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Dette er Statnett
• Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til 

Statsforetaksloven og eies av staten ved Olje-

og energidepartementet

• Statnett skal bygge, drifte og vedlikeholde 

sentralnettet for å sikre kraftforsyningen, 

bidra til verdiskapning og legge forholdene til 

rette for bedre klimaløsninger

• Statnett drifter og eier om lag 11 000 km med 

kraftledninger og kabler og ca. 150 

transformatorstasjoner i hele landet

• Driften av kraftsystemet som Statnett har 

ansvar for overvåkes kontinuerlig av 

landssentralen og to regionsentraler

Fremtiden er elektrisk
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sentralen



Organisering av FoU
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Ingeborg Buchalik

Programstyre 

Håkon Borgen

(leder)

Kompetanse

Sonja Berlijn

FoU koordinatorer

D&M

IKT

T&U

Støttefunksjoner til 

FoU
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FoU-direktør

Sonja Berlijn

Ass. FoU-direktør

Anders Granum

Programledere

Ingeborg Buchalik

Oddgeir Kaspersen 

Jørn Egil Johnsen
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Jon Erik Engseth Jensen

Administrasjon og 

økonomi

Hanne Børresen

Andy Vu

Rådgivere

Lars Kristian Vormedal

Kjetil Uhlen

Matthias Hofmann

Innovativ 

teknologi

Oddgeir 

Kaspersen 

Programstyre

Håkon Borgen 

(leder)

Smarte Nett

Jørn Egil Johnsen
Programstyre

Øivind Rue (leder)

FoU (UF) Ressurser fra 

andre enheter

FoU programmer

146 personer

Hybride ressurser for 

strategiske 

FoU prosjekter 

10 personer 2018

Linjeressurser 

124 personer 2017

Ass. FoU direktør

Anders Granum

12 personer



Våre FoU-programmer 2015-2019

Fremtiden er elektrisk

Utvikle nye metoder som kan bidra til bedre utnyttelse 

av nettet, sikrere drift og lavere driftskostnader

Anleggsforvaltning (SAMBA) – Systemdrift for en 

smart fremtid (SPANDEx) – Storskala laststyring i 

Nord-Norge

Smarte 

nett

Innovativ 

teknologi

Utvikle metoder for å bygge ledninger, kabler og 

stasjoner 20 % sikrere, raskere og billigere

Lean Line – Lean Substation – Lean Cable 

Bærekraftig 

systemutvikling

Planlegge fremtidens kraftsystem samfunnsmessig 

optimalt med hensyn til klima og miljø og nye muligheter

Fotavtrykk, klima og miljø – Smart nettutvikling–

Systemteknologier og kompetanse



Probabilistisk 
leveringspålitelighet

Grønnere 
anleggsarbeid

Modellutvikling Smart nettutvikling

Komposittmast og 
Alumast

Digital stasjon ICEBOX Robotmontasje

Smart 
anleggsforvaltning

Smart drift Storskala laststyring Smart overvåkning

Bærekraftig 
systemutvikling

Innovativ teknologi

20 % raskere

20 % sikrere

20 % billigere

Smarte nett

Bedre utnyttelse av 
nettet

Sikrere og billigere 
drift

Bedre klima

Samfunnsøkonomisk 

optimal nettutvikling

FoU 

program i 

perioden 

2015 - 2019



Spennings-

oppgradering

6

milliarder

Arbeid Under 

Spenning (AUS)

35

millioner

Mastefundament 

i betong 

1,3

milliarder

Elektriske 

minsteavstander 

500 

millioner

Prefabrikkert 

stålfundament 

500 

millioner

Høytemperatur

liner

89

millioner

Gjennom blant annet:

>8,5 MRD
…i tillegg til økt sikkerhet, økt digitalisering, 

økt kompetanse

NOK spart siden 1997

AutoDig – Feilanalyse 

og tilstandsovervåkning

Topp 3 

Innovation

Challenge 

25-30 % 

sammenlignet 

med SN-mast 

M-mast –

Utvendig bardunert mast

Robotmontasje 

av flymarkører

HMS



Prosjektportal og 

prosjektvurderingsprosess
144 forslag i 2018

www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Forskning-og-utvikling/Forslag-til-prosjekter/Send-inn-prosjektforslag/

http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Forskning-og-utvikling/Forslag-til-prosjekter/Send-inn-prosjektforslag/


Prediktivt 
vedlikehold

Risikobaserte 
beslutninger

Bedre 
utnyttelse av 

data

Fremtiden er elektrisk

Anleggsforvaltning i Statnett 2017-2025
På vei mot Smart Asset Management (SAM)

SAM

2025
Smart Asset 

Management

Smartere 
utnyttelse av 

anlegg



Veikartet peker på initiativ som bidrar til Smart Asset Management

Fremtiden er elektrisk

2020-20222017-2019 2023-2025

M
o

d
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eto

d
e

Ny teknologi  Organisasjon, prosess og styring Platform for analyse IT fundament

Smart Asset 
Management

Etablere data 
science Data governance

Prediktivt 
vedlikehold

Autodig

SAM portefølje-
styring

Operasjonell 
datalake

Sensor-Strategi

Mobile Løsninger
(versjon 2.0)

BIM-strategi

Dronebasert 
inspeksjon

IT-arkitektur 
(Finbeck og FIA)

IFS versjon 10BUDV

Automatiske 
droner

Selv-
diagnostiserende 

komponenter

Sanntids risiko-
overvåkning

Online tilstands-
overvåkning (OVS)

Optimalisere 
vedlikeholds-

prosessen

Autonomt 
vedlikehold (AI)

Dagens situasjon

Asset 
Management 

System

Digital Stasjon

Tilstandsmodeller

Asset Health 
(versjon 1)

SAMBA

Monster

Datadrevne 
beslutninger

AI-4-UAS

Kamera-
overvåkning

2017 – 2019
Etablere et solid IT-

fundament for Smart Asset 

Management, en tydelig 

styring og applisering av 

datadrevet beslutningsstøtte 

i utvalgte prosesser

2020 – 2022
Bruk av sensorteknologi på 

anlegg, og beste praksis 

systemer og prosesser for 

asset management

2023 – 2025
Datadrevne, autonome 

beslutninger for vedlikehold 

og fornyelser av 

anleggskomponenter

Målsetting





SAMBA – Bedre forutsi helse-

tilstand  og vedlikeholdsbehov
DRONER – Innhente tilstands-

informasjon manuelt/automatisk
BUDV - Forbedret systemstøtte og bedre 

utnyttelse av drifts- og vedlikeholdsdata

Automatisk tilstandsovervåking 

av spenningstransformatorer

AutoDig – Automatiserer feilanalysen 

(forberedt for maskinlæring)

Overvåkingssenteret – Overvåke tilstand 

og risiko. Effektivisere 1.linje beredskap

Tiltak smartere anleggsforvaltning



Strategien er to-delt

• Bruk av droner med egne piloter
• Inspeksjon på stasjons- og 

ledningsanlegg

• Kjøp av dronetjenester, eks.
• inspeksjon av luftspenn/flymarkører

• FoU prosjekter innen "Automatiske 

droneoperasjoner"
• Automatisk flyvning (inspeksjon) av 

anleggskomponenter på stasjon og langs 

linjer.

• AI-4-UAS, Artificial Intelligens for 

unmanned Aerial Systems

Sted, dato



Dronebruk i Statnett

Fremtiden er elektrisk

• Daglig vedlikehold

• 26 egne piloter (flere vil bli utdannet)

• Eget opplæringssenter

• Bruker droner til inspeksjon av master og linjer 

(innenfor synsvidde)





Examples
- Fiber optic error

- Line inspection

close to a lake



Automatic inspection mission

The future is electric



Automatic inspection on substation



AI-4-UAS

?

Collect 
Images

Tag Images
Train AI 
Model Deploy

How to add new Intelligence 

to the system?



Impact
Benefits Challenges

HSE Regulations and laws

Quicker response Technological limits

Increased quality Weather

Easier planning Competent personell

Increased up-time

Cost



Norsk Forening for Vedlikehold

HAVBRUK & FISKE PROSESSINDUSTRI INFRASTRUKTUR NÆRINGSMIDDEL OLJE & GASS



HAVBRUK & FISKE PROSESSINDUSTRI INFRASTRUKTUR NÆRINGSMIDDEL OLJE & GASS

168 bedriftsmedlemmer

41 personlige medlemmer
Noen eksempler på medlemmer:

Alcoa Arcus Bilfinger

Coca Cola Elkem Hydro

Mack Marine Harvest Statoil

Oslo kommune Lundin Tine

Skretting Veidekke Yara

Glencore Eramet

Bedrift kr 5.000,-/år

Person kr 1.500,-/år

Student gratis



VISJON

www.nfv.no

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV) skal bidra til at norsk

næringsvirksomhet gjennom effektiv vedlikeholdstyring er

bærekraftig og gir konkurransefortrinn.



HAR DU LYST Å VÆRE MED …

www.nfv.no

✓ et godt faglig nasjonalt og internasjonalt nettverk

✓ et omfattende behovstilpasset etterutdanningstilbud i form av kurs   

og konferanser

✓ tilgang på resultater og rapporter fra prosjekter i regi av foreningens og 

foreningens samarbeidspartnere 

✓ jevnlig aktuell norsk og internasjonal medlemsinformasjon

Kanskje du har lyst til å være deltager i prosjektgrupper og komitéer i vårt 

styre?  Ved å delta i nettverket er du og din bedrift med å påvirke 

rammebetingelsene og utviklingen i industrien og i fagmiljøer for 

produksjon og vedlikehold. 

Vi har både personlig- og bedriftsmedlemskap, og våre medlemmer 

representerer et tverrsnitt av norsk industri og forvaltning



MEDLEMSFORDELER

www.nfv.no

✓ Tilgang til MIN SIDE funksjonalitet, hvor alle dine «NFV 

relaterte» aktiviteter er samlet, herunder informasjon om og 

dokumentasjon fra kurs og konferanser hvor du har deltatt

✓ Tilbud om et omfattende kurs- og konferansetilbud innenfor 

NFVs fagfelt, hvor du/bedriftens ansatte får en betydelig 

rabatt på kursavgiften

✓ Tilgang til en rekke kurs og konferanser innen andre fagfelt

✓ Medlemsmøter i regi av NFV med aktuelle og spennende 

temaer

✓ Tilgang til personlige og faglige nettverk

✓ Medlemsbladet «Maintworld» og nytt, norsk e-magasin 

«MIN DRIFT & VEDLIKEHOLD» 



Fremtidsrettede kurs og konferanser

www.nfv.no



Fremtidsrettede kurs og konferanser

www.nfv.no



Fremtidsrettet utdanning

Fremtiden er elektrisk



FØLG OSS I DIGITALE MEDIER

www.nfv.no

Jørn E. Johnsen
Programleder Smarte Nett, Statnett SF

(Styreleder NFV)

Jorn.johnsen@statnett.no

mailto:Jorn.johnsen@statnett.no

