 

bidrar til å øke kompetansen om felles risiko- og 

trusselbilde, og styrker evnen til å håndtere større 

hendelser. Dette gjør oss til en del av et nasjonalt digitalt 

sikkerhetssamarbeid for bedre IKT-sikkerhet, 

motstandsdyktighet og beredskap i det norske 

samfunnet.   

Elhub  

Datterselskapet Elhub AS mottar og lagrer måleverdiene 

som er grunnlaget all avregning og fakturering av strøm i 

Norge. Videre behandler Elhub personopplysninger 

for 2,8 millioner privatpersoner. Informasjonssikkerhet og 

personvern står derfor sentralt i selskapets håndtering av 

IT systemer og operasjonelle prosedyrer. Det er etablert 

retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet i 

tråd med ISO 27001 samt i henhold til den nye 

personvernloven (GDPR). Elhub har utpekt egen Chief 

Information Security Officer (CISO) samt egen 

personvernrådgiver som samarbeider med Statnetts 

personvernombud.  

Ansvarlig leverandøroppfølging  
Statnett er forpliktet til å opptre på en bærekraftig, etisk 

og sosialt ansvarlig måte. Dette gjelder også for våre 

leverandører og andre kontraktspartnere.   

Bærekraftige innkjøp 
Gjennom vår anskaffelsespraksis skal vi fremme 

forsvarlige arbeids- og miljøforhold hos alle 

kontraktsparter. Dette er i henhold til det norske lovverket 

for offentlige anskaffelser, og er forankret i vår policy for 

anskaffelser.  

Statnett er en stor innkjøper av varer og tjenester. I 2019 

utbetalte vi 9 897 millioner kroner til 5 584 leverandører. 

De største verdiene er knyttet til bruk av entreprenører og 

innkjøp av materiell til utbygging og drift av våre anlegg. 

Statnetts etiske retningslinjer er vedlagt alle våre 

kontrakter. Vi stiller også minimumskrav til leverandører 

for lønns- og arbeidsvilkår. Vi tillater kun to ledd med 

underleverandører hos våre entreprenører og har innført 

krav til bruk av lærlinger. 

For å kunne følge opp dette, stiller Statnett tydelige krav 

til alle leverandører og følger opp risikotema gjennom 

hele anskaffelsesprosessen. 

Miljø og sosiale hensyn i anskaffelsesprosessen 

For å sikre at leverandører kan gjennomføre våre 

kontrakter og etterleve krav må de kvalifiseres. I denne 

prosessen må de dokumentere at de har velfungerende 

systemer for HMS, miljøledelse og kvalitet. For arbeid 

eller produkter som er vurdert å ha høy risiko inngår 

revisjoner og kundebesøk i kvalifiseringen.  

Hensynet til miljø, helse og sikkerhet inngår i Statnett 

sine kravspesifikasjoner ved at de er integrert i 

planleggingsfasen og prosjekteringen av våre prosjekter. 

Kontrakter skal tildeles til leverandøren som leverer 

tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. 

HMS er et ofte brukt tildelingskriterium. I 2019 ble miljø 

brukt som tildelingskriterium i rammeavtale for stål og 

rammeavtale for liner. Her ble det blant annet stilt krav 

om at leverandørene skal levere verifiserte EPD 

(Environmental Product Declaration).  

Leverandøroppfølging 

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle 

leverandørmarkedet for å sikre gode konkurranseforhold, 

for å oppnå riktig kvalitet og reduserte kostnader. Statnett 

prioriterer HMS, lønns- og arbeidsvilkår og miljøhensyn i 

dette arbeid.  

I kontraktenes levetid skjer det en løpende 

kontraktsoppfølging. Graden av oppfølging er 

risikobasert. Basert på analysen lager Statnett en 

oppfølgingsplan som dekker de identifiserte prosessene 

og sikrer jevnlig kontroll.  

Statnett har et program for revisjon av selskapets 

leverandører. Leverandører med høy risiko revideres 

jevnlig gjennom kvalifikasjonsordningen Achilles UNCE 

og Statnetts egne revisjoner.  

Statnett bruker «scorecards» for å måle leverandørenes 

prestasjoner på parametere som økonomi, fremdrift, 

lønns- og arbeidsvilkår, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) og miljø. Resultatene følges opp av de ulike 

innkjøpskategoriene. I tillegg gjøres det sluttevalueringer 

av entreprenøroppdrag i samsvar med retningslinjer 

utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). 

Økt fokus på samfunnsansvar i anskaffelsene 

Statnetts ambisjon er at miljø- og klimahensyn skal få 

større fokus i selskapets anskaffelser. I 2019 har vi derfor 

etablert rutiner som skal sikre at vi gjennom innkjøpene 

våre bidrar til å nå miljømålene.   

For å sikre etterlevelse av Statnetts etiske retningslinjer 

er det innført et system for vurdering av landrisiko. 

Metoden er basert på indekser fra velrenommerte 

internasjonale organisasjoner og dekker korrupsjon, 

sosial risiko og miljø- og klima. Til sammen gir disse et 

bilde av iboende landrisiko.  
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Anstendige arbeidsforhold 
Statnetts virksomhet skal drives i samsvar med 

grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale 

konvensjoner og systematisk bidra til å fremme 

overholdelse av menneskerettighetene både internt i 

foretaket og hos våre samarbeidspartnere. Vi legger ILOs 

åtte kjernekonvensjoner til grunn i vår tilnærming. 

Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i prosjekter 

i Norge 

Brudd på lønns- og arbeidsvilkår kan i seg selv bli så 

alvorlige at de kan utfordre grunnleggende 

menneskerettigheter.  

Behovet for å kontrollere leverandører på alle nivåer i 

leverandørkjeden har blitt tydeliggjort gjennom våre 

kontroller på anleggsplassene de siste årene. Vi har 

avdekket flere grove saker som tydelig viser hvilke 

alvorlige følger arbeidslivskriminalitet kan få for 

arbeidernes menneskerettigheter også på våre norske 

prosjekter.  

For oss er det viktig å sikre anstendige lønns- og 

arbeidsvilkår i våre prosjekter i tråd med lov om offentlige 

anskaffelser. Vi gjennomfører jevnlige kontroller av 

lønns- og arbeidsvilkår med utgangpunkt i en egen-

utviklet metodikk der vi systematisk innhenter og 

kontrollerer skriftlige opplysninger fra leverandøren og 

parallelt gjennomfører samtaler med arbeiderne på 

morsmålet. På denne måten får vi et grunnlag for å 

sammenlikne opplysningene som mottas skriftlig fra 

arbeidsgiver opp mot muntlige tilbakemeldinger fra 

arbeidstakerne. Metodikken har vist seg effektiv for å 

avdekke avvik. 

Vi fokuserer, slik regelverket forutsetter, på arbeidere fra 

lavkostland i kontroller av leverandører på 

anleggsplassen. Vi vurderer risikoen for avvik basert på 

de enkelte landenes historikk på dette feltet. I 2019 

gjennomførte vi kontroller av alle større leverandører som 

benytter utenlands arbeidskraft på våre anleggsplasser. 

Gjennom de sakene som er avdekket de siste årene, har 

vi fått en tydelig posisjon som en virksomhet som 

arbeider seriøst med arbeidslivskriminalitet. Vi har i 2019 

ikke avdekket tilsvarende alvorlige saker, men har funnet 

vesentlige avvik knyttet til underentreprenører. 

Erfaringene fra 2019 har medført at undersøkelsene 

utvides. Vår ambisjon er å kontrollere alle leverandører 

på våre anleggsplasser.  

I forbindelse med en planlagt kontroll i 2019 avdekket vi 

store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår mellom fast 

ansatte og innleide i et prosjekt. Flere innleide hadde 

ulovlige null-kontrakter eller manglet gyldige 

arbeidskontrakter. De fikk lavere lønn enn de fast ansatte 

og ble dessuten trukket i lønn for blant annet bruk av 

verneutstyr. Størrelsen på forskjell i timelønn mellom de 

innleide og de fast ansatte, samt flere høye trekk på 

lønnsslippen, betød at avviket utgjorde et alvorlig brudd 

på det lovfestede likebehandlingsprinsippet. Statnett påla 

leverandøren å dokumentere etterbetaling av den 

avdekkede forskjellen, samt at nye arbeidsavtaler ble 

inngått. 

I et annet prosjekt ble det i forbindelse med et varsel om 

mistanke om brudd på reglene om arbeidstid avdekket 

flere avvik. Denne kontrollen gjaldt en norsk 

underleverandør til en rammeavtaleleverandør til Statnett 

der rammeavtaleleverandør benyttet seg av et norsk 

bemanningsbyrå, som igjen viste seg å benytte seg av 

utenlandsk arbeidskraft.  

Statnett har over flere år hatt en løpende dialog med 

Skatteetaten og Arbeidstilsynet i regionene hvor vi har 

hatt våre største prosjekter. Gjennom en avtale om 

informasjonsutveksling med Skatteetaten har vi et 

verktøy for å utelukke useriøse leverandører i en tidlig 

fase i våre prosjekter. Dette er omtalt i egen sak under. 

Oppfølging av leverandører i utlandet 

Statnett gjennomfører systematiske revisjoner av 

leverandører før vi inngår kontrakter. Prosessene har så 

langt fokusert på teknisk standard, men i flere av de 

seneste innkjøpsprosessene har vi vektlagt og tatt 

hensyn til menneskerettsbrudd, fare for alvorlig 

miljøskade samt svindel. Dette har fått avgjørende 

betydning for hvilke leverandører som ble valgt.  

Uetiske innkjøp kan lede til store utfordringer som følge 

av mangler ved produktene som leveres samt at uetiske 

kontrakter som inngås vil være egnet til å undergrave vårt 

omdømme. Dette gjelder spesielt hvis det inngås 

kontrakter med selskaper hvor det er dokumentert uetisk 

opptreden.  

Vi styrker rutinene for anskaffelser for å sikre oss mot 

uetiske anskaffelser. Et viktig prinsipp i dette arbeidet er 

å gjøre aktivt bruk av andre institusjoners erfaringer i våre 

anskaffelsesprosesser. Gjennom en oppdatering av 

konkurransegrunnlaget for våre anbudsprosesser og 

våre etiske retningslinjer jobber vi med å formalisere et 

krav om at leverandører ikke kan være ekskludert av 

Etikkrådet for Pensjonsfond utland eller være registrert 

på Verdensbankens og utviklingsbankenes felles 

eksklusjonsliste knyttet til avvik som rammes av Statnetts 

etiske retningslinjer. 
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Fagorganisering 
Statnett anerkjenner og verdsetter verdien av den norske 

arbeidslivsmodellen. Denne omfatter treparts-

samarbeidet mellom myndigheter, fagbevegelse og 

arbeidsgiverorganisasjonene, og det lokale toparts-

samarbeidet. En god relasjon mellom ledelsen og 

tillitsvalgte på den enkelte bedrift er avgjørende for 

virksomhetenes utvikling og evne til omstilling og 

effektivisering. 

Vi mener det er positivt å ha en høy fagforeningsdekning 

og legger til rette for at de ulike fagforeninger skal få 

mulighet til å drive sin virksomhet på en god og 

konstruktiv måte. 

I det daglige prioriterer Statnett en åpen dialog med 

fagorganisasjonene for å sikre utveksling av informasjon 

og synspunkter på saker av betydning for de ansatte. 

Dette er også et viktig bidrag til å sikre at beslutninger 

fattes på et best mulig grunnlag, og at de forankres godt 

hos de tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal sikres en reell 

mulighet for påvirkning.  

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet 

 
Statnetts direktør for arbeidslivsrelasjoner Thor Johansen og divisjonsdirektør Eve Vangsnes Bergli i skatteetaten under avtaleinngåelsen. 

Foto: Statnett. 

I november 2019 inngikk Skatteetaten og Statnett en landsomfattende samarbeidsavtale som gir Statnett nok et verktøy i arbeidet 

mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører.  

 

Ifølge divisjonsdirektør Eve Vangsnes Bergli i Skatteetaten, kjøper det offentlige Norge varer og tjenester for ca. 500 milliarder kroner 

i året. Avtaler som denne begrenser handlingsrommet for useriøse aktører som ikke følger lover og regler.  

 

Avtalen innebærer at tilbydere som vil inngå kontrakt med oss, må signere en fullmakt som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger 

hos Skatteetaten. Statnett får da sanntidsinformasjon som forteller om virksomhetene betaler skatter og avgifter som de skal, og om 

de er registrert i nødvendige registre. Denne informasjonen gir Statnett et bedre beslutningsgrunnlag ved valg og oppfølging av 

leverandører. 

 

Statnetts direktør for arbeidslivsrelasjoner Thor Johansen, mener avtalen er en viktig milepæl.  

 

 - Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er viktig, og dette er et viktig verktøy i Statnetts arbeid. Dette styrker arbeidet med å sikre 

anstendige arbeidsforhold for de som jobber på våre anlegg, sier han.  
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Dette gjøres blant annet gjennom faste informasjons- og 

kontaktmøter, samt mer formaliserte drøftingsmøter i 

saker som kan ha stor betydning de ansattes 

arbeidssituasjon. 

To ganger i året gjennomføres det mer omfattende 

fellesmøter med de tillitsvalgte. De hovedtillitsvalgte 

inviteres til årlige ledersamlinger og det årlige HMS-

forum. 

Representanter fra ledelsen inviteres i tillegg til kurs og 

samlinger som fagforeningene holder for sine 

medlemmer for informasjon og innledninger om aktuelle 

temaer. 

De ansatte velger tre medlemmer til Statnetts styre. Til 

dette valget stiller flere av fagforeningene lister. 

De ansatte er også representert i pensjonskassens styre, 

styringsgruppen for pensjon og Arbeidsmiljøutvalget 

(AMU). Fagforeningene har avtalt representasjon i AMU 

og inviteres til å foreslå kandidater til pensjonskassen og 

styringsgruppen. 

Attraktiv arbeidsgiver 
Statnett er en kompetansebedrift. Derfor er det viktig å 

videreutvikle kjernekompetanse, samtidig som det er 

behov for ny kompetanse i takt med økende digitalisering 

og annen samfunnsutvikling. Vi legger vekt på å være en 

attraktiv arbeidsgiver for nåværende og fremtidige 

arbeidstakere i alle livsfaser. Vi ansetter kvalifiserte jobb-

søkere uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, 

kulturell eller religiøs bakgrunn. 

Rekruttering og medarbeiderutvikling 

Statnett er i en endringsfase som stiller krav til 

effektivisering, nye arbeidsmåter og kompetanse-

utvikling. I 2019 har det vært gjennomført en større 

omorganisering som gjør selskapet bedre i stand til å 

tilpasse seg til å levere på samfunnsoppdraget på kort og 

lang sikt, herunder å bidra til den samfunnsmessige 

omstillingen til et helelektrisk samfunn. I 2019 har 

Statnett økt antall fast ansatte til 1445 ved utgangen av 

2019, mot 1416 fast ansatte ved utgangen av året før. En 

stor andel av disse er ansatt for å erstatte innleide med 

faste årsverk.  

Vi skal legge til rette for intern mobilitet og kompetanse-

utvikling slik at vi er rustet til å møte fremtidens 

utfordringer. Arbeidet med employer branding, herunder 

konkrete rekrutteringsaktiviteter, skal sikre tilfanget av 

kompetente medarbeidere. Dette inkluderer både et 

trainee-program og et lærlingsprogram for energi-

montørfaget. Ny organisering har også sikret større fokus 

på utvikling av og satsning på egne medarbeidere 

igjennom kompetansehevende tiltak. 

I et konkurransepreget arbeidsmarked ansatte Statnett 

109 medarbeidere i 2019, mot 103 året før. Turnover for 

året har steget fra 3,0 prosent i fjor til 4,7 prosent i 2019. 

Kandidater med IT-kompetanse er den gruppen vi bruker 

mest ressurser for å ansette og beholde. Samtidig har vi 

et aktivt internt jobbmarked der 92 medarbeidere byttet 

jobb internt i året som gikk.  

Likestilling og mangfold 

Statnett legger ILOs kjernekonvensjoner til grunn for 

selskapets virksomhet. Selskapet skal sørge for ryddige 

lønns- og arbeidsvilkår der helse og sikkerhet ivaretas, 

likestilling og mangfold fremmes, i tråd med alle 

lovpålagte krav. Dette gjelder også overfor leverandører 

og deres underleverandører.  

Vi skal ivareta mangfoldet blant de ansatte med hensyn 

til kjønn, alder og bakgrunn. Kvinner og menn med 

tilnærmet lik utdanning og erfaring skal være 

lønnsmessig likestilt. Vi er også tydelige utad på vårt 

ønske om mangfold, spesielt i rekrutteringsprosesser. 

Cirka 5 prosent av Statnetts ansatte har ikke-norsk 

bakgrunn. I 2019 ansatte Statnett 4 prosent som ikke har 

norsk bakgrunn. 27 prosent av alle nyansatte var kvinner. 

Sammenliknet med andre aktører i kraftbransjen, har vi 

en relativt høy kvinneandel (26,2 prosent mot bransjens 

cirka 20 prosent). Ved utgangen av 2019 var tre av ni 

representanter i Statnetts styre og to av syv medlemmer 

i konsernledelsen kvinner. Av alle ledere i konsernet 

utgjorde 25,9 prosent kvinner. 

Livsfasepolitikken i Statnett skal legge til rette for 

medarbeidere i alle aldre. Spesielt seniorpolitiske grep, 

som ekstra ferieuker og utdanningstilbud bidrar til å holde 

gjennomsnittlig pensjonsalder høy (66,6 år i 2019 mot 

67,4 år i 2018). Fleksibel arbeidstid er et gode som 

mange aldersgrupper i Statnett har nytte av i en travel 

hverdag. Sosiale komiteer og et aktivt bedriftsidrettslag 

bidrar også til et godt arbeidsmiljø.  
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- At Statnett bidrar til en grønn fremtid, gir mening i arbeidshverdagen 
 

 

Elisabeth Østreng ble ansatt som trainee i 2014. 29-åringen har både tatt og fått mye ansvar siden hun startet som nyutdannet 

sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi. Etter 18 måneder i traineeprogrammet, som ved siden av lærlingeordningen, er et av 

Statnetts viktigste rekrutteringstiltak, jobbet hun to år på Landssentralen, før hun fikk tilbud om stilling som rådgiver for konsernsjef, 

Auke Lont.  

 

I dag jobber hun som transformasjonsleder for divisjonen System og Marked. Dette er en nyopprettet stiling som er sentral i Statnetts 

arbeid mot en mer effektiv og digital arbeidshverdag. Elisabeth er en av mange medarbeidere som har byttet jobb internt det siste året,. 

Hun har også fått over 100 nye kolleger det siste året.  

 

- Jeg synes Statnett er god til å få inn kompetente medarbeidere, uavhengig av bakgrunn. Vi har hatt mange interne forfremmelser det 

siste året også. Det viser at det interne arbeidsmarkedet vårt står sterkt, sier hun.  

 

Til tross for store omorganiseringer det siste året opplever hun at arbeidsmiljøet og kulturen står sterkt,  

og hun gleder seg til å bidra i sin nye rolle som transformasjonsleder. 

 

- Folk er opptatt av å dra i samme retning. Jeg har tro på at ny organisering vil bidra med nye måter å jobbe på, men også nye måter å 

lære på. I min jobb som transformasjonsleder skal jeg hjelpe Statnett på denne endringsreisen – det kommer til å bli både utfordrende 

og spennende, sier Elisabeth.  

 

Elisabeth har mye godt å si om Statnett som arbeidsgiver og hun vet hva hun prater om. Elisabeth har bidratt i Statnetts organisasjonsliv 

siden hun begynte, både i bedriftsidrettslaget, arrangementskomiteer for yngre ansatte, samt Statnett-revyen. Statnetts rolle som 

tilrettelegger for det grønne skiftet er viktig for Elisabeth, som oppfatter at mange medarbeidere deler hennes syn.  

 

- Først og fremst valgte jeg både utdannelse og arbeidsgiver av miljøhensyn. At Statnett bidrar til en grønn fremtid gir mening i 

arbeidshverdagen, sier Elisabeth. 
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Arbeidsmiljø 

Den årlige organisasjonsundersøkelsen viser at Statnett 

er et godt sted å jobbe. Som i 2018 scorer vi høyt på 

medarbeidernes engasjement (4,2 av 5,0). 

Lederutviklingsprogrammene som ble tilbudt alle ledere i 

perioden i 2017 og 2018 er nå utvidet med et mer praktisk 

rettet lederprogram. Til tross for nedgang på området 

ledelse sammenlignet med året før, scorer våre ledere 

over bransjen. Generelt viser resultatene en nedgang fra 

fjoråret, noe som trolig skyldes de endringsprosessene 

virksomheten har stått overfor i 2019. Resultatene fra 

undersøkelsen følges opp på alle i nivåer internt med 

fokus på forbedring, slik at organisasjonen utvikles videre 

og oppnår god effekt av omorganiseringen vi har vært 

igjennom. 

Sykefraværet i Statnett er gjennomgående lavt og var 

ved for 2019 på 2,9 prosent, en nedgang på 0,3 

prosentpoeng sammenlignet med året før. Vi har etablert 

en rekke tiltak for å følge opp og begrense sykefravær, 

både på den forebyggende siden og ved tilrettelegg for å 

kunne komme raskt tilbake i jobb. To av tiltakene er 

bedriftshelsetjeneste og verneombud.  

Vi er etter lov og forskrift pålagt å ha bedrifts-

helsetjeneste. Vi har også et stort antall ansatte som 

utfører risikofylte arbeidsoperasjoner, noe som inne-

bærer plikt til å møte til periodevis helsekontroll hos lege. 

I tillegg kalles også øvrige ansatte inn til periodevis 

kontroll minst hvert annet år.  

Bedriftshelsetjenesten deltar på vernerunder og er 

representert i arbeidsmiljøutvalget (AMU). De arbeider i 

hovedsak forebyggende med sykefravær og arbeids-

miljøbelastninger, sykefraværsoppfølging og tilbud om 

influensavaksinering, samt vaksinasjon mot flåttbitt i 

områder der det er aktuelt. Det er også utarbeidet egne 

retningslinjer for tiltak og oppfølging ved uhell knyttet til 

strømgjennomgang. 

Det var i 2019 etablert til sammen 36 verneområder 

lokalisert over hele landet i driftsområdene og ved 

administrasjonsbyggene. I hvert verneområde velges et 

verneombud og et varaverneombud. Det er opprettet 

lokale HMS-grupper i alle verneområder hvor lokalt 

verneombud og representant fra arbeidsgiver har 

jevnlige møter og årlig rapporterer til AMU. I 2019 er det 

utarbeidet en egen verneombudsmanual som en 

veiledning til verneombud og ledere i det daglige arbeid. 
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Våre miljø- og klimabidrag 
 

I et kraftsystem i endring skal Statnett ta et helhetlig 

miljøansvar. Behovet for ny overføringskapasitet må løses, 

men med begrenset bruk av naturområder og lave 

klimagassutslipp fra egen virksomhet. Vår ambisjon er å 

være ledende på miljø- og klimaarbeid i vår sektor. Det 

betyr at vi skal minimere påvirkningen våre anlegg har på 

naturmangfold og landskapsverdier, og redusere egne 

klimagassutslipp.  

Konsernets prinsipper for miljø- og klimaarbeidet inngår i 

policyene for HMS og samfunnsansvar. Vår miljøpolitikk 

baserer seg på «føre var» prinsippet ved at vi har fokus på 

helhetlig miljøansvar i planlegging, utbygging og drift av 

selskapets anlegg.  

Gjennom vårt miljø- og klimaarbeid bidrar vi til flere av FNs 

bærekraftsmål: 

• 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

• 13: Stoppe klimaendringene 

• 15: Liv på land 

Helhetlig miljøansvar 
Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er to store 

globale utfordringer som danner grunnlag for vårt miljø- og 

klimaarbeid. I vår miljø- og klimastrategi har vi identifisert 

fire hovedmål med tiltak:  

• Etablere operative mål og indikatorer 

• Sikre dokumentasjon av miljø- og klimakonsekvenser 

og vektlegge dette i beslutninger 

• Sikre mer miljøvennlig innkjøp av produkter og 

tjenester 

• Synliggjøre muligheter til å ta gode miljø- og klimavalg 

for egne ansatte 

Miljøavdelingen bistår resten av organisasjonen i 

gjennomføring av tiltakene. I 2019 har det vært et særlig 

fokus på miljøforbedringer i driften av våre anlegg og 

anskaffelsesprosessen.  

I utbyggingsprosjekter er miljøarbeidet regulert gjennom 

nasjonalt og lokalt lovverk. Dette omhandler blant annet 

konsekvensutredninger og involvering av berørte parter. Vi 

forsøker alltid å dekke behovet for ny overføringskapasitet 

med begrenset bruk av nye naturområder. Blant annet skal 

det vurderes om det er mulig å utnytte eksisterende 

kraftanlegg bedre. I tillegg til å begrense behovet for 

inngrep i nye naturområder fører spenningsoppgradering til 

lavere energitap per transportert MWh. I vårt planarbeid 

vurderer vi også om det er mulig å restrukturere og sanere 

eldre ledningsnett når kraftsystemet skal utvikles.  

Som del av konsesjonsvilkår for større 

utbyggingsprosjekter setter myndighetene krav om at det 

utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) 

som beskriver miljøhensyn og avbøtende tiltak i anleggs- 

og driftsfasen. Denne planen legges til grunn for 

anleggsarbeidet som skal gjennomføres og den 

videreføres til driften av anleggene. 

Naturmangfold  

Statnetts målsetning er å opprettholde arbeid, i tråd med 

beste praksis, med å bevare naturmangfold. Vi tar hensyn 

til naturtyper og artsforekomster ved planlegging, valg av 

løsninger, og under bygging og drift av anlegg.  

I utbyggingsprosjektene er målet å begrense nytt 

arealbeslag og bevare verdifull natur. Vi tar hensyn til 

naturmangfold og naturområder gjennom for eksempel å 

unngå vernede områder og ved å sette restriksjoner på 

anleggsvirksomheten. Restriksjoner brukes blant annet i 

særlig sårbare perioder som i hekketider for truede og 

sårbare fuglearter, samt i reinens kalvingsperioder. Det kan 

også stilles krav til begrenset hogst og begrenset 

bakketransport. De samme restriksjonene vil også kunne 

gjelde for driftsfasen.  

I 2019 har det vært gjennomført kartlegging av fremmede 

arter ved transformatorstasjonene våre i Sør-Norge. Ved 

rundt 20 prosent av stasjonene ble det funnet fremmede 

arter som kan spre seg til omkringliggende områder. Det er 

identifisert tiltak for å begrense risikoen for spredning.    

Istandsetting av anleggsområder, midlertidige veier, 

riggområder og eventuelle terrengskader, skal håndteres i 

tråd med prinsippene gitt i Statnetts håndbok for 

terrenghåndtering. Dette følges opp i alle 

utbyggingsprosjektene.  

 

  



 Samfunnsansvar Miljø- og klimabidrag 

 

 36  

 

Landskap 

Statnetts målsetning er å opprettholde arbeid i tråd med 

beste praksis, med å bevare landskapsverdier. I 

planlegging av utbyggingsprosjektene er vi opptatt av å 

finne løsninger som gir god estetisk tilpasning til 

omgivelsene. Vi benytter laserskanning og tredimensjonal 

modellering av terrenget for å kunne velge alternativer som 

tar hensyn til landskapets form og karakter.  

For at kraftledninger i skog skal fremstå mindre 

fremtredende i landskapet har Statnett utarbeidet en 

standard for skogrydding i kraftgatene.  

Enkelte strekninger kan i tillegg kreve tiltak for å minimere 

anleggenes synlighet. Det kan for eksempel være 

kamuflering av liner, master og isolatorer, sanering av 

gamle anlegg og utvikling av nye mastetyper.  

Miljøhendelser 

Statnetts mål er å ha null større utslipp eller miljøskader. 

Dette er hendelser som medfører alvorlig eller irreversibel 

miljøpåvirkning. I 2019 er det rapportert en slik 

miljøhendelse. Det var et større, utilsiktet terrenginngrep 

som det vil ta flere år å restaurere.  

I 2019 er det etablert ny metode for registrering og 

rapportering av miljøhendelser. Fra og med 2019 

registreres entreprenørers miljøhendelser i entreprenørens 

avvikssystem, og kun Statnetts egne miljøhendelser 

registreres i vårt avvikssystem. Miljøhendelser rapporteres 

både til prosjekteier og til konsernledelsen. 

Totalt ble det rapportert 19 egne miljøhendelser i 2019. 

 
 

 

Naturkartlegging gjennomført ved 298 av våre anlegg 

 
 

I samarbeid med NINA og NTNU, forsker Statnett på løsninger for å ta bedre vare på naturmangfoldet og redusere klimautslippene, der 

vi bygger. 

Et av målene med forskningsprosjektet GRAN (Grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i anleggsarbeid) er å utvikle et 

rammeverk for hvilke revegeteringstiltak som fungerer på ulike geografiske områder i Norge. En vellykket vegetasjonsutvikling innebærer 

at vegetasjonen etter inngrep utvikler seg til å få mest mulig likt artsmangfold og like økologiske prosesser som i omgivelsene rundt.  

Kunnskap fra gjennomførte utbyggingsprosjekter skal brukes for å utvikle dette rammeverket. Derfor gjennomførte vi i 2019 en av de 

største systematiske revegeteringskartleggingene i Norge knyttet til anleggsarbeid. Forskere fra NINA, biologistudenter ved NTNU, og 

egne ansatte og sommerstudenter, reist fra Lindesnes i sør til Alta i nord, for å kartlegge effekten av tiltak langs Statnetts byggeprosjekt. 

Hele 298 områder ble kartlagt. Resultatene vil være tilgjengelige i løpet av 2021.  

Prosjektet omfatter også studier på klimagassutslipp ved graving i myr og andre naturtyper, miljøkrav i kontrakter og opplæringsmetodikk 

for både ingeniører og anleggsarbeidere. Forskningsarbeidet gjennomføres av NINA og NTNU, mens prosjektet finansieres av 

Forskningsrådet og Statnett. 
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Det ble i tillegg oppdaget feil i en komponent i et av våre 

anlegg som førte til en lekkasje av SF6-gass. Det er 

igangsatt en intern undersøkelse av denne SF6-lekkasjen, 

samt en lekkasje i 2018. Målet er å forbedre interne rutiner 

for å hindre at slike tilfeller skjer igjen.  

I 2018 ble Statnett anmeldt av Kystverket grunnet en større 

oljelekkasje fra kabellager i Horten. I 2019 aksepterte vi et 

forelegg på 600 000 kroner for denne hendelsen. Det ble 

igangsatt en intern granskning i etterkant av oljelekkasjen. 

Dette har ført til at oljefylte kabler er flyttet til et sentralt 

lager med bedre barrierer mot forurensning. Massene som 

ble forurenset av oljelekkasjen er håndtert.  

Tiltak i egne bygninger 
I samarbeid med Compass Group er det iverksatt flere 

miljøtiltak i Statnetts hovedkontor i Oslo.  

I kantinen, som daglig sørger for mat til om lag 1000 

personer, er det i 2019 iverksatt tiltak for å redusere 

matsvinn, redusere bruken av plast- og engangsemballasje 

og tilby mer plantebaserte måltider.  

Det er implementert et system for å registrere hvor mye mat 

som kastes av ulike typer. For å redusere matsvinnet tilbys 

maten som ikke har blitt spist ved lunsjbuffeten til ansatte 

ved dagens slutt to dager i uken. Mat som har blitt til overs, 

men fortsatt er god og sikker, tilbys i andre retter senere. 

Resultatene fra registreringssystemet viser at hver 

kantinegjest kastet under 20 gram matrester daglig og 

svinnet er redusert i løpet av året.     

På sikt ønsker vi å sette i gang de samme miljøtiltakene i 

alle våre kontorbygg.  

Klimagassutslipp fra egen virksomhet  
Statnett har som mål å redusere klimagassutslipp fra egen 

virksomhet, innkjøp og tjenester med 25 prosent innen 

2025, sammenlignet med 2020-nivå. Vi har på denne 

bakgrunn vurdert våre utslippskilder utfra størrelse, 

klimarisiko og realistiske tiltak. Basert på disse 

vurderingene har vi identifisert klimatiltak knyttet til inngrep 

i naturlige karbonlagre, anleggsarbeid og innkjøp av 

materialer og produkter som viktigst på kort sikt.  

Målet er å inkludere de tre nevnte utslippskildene i 

klimagassregnskapet fra og med 2020.  

I tillegg er det identifisert tiltak i andre deler av 

virksomheten, blant annet omstilling av egen bilpark i tråd 

med nasjonale mål, systematisk bruk av 

livsløpsvurderinger og bruk av karbonpris på utslipp i vårt 

beslutningsunderlag. 

Gjennomførte tiltak 

De estimerte klimagassutslippene knyttet til innkjøp av 

materialer indikerer at dette er en av våre største 

utslippskilder. I 2019 har det derfor vært jobbet aktivt med 

å innføre klimakrav i våre kontrakter, se omtale under 

Bærekraftige innkjøp.  

Anleggsarbeid knyttet til byggeaktiviteten vår er en annen 

stor kilde til klimagassutslipp. Vi stiller derfor nå krav om 

fossilfrie anleggsplasser i alle prosjekter hvor det finnes et 

modent leverandørmarked. I 2019 ble dette gjort for 

Fagrafjell stasjon. I tillegg ble det brukt fossilfritt drivstoff 

både på prosjekt Smestad – Sogn i Oslo og på Ålfoten i 

Bremanger.  

Det var en reduksjon på omlag fire prosent av de totale 

klimagassutslippene fra Statnett sin virksomhet i 2019 

sammenlignet med 2018 til tross et høyere nettap. Lavere 

aktivitet for Statnett Transport sine skip, redusert lekkasje 

fra SF6-anlegg samt færre flyreiser som følge av økt 

kostnadsfokus utgjør de største reduksjonene. I tillegg ble 

reservegasskraftverket på Tjeldbergodden solgt i 2019. 

Det resterende reservegasskraftverket ligger ute til salgs 

og er vedlikeholdskjørt i 2019.  
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Våre bidrag til bærekraftig 

økonomisk vekst 

For å kunne utvikle framtidens kraftsystem er Statnett 

avhengig av å ta i bruk smarte løsninger og systemer som 

møter nye krav og forbruksmønstre. Vi er også avhengig 

av aksept fra samfunnet og å tilpasse oss endringer. Dette 

krever at vi arbeider etter en høy etisk standard som sikrer 

oss nøytralitet, troverdighet og integritet. Involvering av 

berørte parter og å bidra til verdiskaping til samfunnet er en 

del av dette.  

Ved å jobbe med bærekraftig økonomisk vekst bidrar vi til 

FNs bærekraftsmål nummer 16: Fred og rettferdighet på 

grunn av arbeidet med antikorrupsjon og inkluderende 

prosesser: Vi bidrar også til mål nummer 9: Innovasjon og 

infrastruktur.  

Forretningsetikk og antikorrupsjon 
Statnett skal oppnå gode resultater uten at det bryter 

med vår etiske standard og vi stiller høye krav til 

forretningsetikk både internt og eksternt. Statnett har 

nulltoleranse for korrupsjon.  Adferd som mobbing, 

trakassering og diskriminering på arbeidsplassen er 

forbudt.  

Varslingssaker 

Varsling av kritikkverdige forhold kan skje på flere måter, 

herunder til etikkombudet. Etikkombudet mottok totalt 52 

antall henvendelser i 2019. Det store flertallet av disse 

henvendelsene har vært av en slik karakter at det er funnet 

en løsning relativt raskt etterpå.  

Et fåtall saker har allikevel krevd mer arbeid, tid og 

oppfølging. Dette gjelder for eksempel enkelte saker der 

det på bakgrunn av bl.a. varsler er avdekket 

arbeidslivskriminalitet hos våre leverandører. Disse sakene 

følges opp av vår avdeling for arbeidslivsrelasjoner, i tett 

samarbeid med etikkombudet, som ivaretar dialogen med 

eventuelle varslere. 

Opplæring 

Informasjon og opplæring om etikkombudsordningen og 

våre etiske retningslinjer er integrert i kursing av nyansatte. 

Det er også gjennomført prosjektspesifikke kurs med fokus 

på bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Der har 

etikkombudet holdt innlegg om forventninger til ansatte, 

leverandører, samt erfaringer og problemstillinger fra 

etikkombudets arbeid med denne type saker.  

I tillegg er det i 2019 gjennomført et e-læringsprogram for 

alle ansatte med fokus på antikorrupsjon, konkurranserett 

og dilemmatrening for å øke de ansattes bevissthet 

innenfor disse temaene. 

Klimarisiko og -tilpasning 
Statnett overfører energi, med innsatsfaktorer som blir 

påvirket fysisk av været og over tid av klimaendringer. 

Klima- og energipolitikken definerer også viktige rammer 

for virksomheten. Siden vi ikke fullt ut kjenner de ulike 

konsekvensene av klimaendringer, klimapolitikk og 

klimarelatert teknologisk utvikling, står virksomheten 

overfor klimarisiko. 

Klima, vær og fysisk klimarisiko 

Klimaendringene gjør at vi må ruste oss til et annet vær enn 

det vi er vant til å planlegge for - spesielt sterkere 

ekstremvær enn før og endringer i nedbørsmønstre. Noen 

steder vil det bli mindre nedbør, mens det vil regne og snø 

mer i andre områder. I årene som kommer er det forventet 

at det vil bli mer ekstremnedbør i store deler av Norge og 

Nord-Europa. Været påvirker strømforbruk og fornybar 

kraftproduksjon, og dermed også overføringsbehovet. 

Været påvirker også hvor store belastninger nettet utsettes 

for. 

Feil på linjer, transformatorer og styringssystemer påvirker 

driftssikkerheten i kraftsystemet og kan gi avbrudd i 

forsyningen. For ledninger spiller variasjoner i både vær og 

vegetasjon en stor rolle. De årene som skiller seg ut med 

flest driftsforstyrrelser, er år som er preget av ekstremvær 

og mye torden. På våre kraftledninger har det vært færre 

driftsforstyrrelser de siste tre årene enn i perioden 2013-

2015, men i 2018 ga uvær som "Knud" og "Helene" utslag 

på statistikken. Vi har bygget flere nye ledninger og 

transformatorstasjoner og gjennomført tiltak på 

kraftledninger for å hindre driftsforstyrrelser forårsaket av 

ekstremvær. Dette styrker forsyningssikkerheten. 

Ekstremvær stiller også høye krav til beredskapen. Ved 

varslet ekstremvær avsluttes vedlikeholdsarbeid for å få så 

mange kraftlinjer som mulig i drift slik at strømforsyningen 

er mest mulig robust. Forberedelsene til neste ekstremvær 

starter med en evaluering etter hvert ekstremvær. Vi 

tilpasser oss kontinuerlig til klimaendringer i 

driftssituasjoner og gjennom langsiktig planlegging. 

Sikker strømforsyning er avgjørende for et 

lavutslippssamfunn. Tiltak for økt robusthet er derfor en 

viktig strategi for å håndtere klimarisiko. Vi jobber 

kontinuerlig for å sikre at anleggene våre tilfredsstiller de 

risikoene vi ser rundt oss, og våre anlegg designes blant 

annet for scenarioer med ekstreme værsituasjoner. 

Elektrifisering øker i noen tilfeller behovet for kapasitet i 

nettet, særlig når det kommer store økninger i ett punkt. 

Elektrifiseringen betyr også at flere funksjoner i samfunnet  
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drives med strøm slik at konsekvensene ved avbrudd kan 

bli større. 

Politiske endringer og omstillingsrisiko 

Hvis Europa skal ha mulighet til å oppfylle sin del av 

Parisavtalen, må omstillingen går mye raskere. Her har 

politiske mål og virkemidler en sentral rolle.  

Vi forventer at det i årene fremover vil komme flere krav, 

både gjennom lovverk og standarder, om mer 

klimavennlige løsninger. De siste årene har regjeringen 

presentert ambisjoner om å gjøre bygge- og 

anleggssektoren fossilfri innen 2025, og lagt frem 

handlingsplaner som blant annet omfatter grønn skipsfart 

og alternative drivstoff. I Statnett jobber vi for at fossilfrie 

anleggsplasser på sikt skal bli standarden for oss. 

I Prop. 1 LS (2019-2020) for budsjettåret 2020 — Skatter, 

avgifter og toll 2020 vises det til at SF6, svovelheksafluorid, 

kan være egnet for avgift. SF6-gassen har svært gode 

elektriske isolasjons- og strømbrytningsegenskaper, men 

er også en svært sterk klimagass. Det stilles strenge krav 

til håndtering, og vi jobber kontinuerlig med å bytte til 

anlegg og komponenter med lavere utslipp. Det ble i slutten 

av 2018 innført rapporteringsplikt på beholdning og forbruk 

av SF6 i Norge. 

Åpenhet, dialog og aksept 
Statnett er leverandør av kritisk infrastruktur og forvalter 

felleskapets midler. Det er derfor viktig med åpenhet rundt 

hvordan vi løser våre oppgaver.  

Statnetts tre roller er systemansvarlig, netteier og 

kraftsystemplanlegger. De tre rollene krever ulike 

tilnærminger med hensyn til åpenhet og dialog. For alle 

rollene er det regulert, til dels detaljert, hvordan Statnett 

skal gjennomføre prosesser for å sikre åpenhet og 

involvering av relevante interessentgrupper. 

I rollen som systemansvarlig nettselskap (TSO) legger 

Statnett viktige premisser for drift og utvikling av 

kraftsystemet og fatter beslutninger som påvirker andre 

aktører i kraftsystemet og lokalsamfunn. Åpenhet og dialog 

er en forutsetning for å få til gode prosesser og legitime 

beslutninger og derigjennom sikre tillit og aksept fra 

samfunnet.  

I rollen som systemansvarlig utøver Statnett myndighet. 

Her er vi underlagt regler om informasjon til kraftmarkedet 

og krav til informasjon gjennom sikkerhets- og 

beredskapslovgivningen. Det gjelder strenge regler for 

likebehandling av aktører.   

Også ved utvikling av kraftmarkedet er det viktig med tett 

dialog med bransjen for å sikre at de endringer som 

kommer er treffsikre og samtidig tilfredsstiller krav i 

lovgivning fra EU og norsk lov. Statnett deltar aktivt i 

nordisk og europeisk samarbeid, både bilateralt og 

eksempelvis gjennom det europeiske 

systemoperatørsamarbeidet ENTSO-E.  

Det er for tiden stor pågang for nye tilknytninger til 

sentralnettet. Dette er prosesser som krever tett dialog med 

dem som ønsker tilknytning til kraftsystemet. Mange av 

henvendelsene krever at det gjøres tiltak i nettet. Da er 

dialogen med lokale nettselskaper, lokale myndigheter, 

grunneiere og andre berørte viktig. Dette er blant annet 

regulert gjennom forskrift for hvordan kraftsystem-

utredninger og konsesjonsprosesser skal gjennomføres.   

Dialog og involvering ved nye anlegg 

Alle anlegg for overføring av elektrisk energi krever 

konsesjon etter energiloven. Konsesjonsprosessen sikrer 
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at alle relevante interesser blir hørt og får anledning til å 

uttale seg til planen. Dette skjer gjennom folkemøter og 

høringsprosesser på ulike stadier av konsesjons-

prosessen.  

Statnett ser det som viktig å komme tidlig inn med 

informasjon og dialog med interessentene, både for å sikre 

aksept for tiltakene som planlegges og for å få innspill til 

lokale tilpasninger. I mange tilfeller arrangerer vi derfor 

møter med lokale interessenter ut over det som er 

forskriftsfestet, for eksempel åpen kontordag. Der 

diskuteres bekymringer knyttet til blant annet 

anleggstrafikk, støy, elektromagnetisk stråling, 

landskapsvirkninger og naturinngrep. Dette er også temaer 

som blir videre detaljert der konsesjonen stiller krav om en 

miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan). Denne 

planen utarbeides i dialog med de berørte og vil i noen 

tilfeller også bli sendt på høring. Planen beskriver hvordan 

miljøhensyn skal ivaretas i utbyggingsprosjektet og 

planlagte tiltak for å avbøte påvirkning på lokalsamfunnet. 

I tettbygde strøk iverksetter vi tiltak for å blant annet 

redusere støy og sikre myke trafikanter. I naturområder 

retter vi tiltakene mot å sikre blant annet naturmangfold, 

vernede områder og kulturminner.  

Figuren nedenfor viser de ulike trinnene i en større 

konsesjonsprosess, og hvordan berørte interessenter 

involveres. Høringsprosessen gir nyttige innspill på tiltak 

som kan avbøte konsekvensene for lokalsamfunnet.  

På hjemmesiden informerer vi om enkeltprosjekter, blant 

annet i form av meldinger, nyheter og ulike dokumenter 

som konsesjonssøknader og utredninger.  

Dialog og samarbeid med bransjen 

Statnett er pålagt å involvere berørte parter ved alle 

endringer i praktiseringen av selskapets rolle som TSO. 

Både ved nye løsninger og tilpasninger av dagens 

løsninger skal det gjennomføres høringsprosesser. 

Dialog med aktørene i bransjen er viktig for at Statnett skal 

få god og helhetlig kunnskap om konsekvensene av 

planlagte løsninger. Slik kunnskap er avgjørende for å 

utvikle effektive løsninger, og for å sikre aksept for vår 

utøvelse av systemansvaret. 

Statnett benytter både en meldingstjeneste og selskapets 

hjemmeside for å gi god og relevant informasjon om 

operativ systemdrift og utvikling av nye løsninger. Statnett 

inviterer til arrangementer og dialogmøter med bransjen 

rundt aktuelle tema. I forbindelse med sentrale 

utviklingstiltak har Statnett etablert flere eksterne 

referansegrupper og samarbeidsfora med deltakere fra 

ulike deler av bransjen. 

I tillegg har Statnett formalisert dialogen gjennom Markeds- 

og driftsforum, som representerer Statnetts kunder. 

Forumet diskuterer og deler kunnskap om strategiske og 

prinsipielle saker som omhandler marked og drift, og har 

møter med Statnetts styre. Referatene fra dette forumet 

publiseres på Statnetts nettside.

Planlegging  Konsesjonsbehandling 
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Smarte løsninger 

Statnett utvikler og tar i bruk ny teknologi og nye systemer 

som er tilpasset endringene i kraftsystemet. Dette er viktig 

når blant annet økende andel uregulerbar fornybar energi 

og en mer digital hverdag utfordrer måten kraftnettet 

bygges, vedlikeholdes og driftes på.    

 

Forskning og utvikling 
Statnett har de siste årene økt sin innsats innen FoU. Styret 

besluttet i 2019 en ytterligere økning.  

Norske myndigheter forventer at Statnett har aktiviteter 

innen FoU og NVE har lagt til rette for dette ved at 

nettselskaper kan få 0,3 prosent av sitt 

avkastningsgrunnlag i ekstra kompensasjon for kostnader 

til FoU. 

Statnett avslutter i 2019 tre FoU-program: 

• Smarte nett: Utvikle nye metoder som kan bidra til 

bedre utnyttelse av nettet, sikrere drift og lavere 

driftskostnader. 

• Innovativ teknologi: Utvikle metoder for å bygge 

ledninger, kabler og stasjoner 20 prosent sikrere, 

raskere og billigere  

• Bærekraftig nettutvikling: Planlegge fremtidens 

kraftsystem samfunnsmessig optimalt med hensyn til 

klima, miljø og nye muligheter 

Et utvalg FoU-prosjekter innenfor disse programmene er 

vist i grafikken under. 

 

 
 

Redusert risiko og miljøavtrykk 

I 2019 har vi avsluttet flere prosjekter som reduserer 

sikkerhetsrisiko og bidrar til bedre miljøavtrykk. Et 

eksempel er utvikling av en robot som monterer 

flymarkører på kraftlinjer. Denne reduserer risiko ved at vi 

kan gjennomføre jobben uten personell som arbeider i 

høyden. Et annet eksempel er automatisert 

droneinspeksjon på våre anlegg, som bidrar til en mer 

effektiv anleggsforvaltning.  

Vi avsluttet også et prosjekt i 2019 som viser hvordan 

Statnett kan redusere egne klimagassutslipp. Det var et 

prosjekt som viser hva som kan gjennomføres utslippsfritt 

på våre anleggsplasser allerede i dag, og når 

anleggsarbeidet kan bli helt utslippsfritt.  

Statnett er aktive for å finne både nordiske og europeiske 

løsninger innen kraftsystemet. Dette har i 2019 manifestert 

seg ved at Statnett har tatt over ledelsen av ENTSO-Es 

Research and Development Committee (RDIC). Denne 

rollen fylles av divisjonsdirektør for Teknologi og utvikling  

For å lette implementering av ny teknologi og løsninger ble 

det i 2019 besluttet å opprette senter for FoU og 

teknologiutvikling. Dette senteret har et bredt ansvar for å 

fremme implementering av nye løsninger.  
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Nye FoU-prosjekter 

Den nye programperioden for FoU går fra og med 2020 til 

og med 2023, og består av fire programmer: 

• Sanntidsstyring og effektive markeder 

• Digitale, sikre og kostnadseffektive anlegg 

• Samhandling i energisystemet 

• Kontinuerlig kunnskapsproduksjon 

Digitalisering 
Digitalisering blir en stadig viktigere faktor i løsningen av 

Statnetts samfunnsoppdrag. Vi må jobbe stadig smartere 

og mer effektivt – basert på bedre utnyttelse av data om 

kraftsystemet. Effektiviseringen omfatter både mer 

automatisering og bedre støtte til våre ansatte og 

samarbeidspartnere. En forutsetning for dette er et solid 

digitalt fundament som består at data med høy kvalitet og 

IT-løsninger som samler, lagrer og tilgjengeliggjør data. 

Dataene analyseres og presenteres gjennom IT løsninger 

til forskjellige formål for sluttbrukere i og utenfor Statnett. 

Denne tredelingen – digitalt fundament, IT-løsninger og 

anvendelse – er sentral i Statnetts digitalisering.  

Digitalt fundament 

Gjennom 2019 har vi arbeidet videre med et veikart for det 

digitale fundamentet – primært gjennom FRIDA-

programmet. Programmet er en av hovedpådriverne for 

digital transformasjon i Statnett. Målsettingen er blant 

annet økt innsikt i hvilke analyseverktøy og applikasjoner 

som vil gi riktig beslutningsstøtte og hvordan Statnett kan 

ta det i bruk. I tillegg til å bidra til et solid og 

kostnadseffektivt digitalt fundament utvikles det løsninger 

som effektiviserer både anleggsforvaltningen og 

nettplanleggingen. 

Gjennom 2020 fokuserer vi videre på å få etablert kjernen 

i det planlagte digitale fundamentet. Basert på dette skal vi 

bygge løsninger for å realisere målsetningen om smartere 

anleggsforvaltning. Det digitale fundamentet skal også 

muliggjøre løsninger som effektiviserer behandlingen av 

nettilknytningssaker. 

IT-løsninger 

Statnetts nye driftssentralsystem ble etter mange års 

utvikling implementert i årsskiftet 2018/2019.  

For å støtte de store endringene som skjer innen 

energiforsyningen utvikler Statnett og de andre 

systemansvarlige nettselskapene i Norden; Fingrid, 

Svenska kraftnät og Energinet, en ny nordisk 

balanseringsmodell (NBM). Dette innebærer 

gjennomgripende endringer i driften av kraftsystemet og i 

2020 og årene framover vil vi fokusere på å implementere 

de nødvendige endringene i IT-systemene som styrer 

dette. 

I 2020 skal en oppdatert versjon av 

virksomhetsstyringsplattformen IFS implementeres. Dette 

gir et betydelig løft for anleggsforvaltningen og 

økonomistyringen. Videre prioriterer vi oppstart av 

Statnetts program for implementering av BIM 

(bygningsinformasjonsmodellering).  

Digital anvendelse 

Utover ren automatisering vil digitalisering alltid innebære 

endringer i arbeidsprosesser, organisasjon og ikke minst 

menneskelig adferd. For å understøtte denne "digitale 

transformasjonen" har vi opprettet en egen enhet for 

mennesker, strategi og transformasjon. 
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GRI tabell 2019 
 

GRI- 
element 

 

Beskrivelse 

 

Rapportering 

FNs 

bærekraftsmål1) 

 

Utelatelser 

SELSKAPSINDIKATORER 

102-1 Navn på organisasjonen Statnett SF   

102-2 Viktigste produkter og/eller 

tjenester 

Årsrapport, Dette er Statnett   

102-3 Lokalisering av hovedkontor Oslo, Nydalen   

102-4 Land hvor organisasjonen har 

aktivitet 

Årsrapport, Dette er Statnett, Konsernledelsen 

og note 20 

  

102-5 Eierskap og juridisk 

selskapsform 

Årsrapport, Dette er Statnett, Konsernledelsen 

og note 20 

  

102-6 Beskrivelse av de markedene 

organisasjonen opererer i 

Årsrapport, Dette er Statnett, Konsernledelsen 

og note 20 

  

102-7 Organisasjonens størrelse og 

omfang 

Årsrapport, Dette er Statnett, Konsernledelsen 

og note 20 

  

102-8 Informasjon om ansatte Regnskap for samfunnsansvar, arbeidsmiljø   

102-9 Selskapets leverandørkjede Samfunnsansvar, ansvarlig 

leverandøroppfølging og Regnskap for 

samfunnsansvar 

  

102-10 Vesentlige endringer i 

selskapet og leverandørkjeden 

Ingen vesentlige endringer i 2019. 

Samfunnsansvar, ansvarlig 

leverandøroppfølging 

  

102-11 Anvendelse av "føre-var"-

prinsippet 

Samfunnsansvar, våre miljø- og klimabidrag    

102-12 Eksterne initiativer Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

åpenhet, dialog og aksept 

  

102-13 Medlemskap i organisasjoner 

og foreninger 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

åpenhet, dialog og aksept  

  

102-14 Uttalelse fra administrerende 

direktør 

Årsrapport, Konsernsjefen har ordet   

102-16 Verdier, prinsipper, standarder 

og normer for adferd 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

Forretningsetikk og antikorrupsjon. Årsrapport, 

dette er Statnett 

16  

102-18 Organisasjonens 

styringsstruktur 

Årsrapport, Årsberetning, foretaksstyring og 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet 

  

102-22 Styrets sammensetning Regnskap for samfunnsansvar og Årsrapport, 

styret i Statnett 

5, 16  

102-40 Oversikt over interessenter Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

102-41 Kollektive tariffavtaler Regnskap for samfunnsansvar 8  

102-42 Utvelgelse av interessenter Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

Åpenhet, dialog og aksept 

  

102-43 Interaksjon med interessenter Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

Åpenhet, dialog og aksept 

  

102-44 Viktigste temaer fremmet av 

interessenter 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet og 

Åpenhet, dialog og aksept 

  

102-45 Enheter omfattet av 

selskapets årsregnskap 

Årsrapport, Konserledelsen og note 20   

102-46 Bestemmelse av rapportens 

innhold og avgrensninger 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

102-47 Oversikt over vesentlige tema Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

102-48 Endringer av historiske data 

fra tidligere rapporter 

Regnskap for samfunnsansvar   

102-49 Vesentlige endringer fra 

forrige rapport 

Nei   
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GRI- 
element 

 

Beskrivelse 

 

Rapportering 

FNs 

bærekraftsmål1) 

 

Utelatelser 

102-50 Rapporteringsperiode 2019   

102-51 Dato for utgivelse av forrige 

rapport 

4. april 2019   

102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig   

102-53 Kontaktperson for spørsmål 

vedrørende rapporten 

Knut Hundhammar, e-post 

knut.hundhammar@statnett.no 

  

102-54 Rapporteringsnivå GRI Standards, nivå Core   

102-55 GRI tabell GRI tabell 2019   

102-56 Ekstern attestasjon Uavhengig attestasjonsuttalelse   

LEDELSESPRAKSIS 

103-1 Vesentlige tema i 

ledelsespraksis 

Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

103-2 Ledelsespraksis Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

103-3 Evaluering av ledelsespraksis Samfunnsansvar, ansvarlig virksomhet   

ØKONOMISKE INDIKATORER 

201-1 Direkte økonomiske verdier 

skapt og distribuert 

Årsrapport, Dette er Statnett 8,9  

201-2 Økonomiske konsekvenser og 

andre risikoer og muligheter 

som følge av klimaendringer 

Samfunnsansvar, våre bidrag til bærekraftig 

økonomisk vekst 

13 Statnett vil jobbe 

videre i 2020 og 

fremover med å 

etablere systemer 

og metoder for å 

beregne 

økonomiske 

konsekvenser av 

klimaendringene. 

205-2 Andel ansatte som har hatt 

opplæring i antikorrupsjon 

Samfunnsansvar, våre bidrag til bærekraftig 

økonomisk vekst 

16  

205-3 Bekreftede tilfeller av 

korrupsjon og korrigerende 

tiltak 

Regnskap for samfunnsansvar 16  

MILJØINDIKATORER 

302-1 Energibruk Regnskap for samfunnsansvar 7, 8, 12, 13  

304-1 Virksomhet i eller i nærheten 

av vernede områder eller 

områder med høyt biologisk 

mangfold 

Regnskap for samfunnsansvar 6, 14, 15  

305-1 Direkte klimagassutslipp 

(scope 1) 

Regnskap for samfunnsansvar 12, 13, 14, 15  

305-2 Indirekte klimagassutslipp 

(scope 2) 

Regnskap for samfunnsansvar 12, 13, 14, 15  

305-3 Andre indirekte 

klimagassutslipp (scope 3) 

Regnskap for samfunnsansvar 3, 12, 13, 14, 15  

305-4 Utslippsintensitet Regnskap for samfunnsansvar 13, 14, 15  

306-2 Avfall etter type og 

håndteringsmetode 

Regnskap for samfunnsansvar 3, 6, 12  

308-1 Andel nye leverandører 

vurdert med hensyn til 

miljøkriterier 

Samfunnsansvar, våre sosiale bidrag  Andel ikke 

beregnet 
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GRI- 
element 

 

Beskrivelse 

 

Rapportering 

FNs 

bærekraftsmål1) 

 

Utelatelser 

SOSIALE INDIKATORER 

403-2 Skader, yrkessykdommer, 

sykefravær og arbeidsrelaterte 

dødsfall 

Regnskap for samfunnsansvar og 

Samfunnsansvar, våre sosiale bidrag 

3, 8  

405-1 Kvinneandel i virksomheten og 

alderssammensetning 

Regnskap for samfunnsansvar 5, 8  

405-2 Likelønn Regnskap for samfunnsansvar 5,8  

406-1 Tilfeller av diskriminering og 

korrigerende tiltak 

Regnskap for samfunnsansvar og 

Samfunnsansvar, våre bidrag til bærekraftig 

økonomisk vekst 

8  

409-1 Tiltak for å eliminere 

tvangsarbeid 

Samfunnsansvar, våre sosiale bidrag  8  

413-1 Enheter som er i dialog med 

lokalsamfunn, har gjort 

konsekvensutredninger og 

gjennomført 

utviklingsprogrammer 

Samfunnsansvar, våre bidrag til bærekraftig 

økonomisk vekst 

 Begrenset til 

kvalitativ 

informasjon 

414-1 Andel av nye leverandører 

vurdert med hensyn til sosiale 

forhold 

Samfunnsansvar, våre sosiale bidrag  5, 8, 16  

419-1 Bøter og ikke-finansielle 

sanksjoner som følge av brudd 

på lover og regler 

Regnskap for samfunnsansvar 16  

BRANSJESPESIFIKKE INDIKATORER 

EU3 Antall kunder Statnett har totalt 77 kunder i transmisjonsnettet. 

De deles inn i tre kategorier; 

distribusjonsnettselskaper (46), kraftprodusenter 

(20) og industrikunder (11) (enkeltuttak over 15 

MW).  

  

EU4 Lengde på over- og 

underjordiske overføringslinjer 

Årsrapport, Dette er Statnett 7, 9  

EU12 Nettap som prosent av total 

kraftoverføring 

Regnskap for samfunnsansvar 7, 8, 12, 13, 14  

EU25 Antall skader og dødsfall blant 

tredjeparter knyttet til 

selskapets anlegg 

Regnskap for samfunnsansvar   

EU28 Strømbruddsfrekvens Årsrapport, Dette er Statnett 1, 7, 9  

1)I henhold til arbeid publisert av Global Reporting og United Nations Global Compact “Business Reporting on the SDGs - An analysis of the goals   

and targets” (2017) og “Linking the SDGs and GRI” (2017).
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2019 ble et veiskille i elektrifiseringen av Norge og mye 

tyder på at 2020 tallet blir elektrifiseringens tiår. De 

tunge investeringstiltakene Statnett har gjennomført 

det siste tiåret, gir Norge et konkurransefortrinn i den 

energiomstillingen klimamålene krever.  Samtidig ser 

Statnett at tempoet i elektrifisering og klimaomstilling 

skjer raskere enn det selskapet la til grunn bare for et 

par år siden. Statnett har tatt konsekvensene av dette 

og jobber aktivt med aktørene for å ivareta det økende 

tempoet. Parallelt er Statnett opptatt av å løse de 

oppgaver konsernet står overfor på en 

kostnadseffektiv måte og å opprettholde en sikker og 

rasjonell drift av nettet.  

Tilknytningsvolumet som ble behandlet i 2019 var på 7 387 

MW, dette tilsvarer mer enn det samlede forbruket i Norge 

en septemberdag. Utfordringen med å sikre en fortsatt 

balansert utvikling mellom forbruk og etterspørsel vil være 

sentral i årene fremover. Statnett har også erfart hvor viktig 

det er å ha gode samfunnsprosesser og tett samarbeide 

med nettselskaper, næringsaktører og politiske 

myndigheter både sentralt og regionalt.  

De tiltakene Statnett har jobbet med gjennom hele 2019, 

svarer på de ulike behovene utviklingen medfører. Økt 

elektrifisering, mer fornybar produksjon og endret 

forbruksmønster gjør at strømnettet både må styrkes og 

utnyttes bedre. Vedlikehold og oppgradering av 

eksisterende nett bidrar til dette sammen med 

investeringene i nytt nett. Videre har det vært høy aktivitet 

innen utvikling av nye markedsløsninger for systemdriften, 

både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.  

Årets resultater  

Statnett-konsernet oppnådde et underliggende resultat1) 

etter skatt for 2019 på 2 523 millioner kroner (1 934 

millioner kroner i 2018). Regnskapsmessig årsresultat etter 

skatt var 1 906 millioner kroner (2 213). Årets investeringer 

ble 9 618 millioner kroner (12 377). 

Anleggsmassen har økt som følge av utbygging og kjøp av 

anlegg. Dette har gitt økt avkastningsgrunnlag og økt tillatt 

inntekt. Driftskostnadene har økt som følge av høyere 

aktivitet i konsernet. Statnetts effektivitetsprogram har 

likevel bidratt til lavere kostnadsvekst enn hva økt aktivitet 

og anleggsmasse skulle tilsi.  

Statnetts underliggende resultat har hatt god utvikling de 

siste årene, og dette har bidratt til å opprettholde 

nødvendig egenkapital for å kunne gjennomføre 

omfattende investeringer. Utbytte for regnskapsåret 2019 

er foreslått til 1 261 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent 

av utbyttegrunnlaget. For å sikre tilgang til finansiering på 

konkurransemessige betingelser vektlegger Statnett å 

opprettholde en robust A-rating. 

Tilfredsstillende driftssituasjon 

Året 2019 har vært både varmere og våtere enn normalt, 

med god kraftsituasjon. Driftsituasjonen har vært god med 

en stabil system- og anleggsdrift. Høy byggeaktivitet i 

nettet utfordrer driften med mange planlagte driftsstanser, 

noe som har forårsaket redusert handelskapasitet. 

Forsyningssikkerheten har vært tilfredsstillende selv om 

den er definert som sårbar i enkelte områder. Det har vært 

få hendelser som har medført avbrudd for sluttbruker. 

God fremdrift i utbyggingsprosjekter 

Det har i 2019 vært god fremdrift i bygging av nye anlegg, 

inkludert mellomlandsforbindelser og større lednings-

prosjekter. Året har vært preget av idriftsettelse av flere 

større tidskritiske investeringsprosjekter. Det er 

gjennomført en rekke reinvesterings- og vedlikeholds-

prosjekter. Satsingen innen digitalisering av systemdrift og 

anleggsforvaltning har vært omfattende.  

Blant de største ferdigstilte utbyggingsprosjektene i 2019 

er første strekning av 420 kV-ledningen Namsos – Surna. 

I Vestre korridor er spenningen hevet fra 300 til 420 kV på 

flere forbindelser og prosjektet nådde en stor og viktig 

milepæl da ledningen mellom Saurdal og Ertsmyra ble satt 

i drift. Det er god fremdrift på begge 

mellomlandsforbindelsene og NordLink er ferdigstilt på 

norsk side. BKK Nett AS har gjennomført byggingen av 420 

kV-forbindelsen Mongstad – Modalen og eierskapet til 

forbindelsen er overdratt til Statnett.  Kraftbransjens felles 

datahub (Elhub) for behandling av målerverdier fra 

strømkundene er idriftsatt. 

Resultat etter skatt, konsern 

 

Årsberetning 
 

 

1) Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens regnskapsmessig resultat er basert på faktisk fastsatte tariffer og 

flaskehalsinntekter for året. Forskjellen, benevnt som mer- eller mindreinntekt, skal balanseres gjennom endring i tariffer, slik at 

Statnetts regnskapsmessige inntekter over tid tilsvarer regulert tillatt inntekt. Se note 4 i 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
For at Statnett skal nå sine overordnede mål om å være 

effektiv, smart og sikker må det legges til rette for at alle 

som jobber i og for Statnett skal komme trygt hjem hver 

dag. Selskapets null-visjon innebærer en overbevisning om 

at enhver HMS-hendelse kan forebygges. 

I 2019 har det vært arbeidet spesielt med å styrke 

selskapets internkontroll, herunder tydeliggjøre samsvar 

med eksternt og internt regelverk. I tillegg er det etablert et 

satsningsområde i Statnett med fokus på personsikkerhet 

ved planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver.  

De siste årene har det blitt arbeidet systematisk med å 

utvikle og bruke tekniske løsninger for å bedre sikkerheten. 

Det er bygget opp et sterkt fagmiljø som utvikler, 

kvalifiserer og implementerer sikre løsninger i alle deler av 

Statnetts virksomhet, og det er utarbeidet et eget 

kursopplegg for teknisk sikkerhet.  

Det har også blitt gjennomført en rekke forbedringstiltak 

som tydeliggjøring grensesnittet mellom Statnett som 

byggherre og selskapets kontraktspartnere. Et av tiltakene 

har vært å etablere tydelige HMS-krav i kontrakter og ved 

å følge opp at entreprenørene har tilfredsstillende systemer 

og god praksis innenfor HMS. 

Lavt sykefravær og reduksjon i skadefrekvens 

Selskapet har oppnådd en reduksjon i personskader med 

og uten fravær. Spesielt er det en markant reduksjon i 

skadefrekvens hos entreprenørene fra 2018 til 2019. 

Sykefraværet i Statnett er gjennomgående lavt og var ved 

utgangen av året på 2,9 prosent rullerende siste tolv 

måneder, en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med året før. Statnett har etablert en rekke tiltak for å følge 

opp og begrense sykefravær, blant annet 

bedriftshelsetjeneste og verneombud. 

For nærmere redegjørelse om HMS henvises det til 

rapportering om samfunnsansvar. 

 

  

H-verdi rullerende 12 måneder og fraværsskader, konsern 1) og 2) 

 

Sykefravær rullerende 12 måneder, konsern 

 
 
SIF-verdi rullerende 12 måneder, konsern 3) 

 
1) Fraværsskadefrekvens, antall fraværsskader per million arbeidede timer. 
2) Skadefrekvens, antall skader med og uten fravær fra jobb per millioner arbeidede timer.  
3) Antall alvorlige (røde) hendelser innen personskade, nestenulykker, ytre miljø og farlige forhold innen elsikkerhet og arbeid i høyden per million 

arbeidede timer. 
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Drifts- og markedsinformasjon 
I løpet av året 2019 falt det nedbør tilsvarende 142 TWh i 

nedbørsfeltene til de norske kraftverkene, noe som tilsvarer 

9 TWh mer enn normalt. 7,5 TWh av dette avviket kom i 

løpet av første halvår 2019. Ved inngangen til 2019 hadde 

det norske kraftsystemet en hydrologisk balanse som viste 

et underskudd på cirka 16 TWh. Dette underskuddet ble 

redusert gjennom året til cirka 2 TWh ved utgangen av året.  

Ved inngangen til 2019 var magasinfyllingen i Norge 63,9 

prosent, 5,6 prosentpoeng under medianen. Ved utgangen 

av året var magasinfyllingen 63,3 prosent, 6,2 prosent-

poeng under medianen. Norsk kraftproduksjon og -forbruk 

var totalt på 133 TWh i 2019. Dette ga en netto utveksling 

lik null, i motsetning til 2018 som hadde en netto eksport på 

10 TWh.  

Leverings- og forsyningssikkerheten har vært 

tilfredsstillende i 2019, med lav ILE (ikke levert energi) og 

ingen alvorlige avvik i frekvens eller spenning. Det er 

imidlertid utfordringer med frekvenskvaliteten, og total tid 

med frekvensavvik er over målsettingen. I januar var det 

redusert forsyningssikkerhet nord for Ofoten grunnet 

mastehavari på Kobbelv – Ofoten etter snøskred. I 

perioden mars til mai var forsyningssikkerheten til 

prosessanlegget på Kollsnes og driftssikkerheten til deler 

av 132 kV-nettet til BKK redusert grunnet samtidig feil på 

en transformator på Kollsnes og på 300 kV-ledningen 

Kollsnes – Lindås. I tillegg opplevde Kollsnes tre tilfeller 

med forbruksutkobling i løpet av året, alle som følge av 

uønskede systemvernssignal. 22. juli opplevde hele 

Finnmark øst for Alta en kortvarig mørklegging som følge 

av skogbrann og jordfeil. 8. september var ca. 230 MW 

forbruk kortvarig ute som følge av feil i Tegneby stasjon, og 

9. september var deler av Stavanger mørklagt grunnet 

feilkobling i forbindelse med en planlagt utkobling i 

Stølaheia. 

Det har vært mange planlagte driftsstanser i 2019, og 

systemansvarlig har behandlet nærmere 8 000 søknader 

om driftsstans. Mange av disse søknadene skyldes høy 

byggeaktivitet i nettet.  

Sommervarmen skapte utfordringer med lav kapasitet i 300 

kV-nettet inn til Oslo. Nye forskriftskrav for linjetemperatur 

og -kapasitet ga i tillegg ytterligere kapasitets-

begrensninger for mange linjer. 300 kV-ledningen Bærum 

– Smestad var utkoblet fra 12. juli til 30. august for 

temperaturoppgradering (kapasitetsøkning). 

Gjennom året har handelskapasitetene mot utlandet vært 

lavere enn normalt, og i perioden har dette bidratt til store 

prisforskjeller mot utlandet. Dette skyldes mange planlagte 

driftsstanser på norsk og utenlandsk side, i tillegg til mange 

langvarige feil. Mastehavariet på ledningen Kobbelv – 

Ofoten medførte redusert handelskapasiteter fra 

markedsområdene NO3 og NO4 i en periode i januar. 

NorNed var utilgjengelig en periode i februar på grunn av 

feil på en gjennomføring i Feda, og i tillegg har det vært 

lange perioder med redusert kapasitet som følge av feil på 

et filter på nederlandsk side. På Skagerrakforbindelsen har 

SK4 vært utilgjengelig i flere perioder gjennom året grunnet 

kabelfeil på dansk side. Etter den siste feilen ble 

kapasiteten på SK1-4 redusert for å kunne kjøre SK4 på en 

mer skånsom måte. Dette reduserer sannsynligheten for 

ytterligere feil på kabelen frem til permanent løsning er 

identifisert. På slutten av året fikk Østlandet en feil som 

påvirket handelskapasiteten, da det ble oppdaget 

varmgang i SF6-anlegget i Tegneby. Dette resulterte i at 

handelskapasiteten mellom markedsområdene NO1 i 

Norge og SE3 i Sverige ble satt kraftig ned fra 20. 

desember. Feilretting er planlagt ferdig i løpet av april 2020. 

Magasinfylling Norge per uke  Produksjon og Forbruk Norge per uke 
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Utvikling av kraftsystem og -marked 
Som systemansvarlig har Statnett ansvar for rasjonell drift 

og utvikling av kraftsystemet og kraftmarkedet i Norge. 

Dagens løsninger må videreutvikles og tilpasses store 

endringer og nye rammebetingelser. Dette skjer gjennom 

utbygging og fornyelse i transmisjonsnettet, samt utvikling 

av systemdriftsløsninger nasjonalt og i samarbeid med 

øvrige nordiske TSO-er. Utviklingen skal tilrettelegge for 

økende integrering av markedene i Norden og Europa. 

Et helhetlig bilde av fremtidig behov for kraftoverføring og 

investeringer opparbeides gjennom markedsanalyser, 

konseptvalgutredninger og grunnleggende tekniske 

analyser. Statnett har utredningsansvar for 

transmisjonsnettet og utarbeider en kraftsystemutredning 

(KSU) hvert annet år, i henhold til forskrift om 

energiutredninger. Utredningen gir en oversikt over dagens 

kraftsystem ved å beskrive produksjon, forbruk og nivå av 

forsyningssikkerhet samt tilgjengelig nettkapasitet for 

innmating av ny produksjon. Utredningen skisserer også 

mulig utvikling i overføringsbehov og potensielle tiltak med 

inntil 20 års horisont. 

Statnett lanserte høsten 2019 en oppdatert 

Nettutviklingsplanen (NUP). Planen oppdateres hvert 

annet år og beskriver de viktigste driverne og behovene for 

å utvikle kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og 

planlagte tiltak. Hvert annet år utgis også en oppdatert 

investeringsplan. Siste utgave er fra oktober 2018. 

Oppsummert gir planene og tiltakene i NUP en balansert 

og effektiv nettutvikling som legger til rette for omstilling og 

utvikling i det helelektriske samfunnet.  

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 

beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, 

sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av 

endringer og prioriterte tiltak fremover. Tiltakene er 

beskrevet i en egen tiltaksplan, som i 2019 ble oppdatert 

for perioden 2019-2023. Planen gjenspeiler behovet for 

omfattende tiltak for å møte et kraftsystem i endring. 

Samlet gir disse planene en beskrivelse av hvordan 

Statnett vil løse sitt samfunnsoppdrag i årene som kommer. 

De publiserte dokumentene gir bred involvering samt 

mulighet for interessentene til å sette seg inn i helheten av 

planlagte tiltak.  

Riktig utforming av tariff har stor betydning for en effektiv 

utvikling og utnyttelse av nettet. Statnett har derfor en 

pågående prosess med å videreutvikle tariffmodellen. Et 

sentralt premiss for en ny tariffmodell er at alle aktører skal 

betale for kostnadene de påfører nettet. Dette blir spesielt 

viktig i en situasjon der kostnadene i nettet øker som følge 

av økt tilknytning fra nytt stort forbruk og ny produksjon. Det 

EU-fastsatte taket på innmatingstariffen for kraftproduksjon 

begrenser i dag Statnetts handlefrihet til å endre tariffnivå 

for kraftprodusentene.  

Statnetts samlede investeringer og idriftsatte 

nettanlegg 
I 2019 investerte Statnett i nettanlegg for 7 432 millioner 

kroner (9 783). Statnett bygde 156 kilometer ny ledning, 

oppgraderte 106 kilometer eksisterende ledninger og satte 

ny rekord med 94 idriftsatte bryterfelt i 

transformatorstasjoner. I tillegg var det betydelig aktivitet 

og fremdrift på mellomlandsforbindelsene til Tyskland og 

England. 

Statnetts samlede investeringer i 2019 var 9 618 millioner 

kroner (12 377). Investeringene inkluderer avsluttede og 

pågående nettanleggsprosjekter, kabler, kjøp av 

nettanlegg og IKT-prosjekter. 

Idriftsatte nettanlegg bygget i egen regi utgjorde 14 044 

millioner kroner i 2019 (6 487). I tillegg har Statnett kjøpt 

ferdigstilte deler av ytre ring utenfor Bergen. Samlet 

utgjorde nye idriftsatte nettanlegg 15 746 millioner kroner i 

Investeringer Statnett, konsern   Utvikling i anlegg under utførelse, konsern 
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2019. Disse prosjektene bidrar til fortsatt stabil drift, god 

forsyningssikkerhet og verdiskaping for eksisterende og ny 

produksjon og forbruk. Ved utgangen av 2019 var verdien 

av anlegg under utførelse 11 514 millioner kroner (17 581). 

Viktige hendelser i prosjektene 

Idriftsatte 

• Bjerkreim transformatorstasjon: Stasjonen er idriftsatt 

og prosjektet ble ferdigstilt i juli.  

• Røldal reinvestering stasjon: Stasjonen er idriftsatt og 

prosjektet ble ferdigstilt i juni. 

• Namsos - Åfjord og Snilldal - Surna: 420 kV -

raftledning ble ferdig bygd og satt i drift i august (182 

km). Prosjektet ble ferdigstilt i september. 

• Vestre korridor: Store deler av Vestre korridor er fullført 

og satt i drift. Viktige idriftsettelser i 2019 er Saurdal - 

Ertsmyra som ga gjennomgående 420kV fra Sauda til 

Kristiansand, Arendal – Honna – Fjotland - Ertsmyra 

på 420kV, Lyse stasjon og Tjørhom stasjon, ny ledning 

Lyse-Duge, samt omlagt Lyse - Førre. 

• Furuset transformatorutskifting: Ble idriftsatt i juni og 

ferdigstilt i august.   

• Vemorktoppen Reinvestering: Ble idriftsatt og 

ferdigstilt i november.  

• Skjomen: Ny stasjon ble idriftsatt i september og 

prosjektet ble ferdigstilt i desember. 

• Fåberg Reinvestering 300 kV: Ble idriftsatt og 

ferdigstilt i desember. 

• Nedre Vinstra Reinvestering 300 kV: Ble idriftsatt og 

ferdigstilt i desember. 

• Balsfjord – Skaidi: Skaidi stasjon ble idriftsatt i 

september.  

• Elhub: Ble idriftsatt i februar 

• Stasjonsovervåkning: Ble idriftsatt i oktober. 

Under gjennomføring 

• Lyse - Fagrafjell: Oppstart gjennomføring ble besluttet 

og konsesjon mottatt i september. 

• Smestad - Sogn kabelanlegg: Prosjektet hadde tunnel 

gjennomslag i oktober. 

• Beslutning om oppstart er fattet for Leirdøla fornybar 

økt transformering, Mauranger økt transformering, 

Rød, Verdal og Sylling SVC, Marka reinvestering 300 

kV og Skien Havneterminal nytt lager. 

Mellomlandsforbindelser, under gjennomføring 

• North Sea Link (kabel til England): Arbeidene med å 

legge den undersjøiske strømkabelen mellom Norge 

og Storbritannia fortsetter våren 2020. Bygge-

arbeidene for strømretteranlegg i Kvilldal og i Blyth i 

Storbritannia pågår.  

• NordLink (kabel til Tyskland): Anleggene på norsk side 

gjennomgikk sin første test i 2019 og er klargjort for 

bruk. Både strømretteranlegget på Ertsmyra i Sirdal 

kommune og sjøkabelen til Tyskland ble testet og 

funnet godkjent. Luftledningen som går mellom 

strømretteranlegget på Ertsmyra og muffestasjonen i 

Vollesfjord i Flekkefjord kommune ble ferdigstilt i 2019 

og settes i drift i løpet av 2020. Legging av landkabel 

pågår i Tyskland.  

Under planlegging 

• Hamang transformatorstasjon: Investeringsbeslutning 

ble fattet i september.  

• Rød kontroll- og apparatanlegg: Investerings-

beslutning ble fattet i juni. 

• Sogn – Ulven ny kabelforbindelse: Investerings-

beslutning ble fattet i mai. 

• Skaidi – Hammerfest 420 kV-ledning: Prosjektet er 

gjenopptatt og OED har etterspurt oppdatert 

informasjon for å kunne sluttføre konsesjons-

prosessen. 

• Aurland – Sogndal oppgradering 420 kV: Konsesjons-

søknad ble sendt i mars. 

• Hamang – Bærum - Smestad: Konsesjonssøknad ble 

sendt i august. 

• Investeringsbeslutning er fattet for Kvandal -

Kanstadbotn fornyelse, Åsen - ny transformatorstasjon 

og Samnanger stasjon. 

IKT-prosjekter 

• Ny nordisk balanseringsmodell (NBM): Investerings-

beslutning og gjennomføringsplan, NBM Roadmap, 

ble vedtatt i siste halvdel av 2019.  

En oversikt over de største prosjektene er vist på neste 

side.
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Oversikt over større investeringsprosjekter   

Se www.statnett.no for ytterligere informasjon om prosjektene.   

   

Prosjekt Region Forventet investering 
(MNOK) 

Idriftsatt   

Namsos - Åfjord og Snilldal - Surna, ny 420 kV-kraftledning Midt  

Bjerkreim, ny transformatorstasjon Sør  

Elhub   

   

Under gjennomføring   

Vestre korridor, spenningsoppgradering Sør  6 600 - 6 800 

Balsfjord - Skaidi, ny 420 kV-kraftledning Nord   4 000 - 4 500 

Lyse - Fagrafjell, ny ledning og stasjon  Sør 2 020 - 2 095 

Smestad - Sogn stasjon og kabelanlegg Øst  1 250 - 1 390 

Nedre Røssåga - Namsos, spenningsoppgradering  Nord  900 - 1 000 

Sogn, transformatorstasjon reinvestering Øst  545 - 580 

Sylling, reinvestering Øst  450 - 490 

   

Mellomlandsforbindelser, under gjennomføring   

Kabel til England (North Sea Link) 1)  MEUR 750 - 1 000 

Kabel til Tyskland (NordLink) 1)  MEUR 750 - 1 000 

   

Mottatt endelig konsesjon   

Åfjord - Snilldal, ny 420 kV-kraftledning og -kabelanlegg Midt  1 900 - 2 700 

Salten, ny stasjonsløsning Nord 520 - 620 

Aura/Viklandet - Surna, spenningsoppgradering Midt  500 - 700 

Hamang, ny transformatorstasjon Øst  480 - 700 

   

Under planlegging og konsesjonsbehandling   

Skaidi - Hammerfest 420 kV-ledning Nord 1 000 - 1 400 

Sogn - Ulven, ny 420 kV-kabelanlegg Øst 1 240 - 1 430 

Haugalandet nettforsterkning Vest  1 150 - 1 350 

Aurland - Sogndal, spenningsoppgradering Vest 900 - 1 050 

Rød kontroll- og apparatanlegg  Øst 590 - 680 

Karmøy reinvestering / ny stasjon Vest  530 - 640 

Hamang - Bærum - Smestad 420 kV-ledning & Bærum stasjon 2) Øst 240 - 320 

   

IKT-prosjekter   

Ny nordisk balanseringsmodell, NBM  520 - 620 

   

1) Statnetts andel. Eksponering hovedsakelig i Euro og tilsvarer et spenn på 7-9 mrd. NOK per prosjekt. Avtaler med partnere i Tyskland og England er i Euro. 

2) Kostnadsspennet gjelder luftledning. Kabel på strekningen har en anslått kostnad på 1000-1250 MNOK. 

Beløpene i tabellen viser et forventet intervall for kostnader ved prosjektet.  

Prosjekter under gjennomføring viser alle kostnader i løpende valuta, øvrige prosjekter vises i 2019-valuta, ekskl. byggelånsrente og valutausikkerhet. 
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Økonomiske resultater 
Konsernets underliggende resultat, hensyntatt mer-

/mindreinntekt, er historisk godt og utgjør 2 523 millioner 

kroner i 2019. Økte inntekter sammen med en moderat 

økning i kostnadsnivå gir sterke finansielle nøkkeltall. 

Egenkapitalprosenten økte til 23,3 prosent i 2019 og det er 

foreslått et utbytte på 1 261 millioner kroner (50 prosent).  

Driftsinntekter 

• I 2019 oppnådde konsernet regnskapsmessige 

driftsinntekter på 9 641 millioner kroner (9 138). 

Driftsinntekter fra regulert virksomhet var 8 828 millioner 

kroner (8 651), mens andre driftsinntekter var 813 

millioner kroner (488). 

• Fastleddet i tariffen til forbrukskunder økte fra 360 kr/kW 

i 2018 til 393 kr/kW i 2019 og forklarer i hovedsak 

økningen i inntekter fra regulert virksomhet.  Dette er en 

naturlig konsekvens av at tillatt inntekt er økt til 9 538 

millioner kroner i 2019 (8 323). Økningen kommer i 

hovedsak av at flere ferdigstilte prosjekter har medført 

økt nettkapital og økt avkastning.  Tariffinntekter fra 

energileddet er redusert som følge av reduserte 

kraftpriser.  

• I 2019 ble samlede flaskehalsinntekter 587 millioner 

kroner (961). Små prisforskjeller kombinert med høy 

tilgjengelig nettkapasitet innenlands førte til lave 

flaskehalsinntekter i Norge. Flaskehalsinntekter i 

Norden forøvrig lå på et normalt nivå. Mindre 

prisforskjeller enn normalt og lavere kapasitet på 

NorNed ga noe reduserte flaskehalsinntekter mot 

utlandet. 

• Økning i andre driftsinntekter skyldes i hovedsak 

gebyrinntekter fra Elhub på 181 millioner kroner i tillegg 

til inntekter ved salg reservekraftverket på 

Tjeldbergodden.  

I 2019 hadde Statnett en mindreinntekt på 791 millioner 

kroner (merinntekt 362), inklusive renter. Ved utgangen av 

2019 var akkumulert mindreinntekt, inkludert renter, 732 

millioner kroner (merinntekt 59). Mer-/mindreinntekten er 

ikke balanseført. Se note 4 og kapittel om finansielle 

rammebetingelser for nærmere detaljer. 

Driftskostnader 

Konsernets driftskostnader i 2019 var totalt 6 614 millioner 

kroner (6 018).  

• Systemtjenester er kostnader knyttet til Statnetts 

ansvar og virkemidler for å opprettholde momentan 

balanse i kraftsystemet og for å sikre tilfredsstillende 

leveringskvalitet. Nedgangen i kostnader til 

systemtjenester på 49 millioner kroner er i hovedsak 

knyttet til mindre kjøp av reserver gjennom året. Lavere 

eksport i 2019 har medført lavere produksjonsnivå i 

Norge som igjen har redusert behovet for å sikre 

reserver. Det er også en vesentlig nedgang i 

spesialregulering, grunnet høye reguleringer i 2018.  

• Overføringstap er redusert med 151 millioner kroner 

sammenlignet med året før grunnet reduserte 

kraftpriser og redusert tapsvolum.  

• Lønns- og personalkostnader har økt med 104 

millioner kroner som følge av høyere aktivitetsnivå og 

flere ansatte i konsernet.  

• Økte av- og nedskrivninger på 425 millioner kroner i 

forhold til fjoråret skyldes i hovedsak større 

aktiveringer i løpet av 2019. Dette gjelder blant annet 

prosjektene Vestre korridor, Namsos – Surna, 

NordLink og Bjerkreim samt kjøp av anlegg fra BKK. 

• Andre driftskostnader økte i 2019 til 1 758 millioner 

kroner (1 491). Hovedårsaken til økningen er økt 

aktivitetsnivå innenfor digitalisering og 

forbedringsarbeid samt høyere aktivitet i konsernet, I 

tillegg er det økte kostnader til eiendomsskatt som 

følge av flere ferdigstilte prosjekter.   

Utvikling i driftsinntekter, konsern 
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Resultat  

Konsernet oppnådde et driftsresultat i 2019 på 3 027 

millioner kroner (3 120). Underliggende driftsresultat 

(korrigert for årets endring i ikke balanseført mer-

/mindreinntektssaldo) var 3 818 millioner kroner (2 758). 

Økning i underliggende resultat skyldes i hovedsak økte 

inntekter.  

Netto finansposter for konsernet var -587 millioner kroner 

(-419).  

• Økningen i netto finanskostnader har sammenheng 

med høyere rentebærende gjeld som følge av høyt 

aktivitets- og investeringsnivå. Økte byggelånsrenter 

som belastes investeringsprosjektene i tråd med 

utviklingen i anlegg under utførelse, går i motsatt 

retning. Volatil norsk kronekurs har i 2019 ført til netto 

valutatap på bankkonti og gjeld i utenlandsk valuta.  

• Netto finansposter inkluderer inntekt fra tilknyttede 

selskaper, som i 2019 ga inntekter på 14 millioner 

kroner (25). 

I 2019 oppnådde konsernet et resultat etter skatt på 1 906 

millioner kroner (2 213). Endringen skyldes i hovedsak økte 

netto finanskostnader. Underliggende resultat etter skatt, 

korrigert for endring i ikke balanseført mer-/mindreinntekt, 

var 2 523 millioner kroner (1 934).  

Kontantstrøm og balanse 

Netto kontantstrøm for perioden var -629 millioner kroner 

(637).  

• Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en 

akkumulert kontantstrøm ved utgangen av 2019 på       

4 499 millioner kroner (3 983). 

• Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde 

-9 040 millioner kroner (-8 392).  

• Rentebærende gjeld ble nedbetalt med 4 175 millioner 

kroner (4 355). 

• Innbetaling ved opptak ny rentebærende gjeld var 6 

259 millioner kroner (9 862). 

• Konsernets beholdning av betalingsmidler og 

markedsbaserte verdipapirer ved utgangen av 2019 

var 2 424 millioner kroner (3 750). 

• De totale ubenyttede trekkrettighetene utgjorde 9 200 

millioner kroner ved utgangen av 2019. 

Konsernet hadde ved utgangen av 2019 en totalkapital på 

76 323 millioner kroner (70 281). 

• Rentebærende gjeld utgjorde 50 199 millioner kroner 

(45 737 millioner kroner), og inkluderer sikkerhets-

stillelser under CSA på 4 685 millioner kroner (3 305). 

Markedsverdien av balanseførte rente- og 

valutabytteavtaler (virkelig verdisikringer) knyttet til 

rentebærende gjeld utgjorde 4 569 millioner kroner. 

Rentebærende gjeld, korrigert for dette, utgjorde 

45 630 millioner kroner. 

• Egenkapitalen var 17 783 millioner kroner ved 

utgangen av 2019 (16 194). Egenkapitalandel i 

konsernet er på 23,3 prosent, korrigert for 

mindreinntekt er andelen på 24 prosent.  

Utvikling i balanseverdi og egenkapitalandel, konsern 
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Kostnadseffektivitet 
Statnetts utbygginger og investeringer har det siste tiåret 

nådd et historisk høyt omfang. Dette utfordrer selskapets 

effektivitet, herunder også den regulatoriske, noe som vil 

vedvare gjennom 2020-tallet.  

Statnetts virksomhet er et naturlig monopol, og kostnadene 

fordeles mellom produsenter og forbrukere gjennom 

nettleien (tariffering). Reguleringen av Statnett skal bidra til 

at selskapet løser sine oppgaver effektivt, og en 

effektivitetsindikator er derfor inkludert i selskapets 

inntekter (tillatt inntekt). Det er Reguleringsmyndigheten for 

Energi (RME) som setter denne effektivitetsindikatoren. 

Statnetts kostnader ved å bygge og drifte nettet blir blant 

annet sammenlignet med tilsvarende kostnader hos andre 

TSO-er i Europa. 

Benchmarking av Statnett 

Statnett har en målsetting om å være blant de 25 prosent 

mest effektive TSOene i Europa. Den nyeste TSO-

benchmarkingen som ble publisert høsten 2019, viser at 

denne målsettingen ikke ble nådd. Dette er imidlertid et 

ventet resultat, da Statnett har gjennomført vesentlig mer 

omfattende utbyggingstiltak enn gjennomsnittet av de 

europeiske TSOene vi sammenlignes mot. Til tross for 

dette er Statnetts effektivitet opprettholdt til 100 prosent ut 

fra en helhetsvurdering ved varsel om inntektsramme for 

2020 fra RME. 

Statnett har som klar målsetting å bedre sin effektivitet 

ytterligere for igjen å komme blant de 25 prosent mest 

effektive TSOene i Europa.  

Etablering av et nytt effektivitetsprogram 

Statnett har i 2019 etablert et nytt effektivitetsprogram som 

strekker seg frem til og med 2022. Programmet er bredere 

anlagt enn tidligere effektiviseringsprogram, og kostnads-

fokus kombineres med mål om forbedret system- og 

ressursutnyttelse. 

Effektivitetsprogrammet er strukturert rundt virksomhetens 

to hovedoppgaver, anleggsforvaltning og system- og 

markedsdrift. For å sikre at den interne styringen reflekterer 

insentivene i den økonomiske reguleringen benyttes 

målemetoden for enhetskostnad fra TSO-benchmarkingen 

som hovedindikator.  Det er etablert et utgangspunkt basert 

på Statnetts kostnadsnivå i perioden 2016 – 2018, og det 

er lagt inn konkrete målsettinger om effektivitetsforbedring 

og reduksjon i driftskostnader og investeringer i program-

perioden. 

Gjennom siste del av 2018 og 2019 er det i tillegg 

gjennomført en rekke organisatoriske endringer som skal 

gi økt fleksibilitet og bedre utnyttelse av ressursene, samt 

styrke kompetansemiljøene og den tverrfaglige 

kompetanseutviklingen. Statnetts nye organisering legger 

dermed til rette for videre effektivisering. Videre er 

prosjektprosessen forenklet og ressursstyringen i 

prosjektene forbedret. Det forventes at dette vil gi 

besparelser i prosjektene. 

Kostnadseffektive investeringer 

Statnett har langt på vei sluttført sin del av den utviklingen 

av kraftsystemet som både Nettmeldingen i 2012 og 

Energimeldingen i 2015 hadde som målsetting. 

Sammenlignet med de fleste andre TSOer i Europa, har 

Statnett allerede gjennomført et betydelig investeringsløft 

det siste tiåret. Dette innebærer at Norge ligger foran 

resten av Europa i energiomstillingen. Utbygging av 

transmisjonsnett er kapitalintensivt. Takket være 

effektiviseringstiltak og et lavt rentenivå ble sluttregningen 

for dette løftet nær 20 prosent lavere enn det som lå til 

grunn ved oppstart. Oppfølging av prosjektporteføljen er 

systematisk, og fremdriften i porteføljen er god. En rekke 

omfattende utbyggings-prosjekter er gjennomført og 

idriftsatt som forventet i forhold til målene tid, kost og HMS. 

Utforming av ny tariffmodell som understøtter 

fremtidig utvikling av kraftsystemet 
I en fase hvor investeringene, og dermed tariffgrunnlaget, 

vokser betydelig, er tariffering en vesentlig og krevende 

oppgave. Statnett har i 2019 jobbet med videreutviklingen 

av konsernets tariffmodell i tråd med selskapets strategi og 

for å ivareta den fremtidige utviklingen av kraftsystemet. 

Statnett vil fortsette videreutvikling av tariffmodellen i 2020, 

i dialog med kundeorganisasjoner, myndigheter og andre 

interessenter. I tariffvedtaket for 2020 er maksimal 

tariffreduksjon for stort forbruk redusert fra 75 prosent til 60 

prosent, i tråd med forutsetningene i tariffvedtaket for 2019. 

Statnetts ambisjon om utflating av tariffsatsen for forbruk 

har blitt realisert fra 2019 til 2020. Utformingen av ny 

tariffmodell, nivå på flaskehalsinntekter og økende 

elektrifisering er viktige faktorer som påvirker denne 

ambisjonen. Statnett vil i rimelig grad anvende mer-

/mindreinntekten som en mekanisme for å utligne årlige 

svingninger på grunn av slike faktorer. 
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Digitalisering bidrar til effektivitet og høy 

utnyttelse av nettet 
Statnett investerer betydelige ressurser i nye digitale 

løsninger for kraftmarkedet, systemdriften, 

anleggsforvaltningen og administrative støttesystemer. 

Behovene systemene skal dekke, er komplekse. Statnett 

har vært opptatt av å utvikle gode IT-systemer for å sikre 

høy utnyttelse og høy effektivitet av nettet, og derved 

begrense behovet for nettinvesteringer. Av store systemer 

som er idriftsatt de siste årene, er nytt driftsentralsystem og 

Elhub. I tillegg utvikles systemer som støtter opp under 

hverdagsdigitalisering. Gode og sikre IT-løsninger er et 

viktig bidrag til kostnadseffektiv drift. Styret har vektlagt at 

den fremtidige IKT-utviklingsporteføljen må baseres på 

kortere utviklingsforløp med begrenset omfang heller enn 

omfattende totalløsninger.  

Samarbeid på nasjonalt og nordisk nivå 
Hele kraftbransjen kjenner på det betydelige taktskiftet som 

nå skjer i den videre elektrifiseringen av Norge. Dette 

preger samfunnsdebatten både nasjonalt og regionalt. 

Statnett må bidra med gode løsninger. De kan bare utvikles 

og realiseres gjennom gode samarbeids- og 

samfunnsprosesser.  

Tett samarbeid regionalt tilrettelegger for videre 

elektrifisering av samfunnet  

Statnett har i 2018 og 2019 tatt initiativ til i utviklingen av en 

regional "Nett og Næring"-samhandlingsmodell, som er 

anvendt i Finnmark, Haugalandet, Bergen og sist i Møre og 

Romsdal. Dette bidrar til en helhetlig diskusjon mellom 

næringslivets aktører, regionale nettselskaper og politiske 

myndigheter samt statlige aktører som Statnett. På denne 

måten konkretiseres planer og tiltak som svarer på de 

behovene næringslivet har for å møte energiomstillingen 

og nå sine klimaambisjoner. 

Internasjonalt samarbeid 

Samarbeid på nordisk nivå har vært viktig også i 2019. 

Arbeidet med fremtidige felles balanseringsløsninger i 

Norden (NBM) fortsetter; dette samarbeidet er nødvendig 

for driften av det fremtidige kraftsystemet. Samarbeidet 

forventes å gi betydelige besparelser, og det tilrettelegger 

for velfungerende markedsløsninger. I utviklingen av et 

stadig mer integrert europeisk kraftmarked er det behov for 

et tett samarbeid med premissgivere i Norge og med 

Statnetts søsterselskaper i Europa, både direkte og 

gjennom ENTSO-E samt med europeiske myndigheter. 

Samarbeid med andre norske nettselskaper 

Samarbeid med andre nettselskaper i Norge er viktig for 

håndteringen av fremtidige systemutfordringer og for å 

sikre en samlet og effektiv nettinfrastruktur. Statnett legger 

til grunn at videreutviklingen av samarbeid mellom operatør 

av distribusjonsnett og operatør av transmisjonsnett (DSO-

TSO-samarbeid) vil fortsette. Videre digitalisering er en 

forutsetning for å utnytte mulighetene og løse de fremtidige 

behovene i kraftbransjen. 

Helhetlig miljøansvar i planlegging, utbygging og 

drift av Statnetts anlegg 
Statnetts ambisjon er å være ledende på miljø- og 

klimaarbeid i vår sektor. Det betyr at selskapet skal 

minimere påvirkningen anleggene har på naturmangfold og 

landskapsverdier, og redusere egne klimagassutslipp. 

Selskapets miljøpolitikk har fokus på helhetlig miljøansvar 

i planlegging, utbygging og drift av selskapets anlegg.  

I 2019 har det vært et særlig fokus på miljøforbedringer i 

driften av selskapets anlegg og i anskaffelsesprosessen.  

Det har vært gjennomført systematiske risikokartlegginger 

ved selskapets anlegg i drift, samt gjennomført kartlegging 

av fremmede arter ved utvalgte anlegg. I tillegg er det 

gjennomført en stor naturkartlegging i forbindelse med et 

forskningsprosjekt.  

Statnett har to pågående utbyggingsprosjekter hvor 

anleggsarbeidet foregår uten bruk av fossilt drivstoff. Dette 

er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra 

anleggsvirksomheten. I tillegg er miljø- og 

klimadokumentasjon brukt som tildelingskriterium i 

rammeavtale for stål og rammeavtale for liner 2019. 

Statnett har etablert nye retningslinjer for innkjøp til driften 

av hovedkontoret i Oslo, og selskapet har iverksatt flere 

miljøtiltak. På sikt ønsker Statnett å sette i gang de samme 

miljøtiltakene i alle kontorbygg.  

For nærmere redegjørelse om klima og miljø henvises til 

rapport om samfunnsansvar. 

Attraktiv arbeidsgiver for dagens og fremtidens 

arbeidstakere 
Statnett er en kompetansebedrift og har som mål å være 

en attraktiv arbeidsgiver. Det skal være like muligheter for 

arbeidstakere i alle livsfaser uavhengig av kjønn, alder, 

seksuell legning, og kulturell eller religiøs bakgrunn.  

Det er i 2019 gjennomført en rekke organisatoriske 

endringer, og mange har byttet jobb internt. Mulighetene 
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for intern mobilitet og kompetanseutvikling bidrar til å gjøre 

Statnett til en attraktiv arbeidsgiver for dagens og 

fremtidige arbeidstakere. Arbeidet med konkrete 

rekrutteringsaktiviteter og generell aktivitet mot høyskoler 

og universiteter er også viktig for å gjøre Statnett som 

arbeidsgiver bedre kjent. 

Statnett er tydelig utad på sitt ønske om mangfold, spesielt 

i rekrutteringsprosesser. Kvinner og menn med tilnærmet 

lik utdanning og erfaring skal være lønnsmessig likestilt i 

sammenlignbare stillinger. Gjennom selskapets 

livsfasepolitikk legges det til rette for medarbeidere i alle 

aldre.  

Statnett gjennomfører en årlig medarbeiderundersøkelse. 

Undersøkelsen gir informasjon om medarbeidernes 

engasjement, tilfredshet, påvirknings- og utviklings-

muligheter. Resultatene fra undersøkelsen viser at Statnett 

er et godt sted å jobbe. Statnett har i 2019 opprettholdt en 

høy score på medarbeidernes trivsel og engasjement (4,3 

av 5,0).  

For nærmere redegjørelse om Statnett som arbeidsgiver 

henvises til rapport om samfunnsansvar. 

Betydelig innsats innen forskning og 

teknologiutvikling 
I et kraftsystem i endring, blant annet som følge av økt 

andel uregulerbar fornybar kraftproduksjon og en mer 

digital hverdag, er det viktig å utvikle nye teknologier og 

systemer som er tilpasset endringene.  

Statnett har en betydelig innsats innen FoU og 

digitalisering. I 2019 avsluttet Statnett flere forsknings-

prosjekter, blant annet prosjekter som reduserer 

sikkerhetsrisiko og bidrar til mindre miljøavtrykk. Statnett 

avsluttet også et forskningsprosjekt som viser hvordan 

selskapet kan redusere egne klimagassutslipp. I 2019 

besluttet Statnett en ny programperiode for FoU som vil gå 

fra 2020 til 2023. De nye programmene og selskapets FoU-

prosjekter er beskrevet på Statnetts hjemmeside. 

Statnett er aktiv for å finne både nordiske og europeiske 

løsninger innen kraftsystemet. Dette har i 2019 manifestert 

seg ved at Statnett har tatt over ledelsen av ENTSO-Es 

Research and Development Committee (RDIC). Sammen 

med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden 

jobber Statnett i tillegg med å finne felles IT-løsninger for å 

støtte de store endringene som skjer innen 

energiforsyningen.  

For nærmere redegjørelse om forskning og 

teknologiutvikling henvises til rapport om samfunnsansvar. 

Risikostyring og internkontroll 
Statnetts risikostyring reflekterer at virksomheten forvalter 

en kritisk infrastruktur i samfunnet. God risikostyring og høy 

beredskapsevne er avgjørende i en situasjon hvor 

selskapet gjennomfører et historisk høyt investeringsnivå 

og samtidig skal ha en forsvarlig drift av et aldrende nett 

med høy utnyttelsesgrad.  Risikostyringen dekker hele 

virksomhetens perspektiv. Den legger spesiell vekt på 

potensiell konsekvens for helse og sikkerhet, miljø, 

forsyning av elektrisk kraft, tilrettelegging av verdiskapning, 

økonomi og omdømme. Statnett har startet arbeidet med å 

etablere et risikobasert internkontrollsystem som bygger på 

det internasjonalt anerkjente rammeverket til COSO. Et 

viktig grunnlag for implementering er at 

internkontrollsystemet i konsernet skal sikre god kontroll og 

etterlevelse av sentrale eksterne og interne krav. 

For nærmere redegjørelse om risikostyring henvises til 

eget kapittel om risikostyring og internkontroll i 

årsrapporten. 

Foretaksstyring 
God foretaksstyring er en forutsetning for stabil 

verdiskaping over tid og bidrar til at Statnett leverer 

produkter og tjenester i henhold til de krav og forventninger 

som stilles. Statnetts rammeverk for foretaksstyring tar 

utgangspunkt i konsernets styringsmodell, som klargjør 

rollefordelingen mellom eieren, styret og administrasjonen. 

Statnett følger Statens prinsipper for godt eierskap og 

etterlever relevante deler av anbefaling fra Norsk utvalg for 

eierstyring og selskapsledelse (NUES). For ytterligere 

informasjon om foretaksstyring samt styrets ansvar og 

roller henvises det til www.statnett.no.  

Fremtidsutsikter - 

2020-tallet blir elektrifiseringens tiår 
Økt elektrifisering for å nå klimamålene, digitalisering og 

forventninger om mer vindkraft er hoveddrivere i utviklingen 

av kraftsystemet fremover. Denne utviklingen skjer både i 

Norge og i landene rundt oss. Omleggingen til et grønt 

energisystem skjer raskere enn forventet. EUs European 

Green Deal, hvor ambisjonen er et klimanøytralt EU i 2050, 

bidrar til å sette en tydelig retning. Flere europeiske land 

har allerede fastsatt klimamål og planer som vil medføre 

betydelige endringer i energisystemet. Endringene 

forsterker behovet for et sterkere og smartere nett. 
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Norge kan bli et fullelektrisk samfunn 

Norge er i dag et av verdens mest elektrifiserte land, men 

fortsatt kommer rundt halvparten av energien vi bruker fra 

fossile kilder. Elektrifisering er en kostnadseffektiv måte å 

erstatte fossil energibruk på, og dermed redusere utslipp 

av klimagasser. I Norge er det et stort potensial for videre 

elektrifisering, særlig innen transport og industri. 

Teknologiutvikling og internasjonal klimapolitikk åpner 

også for nye næringer med behov for strøm.  

Statnett forventer at både strømforbruk og -produksjon vil 

øke betydelig de kommende 20 årene. Vindkraft på land er 

nå lønnsom uten subsidier, og kostnadene ventes å falle 

ytterligere i årene fremover. Kostnadene ved bunnfast 

offshore vindkraft (blant annet i Nordsjøen) har også falt 

raskt, og subsidier er reduserte. Kombinert med en mer 

ambisiøs klimapolitikk i Europa bidrar dette til at storskala 

utbygging av havvind og offshore nett i Norges 

nærområder er sannsynlig. 

Statnett forsterker og fornyer kraftsystemet 

De ti siste årene har Statnett gjennomført et stort 

investeringsprogram. Dette har gitt et mer robust 

kraftsystem og økt overføringskapasitet i hele landet. 

Transmisjonsnettet utgjør ryggraden i fremtidens 

kraftsystem og vil også i årene fremover ha kontinuerlig 

behov for vedlikehold, fornyelser og levetidsforlengende 

tiltak. 

Flere steder langs kysten og i områdene rundt de store 

byene er det behov for større nettforsterkninger, blant 

annet for å legge til rette for elektrifisering av 

petroleumsinstallasjoner og annen stor forbruksvekst. 

Mange steder i landet er det også behov for økt 

nettkapasitet for å tilknytte ny fornybar kraftproduksjon. 

Tidlig dialog med aktører, smart anleggsforvaltning, nye 

system- og markedsløsninger og en fortsatt satsing på 

effektivisering i byggefasen, bidrar til at Statnett kan legge 

til rette for den elektriske fremtiden på en kostnadseffektiv 

måte. 

Fremtidens systemdrift designes nå 

Som systemansvarlig skal Statnett sikre momentan 

balanse mellom produksjon og forbruk i det norske 

kraftsystemet. Siden Norden er ett synkronområde, må de 

nordiske TSO-ene samarbeide tett om balanserings-

oppgaven. 

Dagens manuelle driftsrutiner er ikke tilpasset fremtidens 

kraftsystem med mer variabel produksjon og raskere 

endringer i flyt. For å møte disse utfordringene, har de 

nordiske TSO-ene utarbeidet Veikart for nordisk 

balanseringsmodell. Veikartet legger grunnlaget for 

videreutvikling av systemdriften. Det er tilpasset en fremtid 

hvor det norske og nordiske kraftsystemet er tettere koblet 

mot Europa, og hvor operatørene må kunne ta flere og 

raskere beslutninger og håndtere en økende mengde data. 

Oppmøte i styremøter 
Styret hadde kun ett forfall i årets styremøter.  

Endringer i styret 
Synne Homble trådte ut av styret i forbindelse med det 

ordinære foretaksmøtet i juni. Tove Pettersen overtok 

hennes posisjon som nestleder i styret.  

Styret takker alle medarbeidere 
Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for å ha 

gjennomført et nytt år med historisk høyt investeringsnivå. 

Parallelt har konsernet opprettholdt sikker drift, og det er 

gjennomført en betydelig omorganisering, som innebærer 

fortsatt satsing på effektivisering og utvikling av Statnett. 

Selskapskapital og utbytte 
I tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er 

utbyttet for 2019 foreslått til 50 prosent av 

utbyttegrunnlaget.  Utbyttegrunnlag er definert som 

konsernets årsresultat etter skatt, justert for årets endring i 

saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt. Det foreslåtte 

utbyttet er i henhold til vedtatt utbyttepolitikk for foretaket, 

og vurdert som forsvarlig ut fra Statnetts egenkapital og 

likviditet. Ved utgangen av 2019 var foretakets egenkapital 

17 783 millioner kroner.  

Fremtidsutsiktene påvirkes av korona-

epidemiens varighet  
Det er per april 2020 klart at den pågående pandemien vil 

påvirke den globale økonomien i betydelig grad. Dette får 

betydning også for kraftsektoren. På kort sikt vil lavere 

aktivitet innen industri og næring kunne gi noe lavere 

forbruk. Videre er det mulig at både pågående og planlagte 

prosjekter for ny produksjon vil kunne bli utsatt. Hvordan 

tiltakene for å kontrollere pandemien påvirker utviklingen 

på lengre sikt er mer usikkert og Statnett vil løpende følge 

denne utvikling. 

Statnetts prosjektportefølje er avhengig av globale 

leverandører og arbeidskraft. Fremdriften i de ulike 

prosjektene vurderes fortløpende opp mot de utfordringer 

som oppstår. Dersom forsyningskjeden blir svekket over tid 

samtidig som driftskritiske oppgaver prioriteres fremfor 
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investeringsaktiviteter, vil dette kunne påvirke fremdriften, 

øke kostnadspådraget og gi utsatt inntekt. 

Finansmarkedene preges av økte risikopremier og lav 

likviditet. Statnett har imidlertid få låneforfall de nærmeste 

månedene og har fått betydelige såkalte CSA-innbetalinger 

(sikkerhetsstillelse fra derivatmotparter) som følge av 

fallende kronekurs og valutasikringene våre. Dette 

medfører at likviditetssituasjonen er god. Statnett har i 

tillegg en ubenyttet trekkfasilitet på 8 milliarder kroner med 

tanke på situasjoner der lånemarkedet fungerer dårlig. 

Denne vil bli benyttet om nødvendig. 

Basert på en totalvurdering har styret ikke anbefalt noen 

særskilt justering av utbytte for regnskapsåret 2019 som 

følge av korona-epidemien. Styret vil frem mot 

foretaksmøtet i juni følge likviditets- og kostnadsutviklingen 

nøye og fortløpende vurdere om det er grunnlag for å endre 

denne vurderingen. 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekrefter styret at 

årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Resultatdisponering 
Statnett-konsern hadde et resultat etter skatt på 1 906 

millioner kroner i 2019. Morselskapet hadde et årsresultat 

på 1 630 millioner.  

Styret foreslår på denne bakgrunn følgende disponering av 

årsresultatet fra morselskapet Statnett SF: 

Til utbytte 1 261 

Til opptjent annen egenkapital 369 

Sum disponert 1 630 

 

Erklæring fra styret og konsernsjef 
Vi erklærer etter beste overbevisning at: 

• årsregnskapet for 2019 er utarbeidet i samsvar med 

IFRS med tilleggsopplysninger som følger av 

regnskapsloven 

• opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 

foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle 

stilling og resultat som helhet 

• opplysningene i årsberetningen og kapittelet som 

omfatter samfunnsansvar inkludert regnskapet for 

samfunnsansvar gir en rettvisende oversikt over 

utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og 

konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest 

sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står 

overfor. 

 

 

Oslo, 2. april 2020 

Styret i Statnett SF 
 

 
Jon Fredrik Baksaas 

Styrets leder 

 
Tove Elisabeth Pettersen 

Nestleder 

 
Maria Sandsmark 

Styremedlem 

 
Egil Gjesteland 

Styremedlem 

Ole Bjørn Kirstihagen 

Styremedlem 

 

Pernille Dørstad 

Styremedlem 

 
Steinar Jøråndstad 

Styremedlem 

 
Einar Anders Strømsvåg 

Styremedlem 

 

 

 
Auke Lont 

Konsernsjef  



 Finansiell rapportering  Totalresultat 

 

 61  

 

Totalresultat    

   

    

         Morselskap              Konsern 

2018 2019  (Beløp i mill. kr) Note 2019 2018 

   Driftsinntekter    

8 634 8 264  Driftsinntekter regulert virksomhet 4 8 828 8 651 

492 632  Andre driftsinntekter 4 813 488 

9 127 8 896  Sum driftsinntekter  9 641 9 138 

       

   Driftskostnader    

541 492  Systemtjenester 5 492 541 

1 033 882  Overføringstap  5 882 1 033 

985 1 063  Lønns- og personalkostnader 6, 7, 23 1 077 973 

1 950 2 229  Avskrivning, amortisering og nedskrivning 8, 9 2 405 1 980 

1 534 1 691  Andre driftskostnader 27 1 758 1 491 

6 043 6 356  Sum driftskostnader  6 614 6 018 

       

3 084 2 540  Driftsresultat  3 027 3 120 

       

220 277  Finansinntekter 10 72 59 

655 748  Finanskostnader 10 659 478 

-436 -471  Netto finansinntekter/-kostnader  -587 -419 

       

2 648 2 069  Resultat før skattekostnad  2 440 2 701 

       

486 439  Skattekostnad 19 534 488 

2 161 1 630  Årsresultat  1 906 2 213 

       

   Øvrige resultatelementer    

-1 -   Endringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter 28 -  -1 

267 129  Endringer i kontantstrømsikringsreserve 15, 28 129 267 

-62 -28  Skatteeffekt 19, 28 -28 -62 

204 101  
Øvrige resultatelementer som resirkuleres gjennom resultatet i 
senere perioder 

 101 204 

79 86  Endringer i estimatavvik på pensjoner 7, 28 86 79 

-20 -19  Skatteeffekt 7, 19, 28 -19 -20 

59 67  
Øvrige resultatelementer som ikke resirkuleres gjennom 
resultatet i senere perioder 

 67 59 

262 168  Sum øvrige resultatelementer  168 262 

       

2 424 1 798  Totalresultat  2 074 2 475 

 


































































































































































