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ekonomiSk överSikt

kort om år 2012
Driften unDer året 2012 2011

inmatad energi tWh 123,5 113,5

Driftsäkerhet

driftstörningar på stamnätet antal 202 192

driftstörningar med elavbrott antal 3 9

icke levererad energi  (ile) mWh 7 42

icke levererad effekt (ileffekt) mW 23 235

ekonomiska fakta

koncernens rörelseintäkter mkr 9 789 9 282

koncernens resultat mkr 923 594

räntabilitet på justerat eget kapital* % 9,5 6,1

Skuldsättningsgrad % 30,4 37,4

investeringar mkr 2 375 2 771

balansomslutning mkr 15 932 15 541

meDarbetarinformation

tillsvidareanställda medarbetare antal 449 399

* efter skattemotsvarighet 26,3% 
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får vi en kraftig ökning av överföringskapa
citeten till Sydsverige. Det kommer avsevärt 
att minska risken för att det uppkommer olika 
elpriser i södra och mellersta Sverige.

ett år meD elområDen
Vi har nu ett drygt års erfarenhet av indel
ningen av Sveriges elmarknad i fyra separata 
budområden på den nordiska elbörsen. Det 
står helt klart att denna indelning i elområden 
har fått marknaden att fungera bättre. 

Innan reformen trädde i kraft var vatten
magasinen överfulla och det svenska elpriset 
lågt. Samtidigt var tillgängligheten dålig i 
kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. 
Det medförde överföringsbegränsningar i 
nätet och ledde till en ansträngd situation i 
Sydsverige. Läget förvärrades av export till 
kontinenten där elpriserna var högre och 
Svenska Kraftnät tvingades begära start av 
oljekondenskraftverket i Karlshamn. 

Efter indelningen ledde samma underskott 
i Sydsverige till att elpriset ökade i elområde 
Malmö (SE4). Därmed vändes exporten till 
import. Elmarknaden kunde själv hantera 
nätets överföringsbegränsningar, utan några 
interventioner från Svenska Kraftnäts sida.   

Under kalenderåret 2012 uppgick den 
genomsnittliga skillnaden på spotpriset 
 mellan SE4 och elområde Stockholm (SE3) till 
blygsamma 1,7 öre per kWh. Det är viktigt att 
notera att prisskillnaderna främst uppstod 
under sommaren, när efterfrågan är liten och 
priset lågt. Under vintermånaderna med stor 
efterfrågan och normalt högre prisnivå var 
prisskillnaderna mellan SE3 och SE4 näst intill 
obefintliga.

Kostnaden för att prissäkra elkontrakt 
minskade i takt med att aktörerna vande sig vid 
den nya marknadssituationen. I början av 2012 
var det mer än fem öre per kWh dyrare att pris
säkra ett ettårsavtal i SE4 jämfört med SE3. I 
slutet av året var denna prisskillnad nere i 1,2 
öre per kWh.  

slutorD
Under året sattes eller tangerades flera nya 
rekord. Aldrig tidigare har så mycket el, drygt 
161 TWh, producerats i Sverige. Kärnkraften 
hade god tillgänglighet, vindkraften slog nytt 
produktionsrekord med drygt 7 TWh och vat
tenkraften var mycket nära att göra detsamma 
med sina 78 TWh. Produktionsrekord slogs 
också i Norge.

Sammantaget ledde detta till en stark 
skandinavisk kraftbalans. Aldrig tidigare har 

den svenska nettoexporten varit så hög som 
under 2012, 20 TWh. Samtidigt var det inhem
ska elpriset lågt – en minskning med en tredje
del jämfört med 2011 och en halvering jämfört 
med 2010.  

Svenska Kraftnäts intäkter och kostnader 
 är till stor del beroende av fundamentala yttre 
faktorer som är svåra att prognostisera. 
 Våtåret 2012 med höga fyllnadsgrader i vatten
magasinen medförde en mycket hög överföring 
på stamnätet, som genererade stora energiav
giftsintäkter. Den medförde också större för
luster men årets låga elpris påverkade då 
resultatet positivt, eftersom förlusterna över
steg de prissäkrade volymerna och återstoden 
upphandlades på spotmarknaden. Fler nät
kunder överskred sina effektabonnemang, 
 vilket även ökade intäkterna från effektavgiften.

För kalenderåret 2012 redovisar Svenska 
Kraftnät därmed sammantaget ett överskott 
om 923 (594) miljoner kronor, vilket kraftigt 
överstiger regeringens avkastningskrav.

Stockholm i februari 2013
mikael oDenberG

De senaste åren har Svenska Kraftnäts inves
teringar fördubblats. Under de närmaste åren 
kommer det att ske ännu en fördubbling, vilket 
innebär en årlig investeringstakt på i storleks
ordningen fem miljarder kronor. 

Det finns flera drivkrafter bakom den 
snabbt ökande investeringsvolymen. De främ
sta är dels statsmakternas och EU:s höga 
 klimatpolitiska ambitioner, dels den fort satta 
marknadsintegrationen med Norden och 
Europa.

För att Svenska Kraftnät ska kunna möta 
investeringsbehoven pågår en intensiv verk
samhetsutveckling och arbete med förbättrad 
planering, upphandling, projektstyrning, upp
följning och dokumentation. Antalet anställda 
har ökat från 400 till 450 under året.

För att kunna prioritera verksamhet och 
investeringar på kort sikt och dimensionera 
Svenska Kraftnäts linje och projektorganisa
tioner rätt är det nödvändigt att veta vart verket 
är på väg på lite längre sikt. Under året har vi 
därför givit hög prioritet åt att etablera en mer 
långsiktig nätplanering.

PersPektivPlan 2025
I höstas presenterade vi för första gången 
någonsin ett mer långsiktigt plandokument. 
Perspektivplan 2025 beskriver hur Svenska 
Kraftnät ser på utvecklingen av stamnätet på 
tio till femton års sikt och vilka prioriteringar 
vi vill göra i det perspektivet. 

Perspektivplan 2025 utgör inte bara en helt 
nödvändig grund för den fortsatta utveck
lingen av Svenska Kraftnäts organisation. Den 
är också ett sätt att öka transparensen i 
 verkets nätplanering och ge elmarknadens 
olika  aktörer möjlighet att påverka denna. 

Perspektivplanen har varit ute på remiss 
under vintern och fått ett mycket gott motta
gande. Nu omhändertas remissinstansernas 
synpunkter och under våren ska styrelsen fast
ställa planen. Det beslutet blir samtidigt start

punkten för ett internt arbete med fördjupade 
analyser och förstudier. 

Perspektivplan 2025 är inte en detaljerad 
nätutvecklingsplan, utan målar framtiden med 
bred pensel och lämnar åtskilliga frågor obe
svarade. Under 2013 är avsikten att vi ska pre
cisera de investeringar som ingår i Perspektiv
plan 2025. 

Min ambition är att detta arbete ska leda 
fram till att vi i slutet av året kan fastställa en 
tioårig nätutvecklingsplan för Svenska Kraft
nät. Tanken är att denna tioårsplan sedan ska 
uppdateras vartannat år. Därmed har vi etab
lerat en ordnad och transparent planerings
process som både länkar till de återkommande 
tioåriga nätutvecklingsplaner som tas på euro
peisk nivå och till de treåriga investerings
och finansieringsplaner som Svenska Kraftnät 
varje år lämnar till regeringen.

nåGra viktiGa märkeshänDelser
Ett viktigt steg i den nordiska integrationen 
togs när en ny kabel över sydligaste  Botten havet 
togs i drift. Den nya för bindelsen,  FennoSkan 2, 
ökar handelskapaciteten mellan  Sverige och 
Finland med 40 procent.

Samtidigt fortsätter arbetet planenligt 
med att förbinda Sverige och Litauen. Tillsam
mans med EstLink 1 och 2 kommer den nya för
bindelsen NordBalt att länka samman den 
framväxande baltiska elmarknaden med den 
nordiska. Som ett led i denna integration gick 
de estniska och litauiska stamnätsoperatö
rerna under året in som delägare i elbörsen 
NordPool Spot. Den lettiska stamnätsoperatö
ren står härnäst i tur.  

Under året beviljade regeringen koncessio
nerna för SydVästlänken – från Närke till Skåne 
– och därmed kunde vi ta det första  spadtaget i 
detta viktiga projekt. Det är Svenska Kraftnäts 
största någonsin och viktigt för såväl driftsä
kerheten i stamnätet som elmarknaden. 

När förbindelsen tas i drift om knappt två år 

GEnEraldirEktörEn 
har ordEt
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elproduCenter

StamnÄt
reGionnÄt

lokalnÄt

elanvÄndare

elbörSen nord pool

elhandelSFöretaG

 orGaniSation

elenS vÄG

här visas elens väg från elproducenten via stam
nätet, regionnät, lokalnät och vidare till elanvän
d aren. elproducenten säljer sin el via elbörsen nord 
pool eller till ett elhandelsföretag.

SÄKERHETSSKYDSS-
CHEF

dEtta är 
svEnska kraftnät

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med 
uppgift att förvalta och utveckla stamnätet för 
elkraft – det svenska elsystemets motorvägar. 
Stamnätet omfattar 15 000 km 400 kV och 220 kV 
kraftledningar, ca 150 transformator och kopp
lingsstationer samt utlandsförbindelser. 

Svenska Kraftnät har systemansvaret för el 
och ser därmed till att det i varje stund råder 
balans mellan inmatad och uttagen el. Verket 
har också systemansvar för det svenska natur
gasnätet. Svenska Kraftnät är elberedskaps
myndighet och utövar tillsynsvägledning över 
dammsäkerheten i landet. 

Svenska Kraftnät ska främja en öppen 
svensk, nordisk och europeisk marknad för el 
och naturgas. Verket utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av 
en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörj
ning. Därmed har Svenska Kraftnät också en 
viktig roll i klimatpolitiken. 

Vid årsskiftet 2012/2013 hade verket 450 
tillsvidareanställda medarbetare, varav de 
flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. 
I Sundbyberg finns det nationella kontroll
rummet varifrån stamnätet övervakas och 
styrs dygnet runt. Det finns även kontor i Sunds
vall och Halmstad samt en driftcentral i Sollef
teå. Ytterligare flera hundra personer syssel
sätts på entreprenad runt om i landet. 

Under 2012 uppgick omsättningen till knappt 
9,8 Mdkr och balansomslutningen till drygt  
15,9 Mdkr.

Verksamheten regleras genom lagstiftning 
och årligt regleringsbrev från regeringen. 
Regeringen utser också Svenska Kraftnäts 
 styrelse och generaldirektör. Verket är organi
serat i nio avdelningar. Därtill finns sex råd för 
samverkan med olika externa intressenter. 
Svenska Kraftnät har två dotterbolag och fem 
intressebolag, däribland den nordiska elbör
sen Nord Pool Spot med säte i Oslo. 

elmarknaDens aktÖrer
Svenska Kraftnäts nätkunder utgörs av företag 
som äger anläggningar anslutna till stamnätet 
– stora produktionsanläggningar och regionala 
elnät. En förutsättning för balansen mellan 
inmatning och uttag av el är att produktionen 
planeras utifrån en prognos för förbrukningen. 
Dessa prognoser gör Svenska Kraftnät i sam
arbete med de balansansvariga företagen. 

Balansansvariga är de företag som i avtal 
med Svenska Kraftnät har tagit på sig ansvaret 
att se till att det finns balans mellan inmatning 
och uttag av el. Elproducenter och elhandels
företag är exempel på balansansvariga före
tag. Varje elanvändare måste ha ett balans
ansvarigt företag som ansvarar för el  
användarens förbrukning. I praktiken är det 
varje elleverantör som ser till att det finns en 
sådan. Elleverantören kan själv vara balans
ansvarig eller överlåta ansvaret på ett annat 
företag. De lokala elnätsbolagen skickar för
brukningsvärden till Svenska Kraftnät, som 
använder dessa för att beräkna hur de balans
ansvariga företagen balanserar inmatning och 
uttag av el. 

Till elmarknadens aktörer hör även syste
mansvariga i andra länder. Svenska Kraftnät 
har ett nära samarbete med de systemansva
riga i Norge, Finland och Danmark för att driva 
elsystemet effektivt. Det internationella sam
arbetet utvecklas kontinuerligt och får succes
sivt ett allt mer tydligt europeiskt fokus.   
Där samarbetar alla europeiska stamnäts
operatörer i organisationen ENTSO1.

1   european network of transmission System opera
tors for electricity (entSoe).
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Januari
Energiminister AnnaKarin Hatt inviger Fenno
Skan 2, den nya likströmsförbindelsen mellan 
Sverige och Finland. Förbindelsen ökar över
föringskapaciteten mellan Sverige och Finland 
med 40 procent. 

februari
Energimarknadsinspektionen rekommende
rar regeringen att ge Svenska Kraftnät kon
cession för en ny 400 kVkraftledning mellan 
Hallsberg och Barkeryd (Nässjö). Ledningen 
utgör den norra grenen av SydVästlänken.

Svenska Kraftnät lämnar investeringsplan 
för 2013 – 2015 till regeringen. Verkets investe
ringar beräknas uppgå till 15 800 Mkr under 
treårsperioden.

mars
Svenska Kraftnät arrangerar det årliga mötet 
för kunder och intressenter. Programmet foku
serade främst på vindkraftutbyggnaden och 
erfarenheterna från elområdesreformen. 

aPril
Svenska Kraftnät får full poäng som en av 20 
myndigheter av totalt 192 i Naturvårdsverkets 
årliga rankning av myndigheternas miljöled
ningsarbete. 

Svenska Kraftnät får koncession för Syd
Västlänkens södra gren, från Barkeryd (Näs sjö) 
till Hörby. SydVästlänkens södra gren kommer 
att bidra till en tryggare elförsörjning i Sydsve
rige och utjämna skillnaderna i elpris mellan 
södra Sverige och övriga landet.

Svenska Kraftnäts konsult och entre
prenörsdag med inbjudna gäster genomförs i 
Stockholm.

maJ
Styrelsen fattar flera nya investeringsbeslut. 
Besluten innefattar bl.a. ändrad sträckning i 
projektet Ekhyddan  Barkeryd, ombyggnad av 

etapp tre av stamnätsledningen mellan Stack
 bo och Hamra, byte av själlandskablarna till 
Danmark, ny kraftledning mellan Hagby och 
Anneberg i projektet Stockholms Ström och en 
ny kraftledning mellan Skogssäter och Sten
kullen. Styrelsen beslutar även om två statio
ner, ombyggnad av Tuna och ny station i Hagby. 
Även ny driftövervakningskommunikation är 
med på beslutslistan.

Juni
Regeringen beviljar koncession för SydVäst
länkens norra gren mellan Barkeryd (Nässjö) 
och Hallsberg. Detta innebär att Svenska Kraft
nät har klartecken att påbörja arbetet med att 
bygga både norra och södra grenen av Syd
Västlänken.

Effektreserven upphandlas för vintern 
2012/2013. Svenska Kraftnät kommer under 
perioden 16 november 2012 till 15 mars 2013 att 
förfoga över totalt 1 719 MW.

 Svenska Kraftnät börjar aktivt närvara i 
sociala medier.  

Juli
Den nya luftledningen för 400 kVväxelström 
mellan Stenkullen och Lindome i Västra Göta
land tas i drift. Kraftledningen är 32 km lång 
och stärker Göteborgs elförsörjning.

Svenska Kraftnät tecknar kontrakt med 
Sirti S.p.A och Technoline S.R.L. för byggandet 
av likströmsledningen mellan Nässjö och 
Värnamo. Ledningen ingår i projektet Syd
Västlänken. 

auGusti
De estniska och litauiska stamnätsoperatörer
 na, Elering och Litgrid blir delägare i elbörsen 
Nord Pool Spot, Europas största elmarknads
plats. 

Svenska Kraftnät lämnar verkets årliga 
rapport om den svenska kraftbalansen till 
regeringen. Rapporten redovisar hur kraft

viktiGa händElsEr 
i vErksamhEtEn

»en leDanDe roll fÖr en säker oCh håll-
bar enerGifÖrsÖrJninG« 
Så lyder Svenska Kraftnäts  vision. Den ut 
trycker verkets ambition att ha en ledande roll 
på energiområdet – oavsett om det gäller att 
skapa hög driftsäkerhet, en bättre fungerande 
elmarknad eller för att ansluta vindkraft och 
annan för nybar elproduktion. Svenska Kraftnät 
ska ha ett driftsäkert och personsäkert 
stamnät. Verket ska arbeta för miljöanpassade 
och hållbara lösningar för Sveriges energiför
sörjning.

Svenska Kraftnäts värdegrund speglar de 
värderingar som ska vara utmärkande för 
verket och som verket vill stå för. Verkets fyra 
värdeord är:

 > Utveckling 
 > Ansvar 
 > Effektivitet 
 > Tydlighet

utveCklinG
Den snabbt ökande investeringstakten stäl
ler Svenska Kraftnät inför nya utmaningar. 
Svenska Kraftnät ska utveckla, förnya och 
bygga ut stamnätet. Verket ska hantera nya 
tekniska lösningar  utvecklad likströmstek
nik (HVDC/VSC), effektiv reglering för att 
hantera vindkraft och Smart Gridsprojekt 
innefattande allt från ny hårdvara till nya 
marknadslösningar. Verksamheten ska upp
rätthålla en hög kompetensnivå och vara 
aktivt i det europeiska samarbetet. För att 
klara detta måste Svenska Kraftnät vara 
utvecklingsorienterat, nyfiket proaktivt och 
förändringsbenäget.

ansvar
Svenska Kraftnät har ett tydligt samhälls
ansvar, både i kraft av sitt uppdrag och som 
statlig myndighet. Detta innefattar ansvar  
för samhälls viktig infrastruktur men också 
ansvar för att se till att Sverige kan leva upp till 

statsmakternas ambitioner och åtaganden i 
miljö och klimat politiken. Det är genom varje 
medarbetares personliga ansvarstagande som 
Svenska Kraftnät kan axla detta samhällsan
svar. Ansvar är även en viktig del i Svenska 
Kraftnäts roll som arbetsgivare.

effektivitet
Svenska Kraftnät måste bedriva en effektiv 
verksamhet och göra det med god kostnads
kontroll. Den fortsatt höga investeringstakten 
understryker kravet på effektivitet. Svenska 
Kraftnät ska inte bara göra saker rätt, utan 
också göra rätt saker. En bra verksamhets
planering, tydliga arbetsprocesser och en 
ändamålsenlig organisation är förutsättningar 
för att klara uppgifterna.

tYDliGhet
Svenska Kraftnät ska behandla allmänhet, 
 kunder, intressenter och media på ett sakligt 
och objektivt sätt. Svenska Kraftnät ska vara 
både transparent och tillgängligt. Verket ska 
vara tydligt i kommunikation och budskap – 
såväl internt som externt. Ett tydligt och lyhört 
ledarskap, rak kommunikation och klara stånd
punkter ska vara Svenska Kraftnäts signum.

vision oCh 
värdErinGar
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balansen på den svenska elmarknaden har 
upprätthållits under den gångna vintern och 
ger en prognos inför kommande vinter.

Generaldirektör Mikael Odenberg tar första 
spadtaget för SydVästlänken. Detta sker utan
för småländska Ljungby längs sträckningens 
södra gren. Markägare, närboende, kommun, 
länsstyrelse och media är inbjudna. 

sePtember
SwePol Link, utlandsförbindelsen mellan 
 Sverige och Polen, som tidigare indirekt ägts 
via dotterbolag, är nu införlivad i Svenska 
Kraftnät.

Svenska Kraftnäts styrelse beslutar att 
höja effektavgiften och sänka energiavgiften 
från den 1 januari 2013. 

Perspektivplan 2025 sänds ut på remiss. 
Detta är första gången som Svenska Kraftnät 
redovisar hur verket ser på utvecklingen av det 
svenska elnätet på femton års sikt och redovi
sar vilka prioriteringar som verket vill göra.

oktober
Den första delen av Svenska Kraftnäts El övning 
2012 genomförs under två halvdagar med över 
100 deltagare från alla nordiska länder. 
Övningen fokuserar på strategisk ledning, 
samordning och samverkan vid återställning 
av elförsörjningen efter en allvarlig händelse. 

november
Svenska Kraftnät, Statnett och Fingrid ger den 
finska stamnätsoperatören i uppdrag att ta 
över huvudansvaret för ländernas balansav
räkning och skapa en gemensam nordisk 
avräkningsenhet. Ett bolag kommer att etable
ras för att hantera balansavräkningen i Sve
rige, Finland och Norge.

DeCember
Svenska Kraftnät tecknar kontrakt med SPL 
Powerlines Sverige AB om entreprenaden för 
bygget av luftledningen mellan Hallsberg och 
Bona norr om Motala, som är en del av SydVäst
länkens norra gren. 

Styrelsen beslutar om en ny metod för frek
vensreglering (FRR-A2) från den 1 januari 2013.

2   automatic Frequency restoration reserve (Frra).
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förordningen (2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken.

 > Vid behov samråda med berörda  
myndigheter och organisationer.

konCernenS StyrninG
Svenska Kraftnät styrs i likhet med statliga för
valtningsmyndigheter av regeringen genom en 
myndighetsförordning (2007:515), en förordning 
med instruktionen för affärsverket (2007:1119) 
samt årliga regleringsbrev. Svenska Kraftnät 
upprättar varje år en treårig investerings och 
finansieringsplan som genom budgetproposi
tionen underställs riksdagen för godkännande. 
Verket tillämpar personalföreträdarförord
ningen (1987:1101), internrevisionsförordning
 en (2006:1228) och förordningen (2007:603) om 
intern styrning och kontroll.

Regeringen utser styrelse och myndighets
chef (generaldirektör). Generaldirektören och 
företrädare för personalorganisationerna   SACO 
och ST ingår i styrelsen. Styrelsen beslutar om 
en arbetsordning för Svenska Kraftnät. Gene
raldirektören fastställer i sin tur en intern 
delegationsordning samt ansvarar för beslut 
om hur den interna organisationen ska utfor
mas och bemannas.

Koncernen Svenska Kraftnät består av 
moderföretaget, två dotterföretag samt fem 
intresseföretag i Sverige och Norge. Det största 
intresseföretaget är Nord Pool Spot AS med 
huvudkontor i Oslo3.

intern StyrninG oCh kontroll
Intern styrning och kontroll avser den process 
som syftar till att säkerställa att Svenska Kraft
nät med rimlig säkerhet uppfyller de krav på 
verksamheten som regeringen ställer på myn
dighetens ledning. Processen bygger på fyra 
faser utöver kontrollmiljön.

 > Kontrollmiljön, är verkets miljö för intern 
styrning4. Verkets värdegrund återspeglar 
de värderingar som styr medarbetarnas 
agerande. Organisationens ledare ska 
kunna motivera, inspirera och vara goda 
förebilder. Det genomförs regelbundet 
aktiviteter för att kompetensutveckla 
ledare och medarbetare. Det finns även 
policyer, riktlinjer och anvisningar som 
styr och stöttar ledare och medarbetare i 
det dagliga arbetet. 

 > Riskbedömning, som innebär att risker för 
att verksamhetens mål inte kan uppfyllas 
ska identifieras och värderas. På Svenska 
Kraftnät identifieras verksövergripande 
risker årligen i samband med att verksam

hetsplanen upprättas. En handlingsplan 
tas fram för hantering av de risker som 
identifieras. Riskbedömningen är även en 
integrerad del i verkets projektarbete och 
linjeverksamhet, som exempelvis inom 
området arbetsmiljö. Även inom dessa 
områden identifieras aktiviteter för att 
hantera de risker som identifieras.

 > Kontrollaktiviteter, som handlar om vilka 
kontroller som har valts för att hantera de 
identifierade riskerna. Det finns inom  
verket en övergripande policy och riktlin
jer för riskhantering. Kontrollåtgärder 
inom den ekonomiska redovisningen är 
t.ex. tydliga beslutsprocesser för väsent
liga beslut samt resultatanalyser.  
Därutöver utförs avstämningar, såväl 
manuella som maskinella. De omfattar 
bl.a. rutiner för att säkerställa existens av 
tillgångar och skulder samt att tillgångar, 
skulder och finansiella transaktioner  
blivit korrekt bokförda. Utbildning och 
kompetenshöjande åtgärder ingår också  
i verkets kontrollaktiviteter. 

 > Information och kommunikation, som  
börjar med att skapa medvetenhet hos  
verkets medarbetare om riktlinjer och 
policyer inklusive befogenheter och 
ansvar. Viktiga verktyg för detta är Svenska 
Kraftnäts intranät, kontinuerlig utbildning 
av medarbetarna samt arbetsplatsmöten 
och epost. Styrelsen får via general
direktören och revisionskommittén  
information om utveckling av arbetssätt 
för att säkerställa intern styrning och  
kontroll. Extern kommunikation består av 
bl.a. rapportering till andra myndigheter 
och extern finansiell rapportering. Det 
finns även en beslutad policy för  
kommunikation och en presspolicy.  
Hemsidan är en viktig del av verkets kom
munikation. Här publiceras årsredovis
ningar, delårsrapporter och andra doku
ment som är väsentliga för allmänheten. 

 > Uppföljning, som syftar till att säkerställa 
effektiviteten i processen genom ett  
flertal aktiviteter, såsom uppföljning av 
verksamheten mot fastställda mål,  
revisioner och andra uppföljningar.  
Uppföljning av mål och risker inom ramen 
för verksamhetsplaneringen sker kvar
talsvis med en årssammanfattning i  
februari efter avslutat verksamhetsår. 

3     Se avsnitt dotter och intresseföretag för mer 
detaljerad information.
4     Se avsnittet ovan om koncernens styrning.

01. struktur oCh 
 styrninG

aFFÄrSverket SvenSka 
kraFtnÄtS uppdraG
Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med 
uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, 
driva och utveckla ett kostnadseffektivt, drift
säkert och miljöanpassat kraftöverföringssys
tem samt sälja överföringskapacitet. Svenska 
Kraftnät är också systemansvarig myndighet 
för el och naturgas samt elberedskapsmyndig
het enligt elberedskapslagen.

Svenska Kraftnät har i uppgift att:
 > Bygga ut stamnätet för el baserat på  

samhällsekonomiska lönsamhets
bedömningar.

 > Svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet 
hos det nationella elsystemet.

 > Främja konkurrensen på el och  
naturgasmarknaderna.

 > Främja forskning, utveckling och demon
stration av ny teknik som är av betydelse 
för verksamheten.

 > Svara för beredskapsplanering  
inom elsektorn under kris eller  
krigsförhållanden.

 > Bedriva tjänsteexport inom verkets  
verksamhetsområde.

 > Främja dammsäkerheten i landet.
 > Bygga ut, installera och förvalta . 

ledningar för elektronisk kommunikation, 
främst på stamnätet, och även upplåta  
nätkapacitet i dessa.

 > Vara kontoförande myndighet enligt  
lagen (2011:1480) om elcertifikat.

 > Som kontoförande myndighet  
handlägga frågor enligt lag (2010:601)  
om ursprungsgarantier för el.

 > Bevaka tillgången på höglastkapacitet i  
det svenska elsystemet och löpande  
förmedla information om effekttillgång 
till marknadens aktörer.

 > Underlätta utbyggnaden av förnybar  
elproduktion.

 > Årligen till regeringen redovisa sitt  
arbete som systemansvarig myndighet  
för naturgas, särskilt uppgifter om förhål
landen av betydelse för utvärdering av 
gasmarknadsreformen.

 > Samråda med Energimarknadsinspek
tionen vid utförande av inspektionens  
uppdrag att utarbeta en årlig rapport  
om försörjningstryggheten för naturgas  
enligt gällande regler och direktiv.

 > Bevaka de villkor som Europaparlamentet 
satt upp för tillträde till nät för gränsöver
skridande elhandel och inom Svenska 
Kraftnäts verksamhetsområde inkassera 
kapacitetsavgifter för detsamma.

 > Se till att de regelverk och rutiner  
som affärsverket disponerar över är  
kostnadseffektiva och enkla för  
medborgare och företag.

 > Vara säkerhetsskyddsmyndighet  
för elförsörjningen.

 > Svara för långsiktig planering och  
inriktning av elproduktionen.

 > Vartannat år genomföra och till Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap 
redovisa ett identifieringsarbete av poten
tiella europeiska kritiska infrastrukturer 
inom undersektorn el och ge bedömning av 
behovet att stärka skyddet av detta.

Svenska kraftnät ska i fråga om 
dammsäkerhet:

 > Följa klimatförändringarnas påverkan 
samt följa och medverka i utvecklingen  
i landet.

 > Verka för att möjligheterna att minska  
skador till följd av höga flöden utvecklas 
och tas till vara.

 > Regelbundet rapportera till regeringen  
om utvecklingen och vid behov föreslå 
åtgärder.

 > Uppmärksamma behovet av forskning.
 > Svara för tillsynsvägledning enligt . 
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hället och följder för slutkunderna är relativt 
liten. Stamnätet är robust uppbyggt med goda 
möjligheter att upprätthålla elförsörjningen 
även under störda driftförhållanden. Risken 
för ett stort elavbrott kan dock inte helt elimi
neras. Svenska Kraftnät vidtar en rad åtgärder, 
bl.a. genom ett omfattande investeringsprog
ram för att ytterligare öka driftsäkerheten i 
stamnätet.

Risken och sannolikheten för sabotage 
mot Svenska Kraftnäts anläggningar är för 
närvarande liten. Hotbilden kan dock snabbt 
förändras. Vid om eller nybyggnad av 
Svenska Kraftnäts stationsanläggningar har 
det fysiska skyddet höjts avsevärt genom 
bättre skalskydd. En utredning har även ut   
förts för att identifiera de delar i stamnätet 
som är mest sårbara vid ett eventuellt sabo
tage. Kameraövervakning installeras för över
vakning av anläggningarna och viktiga delar 
förses med larm.

Svenska Kraftnät driver i dag ett stort antal 
utbyggnadsprojekt för ledningar och stationer. 
Det krävs mycket resurser och specifik kompe
tens både internt inom verket och externt bland 
de entreprenörer, projektörer och konsulter 
som anlitas för bygge av stationerna och led
ningarna. För att täcka upp resurs och kompe
tensbrister anställer såväl Svenska Kraftnät 
som verkets entreprenörer många nya medar
betare. Arbete pågår fortlöpande med att för
bättra projektstyrning, projektledning, upp
följning och kontroll.

finansiella risker 
Svenska Kraftnät exponeras för finansiella 
 risker som exempelvis kreditrisker, valutarisk
 er, ränterisker och likviditetsrisker. Hante
ringen av dessa regleras genom finanspolicyn. 
De risker såsom t.ex. prisrisker som Svenska 
Kraftnät exponeras för genom upphandling av 
nätförluster hanteras genom riktlinjer för upp
handling av nätförluster.

ÖvriGa risker
Svenska Kraftnäts förmåga att övervaka och 
styra stamnätet bygger på väl fungerande IT 
och telekommunikationssystem. För att säker
ställa driften av IT och telekommunikations
systemen är de byggda med hög redundans. En 
viktig del i driftsäkerheten är även att analy
sera och åtgärda brister i ITsäkerheten. Det 
sker både vad gäller teknik, regler och rutiner 
samt genom arbete med beteende och en tydlig 
ansvarsfördelning.

Svenska Kraftnät har ett miljölednings
system för att säkerställa och strukturera 

miljö arbetet inom hela organisationen. Detta 
är viktigt för att verket ska följa miljölagstift
ningen och för att miljöprövningar inte ska 
 försena investeringsprojekten. Därtill utför 
 verket miljörevisioner och miljökrav ställs vid 
upphandling av bygg och underhållsentre
prenader. Verket arbetar med utbildningar 
och kommunikation internt för att hela tiden 
öka medvetandet om de miljökrav som verket 
ska följa.

dotter- oCh intreSSeFöretaG
Koncernen Svenska Kraftnät har två dotter
företag samt fem intresseföretag i Sverige och 
Norge.

DotterfÖretaG
swePol link ab
Företaget har fram till den 31 augusti 2012 ägt    
och förvaltat likströmslänken SwePol Link 
mellan Sverige och Polen. Den 31 augusti 2012 
förvärvade Svenska Kraftnät 50 procent av 
utlandsförbindelsen. Övriga 50 procent har 
avyttrats till det polska stamnätsföretaget   
PSE S.A. Ägarna i SwePol Link AB och dess 
dotter bolag SwePol Link (Poland) Sp z o.o. har 
beslutat att likvidera bolagen, eftersom dessa 
inte längre bedriver någon verksamhet. Likvi
dationen beräknas bli slutförd under första 
delen av 2013.

Omsättningen i SwePol Linkkoncernen 
uppgick till 226 (337) Mkr, varav SwePol Link AB 
omsatte 129 (238) Mkr och det polska dotter
bolaget 118 (99) Mkr.

svenska kraftnät Gasturbiner ab
Bolaget ägs helt av Svenska Kraftnät och har 
till uppgift att driva och underhålla de gas
turbinanläggningar som Svenska Kraftnät 
behöver för att hantera störningar i kraft
systemet. Bolaget äger elva gasturbiner i  
Varberg, Norrköping, Trollhättan, Norrtälje 
och Göteborg med en sammanlagd kapacitet  
på 700 MW.

Omsättningen uppgick till 81 (84) Mkr.

svenska kraftkom ab
Bolaget, som sedan 2003 inte har haft någon 
verksamhet, avyttrades i december 2012. 

Omsättningen uppgick till 0 (0) Mkr.

intressefÖretaG
nord Pool spot as
Företaget organiserar en handelsplats för den 
fysiska handeln med el i Norden och Estland, 
den så kallade elspotmarknaden. Under 2012 
ändrades ägarstrukturen och stamnätsföreta

Inom övriga områden sker uppföljning 
årligen, enligt respektive projekt och  
uppdragsplan eller efter överenskom
melse för enskilda arbetsuppgifter. 
Internrevisorn rapporterar löpande  
sina iakttagelser till generaldirektören 
samt till styrelsen och dess revisions
kommitté. De externa revisorerna  
genomför även särskilda granskningar 
av verksamhetsområden. 

Svenska Kraftnäts styrelse har en revisions
kommitté. Den leds av styrelsens vice ord
förande och bereder den årliga internrevi
sionsplanen samt frågor om riskbedömning, 
intern kontroll och finansiell rapportering.

aktiviteter unDer 2012
Under 2012 har verket arbetat med intern styr
ning och kontroll enligt ovan beskrivna faser. 
Den riskbedömning som utförts och följts upp 
har i huvudsak varit på en verksövergripande 
nivå när det gäller verksamhetsplanerings
processen, pågående projekt och arbetsmiljö. 
Aktiviteter har även skett för att förbättra ver
kets arbete inom de områden där Riksrevisio
nen gjort iakttagelser vid sina granskningar. 
 I huvudsak har dessa iakttagelser berört års
redovisningen, anläggningstillgångar, inköp 
och upphandling, betalningsrutiner samt för
ordningen om intern styrning och kontroll.

Under året har planering skett i syfte att 
påbörja en mer övergripande översyn av hur 
verket arbetar med intern styrning och kon
troll. Detta är en del i verkets kontinuerliga 
arbete för att förbättra och hålla en hög nivå av 
intern styrning och kontroll.

verkSamhetSplanerinG 
I Svenska Kraftnäts riktlinjer för verksamhets
planering beskrivs det regelverk och den pro
cess som gäller för Svenska Kraftnäts verk
samhetsplanering och tillhörande riskanalys. 
Riktlinjerna ska säkerställa att verket lever 
upp till kraven enligt förordningen om intern 
styrning och kontroll. Genom verksamhets
planen bryts Svenska Kraftnäts uppdrag i 
instruktion och regleringsbrev ner till kon
kreta verksamhetsmål5.

Delaktighet har varit fokus i arbetet med 
verksamhetsplanen för 2013. Detta har genom
syrat arbetet från ledningsgrupp till enskilda 
medarbetare på enheterna. Syftet har varit att 
få en bättre och bredare förankring av de mål 
som tas fram. 

Processen inkluderar att ta fram långsik
tiga och kortsiktiga mål samt att utföra en risk

analys. Som utgångspunkt finns en vision och 
målbild som bygger på Svenska Kraftnäts upp
drag, en omvärldsanalys och en analys av 
interna förhållanden. Målområden används för 
att gruppera målen. Målen visar vad verket 
kommer att fokusera på de närmaste åren. 
Omvärldsanalys och målområden bildar till
sammans de planeringsförutsättningar, som 
beslutas av generaldirektören. Detta doku
ment är det första steget i planeringsarbetet 
och syftar till att all verksamhet ska planeras 
med samma utgångspunkter.

Förutom vid framtagandet av planerings
förutsättningarna görs alla delar i verksam
hetsplaneringen på avdelnings och enhets
nivå. Av de mål som tagits fram för respektive 
avdelning har sedan några, som ansetts mer 
övergripande, aggregerats till verksnivå.

Rapportering av måluppfyllnad och risk
analys har skett kvartalsvis på både avdel
nings och verksnivå. 

riSkhanterinG
Koncernens hantering av risk, enligt förord
ningen om intern styrning och kontroll, är 
 integrerad i verksamhetsplaneringens olika 
steg. Risker på verksnivå sammanställs i en 
riskrapport tillsammans med en handlings
plan. Dessa risker hanteras av de avdelningar 
där riskerna uppkommer. Uppföljningen av 
samtliga risker sker i samband med kvartals
rapporteringen.

Under 2012 har många åtgärder vidtagits för 
att begränsa riskerna. Inga nya väsentliga ris
ker har identifierats under 2012. Detta medför 
att det även inför 2013 finns 20 identifierade 
väsentliga risker upptagna i den »Riskanalys 
enligt förordningen om intern styrning och 
kontroll« som årligen beslutas av styrelsen.

verksamhetsrisker
Svenska Kraftnäts verksamhet har en central 
betydelse för den svenska elförsörjningen. Den 
är därmed att betrakta som synnerligen sam
hällsviktig på både kort och lång sikt. Verksam
heten kan utsättas för störningar och påfrest
ningar av många olika slag. Störningar kan bero 
på tekniska brister eller avsiktliga handlingar 
med syfte att vålla skada. Denna analys redo
visas till regeringskansliet och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 

Risken för den typ av driftavbrott på stam
nätet som får allvarliga konsekvenser för sam

5     Se avsnitt koncernens styrning för information om 
vilka förordningar som styr Svenska kraftnäts verk
samhet. 
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på ny kompetens.  Behoven kommer i en tid när 
flera anställda med nyckelkompetens närmar 
sig pensionsåldern. 

Svenska Kraftnät har valt att bemanna 
 strategiskt viktiga arbetsuppgifter med egna 
medarbetare. Som beställarorganisation kan 
verket inte direkt styra vilka kompetenser som 
ska finnas på marknaden och det blir därför en 
viktig utmaning att samarbeta med konsulter 
och entreprenörer för att behålla, för Svenska 
Kraftnät, viktig kompetens inom branschen.

En växande och alltmer komplex organisa
tion ställer ökade krav på ett förändrat och 
utvecklat arbetssätt. Det gäller såväl i plane
ring och prioritering av projekt och underhåll 
som för interna kommunikationskanaler och 
utförandet av administrativa stöduppgifter. I 
samma takt ökar behoven av väl fungerande 
ad ministrativa, oftast ITbaserade, stöd system.

Stora omvärldsförändringar och ett vidgat 
uppdrag ställer krav på en långsiktig och väl 
genomtänkt kompetensförsörjning som utgår 
från verksamhetens krav och behov. Svenska 
Kraftnät eftersträvar en bra balans av ålder, 
kön och etnicitet. Verket ska dessutom vara en 
säker arbetsplats med friska medarbetare. 

För att klara de framtida utmaningarna 
ställs allt större krav på ledarna. Ett tydligt, 
förankrat och ett målstyrt ledarskap är en av 
flera viktiga förutsättningar för att skapa en 
bra, effektiv och värdestyrd arbetsplats. För att 
ytterligare stärka Svenska Kraftnäts varu
märke och attraktionskraft som arbetsgivare 
har projektet »Sveriges Bästa Arbetsplats« 
inletts. Där har genomförts aktiviteter i syfte 
att utveckla och behålla medarbetarna samt 
attrahera nya kompetenser. Målet är att 
Svenska Kraftnät ska bli en av Sveriges tio 
bästa arbetsgivare 2015. En medarbetar
undersökning genomfördes i början av året 
som visade att Svenska Kraftnät redan nu är en 
mycket bra arbetsgivare. 

Koncernen hade vid årets slut 449 (399) 
 tillsvidarenställda. Omräknat till heltids
sysselsatta är det 440 (388) varav 294 (261) män 
och 146 (127) kvinnor. Personalomsättningen 
uppgick till 6,5 (6,0) procent inklusive pen
sionsavgångar. Sjukfrånvaron var under året 
2,0 (2,1) procent. Medelåldern inom Svenska 
Kraftnät är 44 (45) år.

Inom en femårsperiod beräknas ett fyrtiotal 
medarbetare lämna verksamheten genom pen
sionering. Åldersprofilen har väsentligt föränd
rats under den senaste tioårsperioden. Från att 
ha varit en organisation med många äldre med
arbetare är åldersprofilen nu betydligt mer 
balanserad. Se diagrammet till vänster.

nYCkeltal, mål oCh utfall

nYCkeltal, 
mål oCh utfall

utfall

2011
mål

2012
utfall

2012
mål

2013

tillsvidareanställda 399 475 449 500

heltidssysselsatta 388 460 440 480

personalomsätt
ning totalt 6,0% <5% 6,5% <5%

personalom
sättning exkl. 
pensionsavgångar 2,8% <2,5% 4,0% <2,5%

medelålder 45 år <45 år 44 år <45 år

andelen kvinnor  33% >33% 33% 34 %

andelen kvinnliga 
ledare

 
44% >40% 46% >40%

utländsk bakgrund 
(SCb:s def.) 12% >13%

 
11% >12%

Sjukfrånvaro 2,1% <2% 2,0% >2 %

heltidsfriska (inga 
sjukdagar) 62% >62%

 
54% >60 %

andelen långtids
sjuka över 60 dagar 0,8% <1%

 
0,6% <1%

antalet långtids
sjuka på heltid 1  0 1 0

nyanställningar 48 85 83 70

medelålder på de 
nyanställda 37 år 35 år 38 år <40 år

andelen kvinnor av 
de nyanställda 31% >40%

 
36% >40%

jobbrotation, 
antal personer 16 >25 25 >25

Den tydligaste avvikelsen gäller antalet 
anställda och det lägre utfallet jämfört med 
målet beror främst på högre personalomsätt
ning samt sent påbörjade eller utdragna rekry
teringsprocesser. Andelen medarbetare utan 
några sjukdagar har minskat, vilket betyder att 
andelen korttidssjuka har ökat jämfört med 
långtidssjuka. Varje avdelning har redovisat 
vilka kompetensområden som är väsentliga   
för verksamheten ett par år framåt samt vilka 
kompetensgap som behöver åtgärdas. Redo
visningen indikerar var i organisationen 
nyckel personsberoendet är högt och vilka 
 risker som kan uppkomma om gapen inte 
åtgärdas.

I stort sett samtliga medarbetare har 
genomfört ett utvecklingssamtal, där även 
in dividuella utvecklingsplaner har doku
menterats. 

Årligen genomförs en analys av erfarenhet 
och kompetens hos de medarbetare som kom
mer att sluta under den kommande femårspe

gen Svenska Kraftnät och Statnett äger numera 
vardera 28,78 procent av bolaget. Energinet.dk 
och Fingrid äger vardera 19,18 procent medan 
Elering och Litgrid äger vardera 2,04 procent.

Bruttoomsättningen uppgick till 90 000  
(115 000) MNOK och nettoomsättningen till 195 
(145) MNOK. Den fysiska handeln på Nord Pool 
Spot uppgick till 432 (316) TWh.

triangelbolaget D4 ab
För delägarnas räkning förvaltar bolaget opto
förbindelserna Stockholm – Oslo – Göteborg – 
Malmö – Stockholm. Intäkter från uthyrning 
förs direkt vidare till delägarna. Bolaget ägs 
till lika delar av Svenska Kraftnät, Vattenfall 
AB, Fortum Distribution och Tele2.

Omsättningen uppgick till 25 (32) Mkr.

kraftdragarna ab
Bolaget har som främsta uppgift att för ägar
nas räkning säkerställa transportberedska
pen för transformatorer, reaktorer och andra 
tunga komponenter som ingår i elförsörjnings
systemet.

Delägarna är Svenska Kraftnät med 50 
 procent, Vattenfall med 25 procent och Vatten
fall Eldistribution med 25 procent.

Omsättningen uppgick till 44 (44) Mkr.

stri ab
Bolaget bedriver forskning och utveckling 
inom området elkraftöverföring på uppdrag av 
delägarna och andra. Delägarna är Svenska 
Kraftnät med 25 procent, ABB med 50 procent, 
Statnett med 12,5 procent och Det Norske 
 Veritas med 12,5 procent.

Omsättningen uppgick till 84 (82) Mkr.

elforsk ab
Elforsk bedriver gemensam verksamhet inom 
forskning och utveckling för elkraftbranschen 
i Sverige. Svenska Kraftnät är huvudsakligen 
engagerat inom de delar som rör överföringen 
av el och utvecklingen av elmarknaden. De 
 viktigaste inriktningarna är miljöfrågor, under
håll och förnyelse av anläggningar samt stöd 
till doktorandprojekt. Svenska Kraftnät äger  
25 procent och branschorganisationen Svensk 
Energi 75 procent av bolaget.

Omsättningen uppgick till 138 (110) Mkr.

resultat
De intresseföretag som ingår i koncernen och 
har störst påverkan på koncernens resultat är 
Nord Pool Spot AS och Kraftdragarna AB. 
Svenska Kraftnäts resultatandel i respektive 
företag tas med i koncernens resultat. Resultat
andelarna uppgick till 23 (9) Mkr, varav 9 Mkr 
avser resultat från emission i Nord Pool Spot AS.

resultatanDelar från 
intressefÖretaG (mkr) 2012 2011

nord pool Spot aS 21 6

kraftdragarna ab 1 2

övriga 1 1

summa 23 9

medarbetare
Antalet medarbetare, arbetsbelastningen och 
behovet av att använda externa resurser ökar 
kraftigt. Det internationella arbetet drar allt 
större interna resurser. Nya teknikområden 
och tillkommande arbetsuppgifter ställer krav 
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fortsätta. Den växande organisationen gör att 
ledarförsörjningen blir allt viktigare. Det 
 långsiktiga målet är att alla chefer uppfyller  
de krav som ställs på dem genom ledarkriteri
erna. Arbetsmiljön för medarbetare och kon
sulter och i byggprojekten kommer att kräva 
mer resurser. Svenska Kraftnät är beroende av 
tung teknikkompetens och är därför aktivt på 
utvalda högskolor för att locka unga akademi
ker till verksamheten. Det uppskattade trainee 
 programmet kommer även fortsättningsvis att 
vara en del i detta arbete.

I verksamhetsplanen finns följande lång
siktiga mål:

 > Svenska Kraftnät är en av Sveriges tio 
mest attraktiva arbetsgivare 2015.

 > Svenska Kraftnäts värdegrund är välkänd 
och genomsyrar hela verksamheten.

 > Svenska Kraftnät rekryterar, utvecklar  
och behåller medarbetare och ledare så 
att rätt kompetens finns för att uppnå  
verksamhetens mål.

 > Kompetensförsörjning är långsiktig  
och väl genomtänkt. Den utgår från  
verksamhetens behov samt strävar mot 
balans i ålder och kön och etnicitet.

 > Svenska Kraftnäts ledare är tydliga, 
ansvarsfulla och levererar resultat i tid.

 > Svenska Kraftnät är en arbetsgivare  
där jämställdheten och mångfalden är 
självklar.

 > Svenska Kraftnät har ett aktivt  
arbetsmiljöarbete som bidrar till en  
hälsosam och säker arbetsplats. 

 > Det sker inga olyckor i verkets anlägg
ningar och arbetsplatser. 

 > Lönebildning med resultat i fokus där  
lön och andra villkor sätts genom dialog 
mellan chef och medarbetare. 

 > Vid viktiga förändringar ska medarbetare 
bidra med idéer och aktivt delta i  
processer till färdigt förslag.

rioden. Analysen visar vilka med ar betare som 
har verksamhetskritisk kompetens som i 
någon form måste överföras till yngre medar
betare. Under 2012 har 34 medarbetare plane
rats för sådan kompetensväxling, varav 14 med 
verksamhetskritisk kompetens.

Ett traineeprogram med sex (sju) unga 
ingenjörer startade den 1 september 2012. 
 Programmet pågår i ett år och fortsätter 
 därefter med en utlandspraktik för några av 
deltagarna. Svenska Kraftnät har medverkat i 
fyra (fyra) arbetsmarknadsdagar på utvalda 
högskolor och har varit handledare i åtta (ett) 
examensarbeten.

Svenska Kraftnät har fortsatt satsningen 
på att vara en frisk och säker arbetsplats. Vid 
långtidssjukdom reagerar verket snabbt och 
efter två veckors sjukskrivning ska en hand
lingsplan upprättas mellan medarbetare   
och chef. Det bidrar till att i stort sett alla 
långtidssjuka återgår i tjänst. Under hösten 
har riskbedömningar av arbetsmiljön genom
förts i hela organisationen. Arbetet med 
hälsa och säkerhet i verkets investerings
projekt har stärkts under året. Inga allvar
liga olyckor har under året inträffat i Svenska 
Kraftnäts verksamhet.

sJukfrånvaro (%) –29 år 30–49 år +50 år totalt

kvinnor 0,7 3,2 3,0 2,8

män 1,7 1,2 2,0 1,5

totalt 1,2 1,9 2,2 2,0

Svenska Kraftnät uppfattas som en mycket 
jämställd och föräldravänlig arbetsplats där 
stor hänsyn tas till medarbetare med olika 
bakgrund. Andelen kvinnor i organisationen 
ökar stadigt och är nu över en tredjedel. En 
 uppdaterad mångfaldsplan presenterades 
under våren.

Under året har ett nytt koncept för ledarför
sörjning och ledarutveckling implementerats. 
Blivande chefer ska tydligare identifieras och i 
ledarprogrammet ges verktyg för att hantera 
ledarskapets olika dimensioner. I ett annat 
program utbildas nya chefer i hur Svenska 
Kraftnät styrs. Under året har cheferna i 
ökande omfattning fått individuellt stöd i sitt 
ledarskap. För tio år sedan hade Svenska 
 Kraftnät endast en kvinnlig chef. I dag är hälf
ten av Svenska Kraftnäts chefer kvinnor. Arbe
tet med att implementera verkets värdegrund 
har fortsatt under året och omfattar såväl med
arbetare som chefer.

Svenska Kraftnät samverkar med andra 

myndigheter genom ett arbete som samord
nats av Arbetsgivarverket. Svenska Kraftnät är 
därtill ordförande i Affärsverksdelegationen, 
där ett omfattande erfarenhetsutbyte och 
utvecklingsarbete bedrivs i syfte att stärka 
 staten som arbetsgivare.

mål fÖr komPetens - 
fÖrsÖrJninGen 2013
Ett stort antal nya medarbetare kommer att 
rekryteras. Svenska Kraftnät kommer enligt 
plan att ha drygt 500 anställda vid utgången 
av 2013. Rekryteringsprocessen och intro
duktionen av nya medarbetare ska ytter
ligare förbättras. Svenska Kraftnät kommer 
att genomföra en kompetensanalys, som ska 
säkerställa att hela organisationen har rätt 
kompetens för att klara mål och utmaningar. 
Analysen kommer också att beskriva aktivi
teter för att klara kompetensväxlingen från 
äldre till yngre medarbetare.

Svenska Kraftnät ska under året förtyd
liga medarbetarnas möjlighet att göra kar
riär inom verket, även i olika specialistroller.

Cheferna erbjuds ett ledarprogram för 
såväl personlig utveckling som praktiskt 
ledarstöd. Verket kommer att identifiera tolv 
möjliga chefskandidater och genomföra ett 
förberedande ledarprogram för dem. 

Området hälsa och säkerhet kommer 
ytterligare att utvecklas, särskilt i utbygg
nadsprojekten. Arbetsmiljöarbetet ska följas 
upp med riskbedömningar i varje del av verk
samheten och formen för incidentrapporte
ring kommer att stärkas.

Arbetet med jämställdhet och mångfald 
fortsätter enligt plan. 

En aktivitetsplan har tagits fram för verk
ets värdegrundsarbete. Diskussioner kom
mer att föras med medarbetarna om Svenska 
Kraftnäts värdegrund. Slutmålet är en intern 
skrift som beskriver Svenska Kraftnäts vär
degrund, ledarkriterier och utmaningar från 
olika interna perspektiv.

Arbetet med att stärka Svenska Kraftnät 
som arbetsgivare fortsätter och mätningar 
kring detta kommer att göras bland studen
ter och hos egna medarbetare. Verket kom
mer att delta på fyra arbetsmarknadsdagar 
och erbjuda minst sju examensarbeten.

Övriga mål för 2013 kan utläsas av tabel
len för nyckeltal, mål och utfall.

mål fÖr komPetens-
fÖrsÖrJninGen 2014/2015
Arbetet med att stärka Svenska Kraftnäts 
 attraktivitet som arbetsgivare kommer att 
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FinanSiella mål
Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Svenska 
Kraftnät uppnå en räntabilitet på justerat eget 
kapital på 6 procent efter schablonmässigt av 
drag för skatt om 26,3 procent exklusive resul
tatandelar från avyttringar i intresse företag 
samt exklusive flaskhalsintäkter (kapacitets
avgifter) som överstiger kostnader för mothan
del och inte nyttjats för en eventuell sänkning 
av nättariffen. Räntabiliteten för 2012 uppgick 
till 9,5 (6,1) procent på justerat eget kapital, vil
ket innebär att målet uppnåddes. I affärsverket 
uppgick räntabiliteten till 10,0 (5,9) procent.

Skuldsättningsgraden uppgick till 30,4 (37,4) 
procent, vilket är i överensstämmelse med reg
leringsbrevets tak om högst 80 procents skuld
sättningsgrad. I affärsverket uppgick skuld
sättningsgraden till 32,5 (28,9) procent. 

Regeringens utdelningspolicy innebär att 
65 procent av årets resultat för koncernen ska 
utdelas till staten. Extra utdelning kan också 
förekomma vilket inte skett under året.

inveSterinGar
Svenska Kraftnät är inne i en period med hög 
investeringstakt. Det finns en mängd drivkraf
ter bakom investeringarna i stamnätet. De 
främsta är marknadsintegration vilket bl.a. 
innebär att strukturella flaskhalsar byggs 
bort, utbyggnad för förnybar elproduktion, 
effekthöjningar i kärnkraftverken, behov av  
en mer robust elförsörjning samt ökat behov  
av att reinvesteringar i gamla anläggningar.

Svenska Kraftnät har under året arbetat 
med en långsiktig utvecklingsplan för stamnä
tet, den s.k. Perspektivplan 2025. I planen, som 
även skickats ut på remiss, redovisar verket 
hur utvecklingen av det svenska elnätet ser ut 
på ca femton års sikt. Planen ska färdigställas 
under våren 2013.

De nätförstärkningar som Svenska Kraftnät 
genomför delas upp i två huvudgrupper.

Den ena är förstärkningar som följer av den 

tvingande skyldigheten för nätbolag att ansluta 
ny elproduktion. Den andra är de förstärk
ningar som föranleds av Svenska Kraftnäts 
egna analyser av överföringsbehovet i stam
nätet och till grannländerna. I huvudsak gäller 
dessa förstärkningar de interna huvudsnitten, 
dvs. överföringskapaciteten mellan de fyra 
svenska elområdena samt förbindelserna till 
utlandet. 

Koncernens investeringar uppgick till 2 375 
(2 771) Mkr. Nyinvesteringarna var 2 020 (2 290) 
Mkr och reinvesteringarna 355 (481) Mkr.

Investeringarna för affärsverket har redu
cerats med 507 Mkr avseende koncernintern 
transaktion med anledning av försäljningen av 
likströmslänken SwePol Link.

Investeringarna fördelade sig på följande 
sätt inom koncernens företag.

investerinGar (mkr) 2012 2011

affärsverket

nätinvesteringar 2 814 2 649

optoinvesteringar 25 11

övriga immateriella 
investeringar

40 62

summa affärsverket 2 879 2 722

varav koncernintern transaktion 507 -

Swepol link 0 25

Svenska kraftnät  
Gasturbiner ab 3 24

summa 2 375 2 771

Inför 2012 godkände riksdagen en investe
ringsplan om 3 000 Mkr. Investeringar i stam
nätet har dock blivit lägre än planerat då pro
jektens tidplaner förändrats och förskjutits.

ÖkaD marknaDsinteGration
Den planerade likströmsförbindelsen Syd
Västlänken är Svenska Kraftnäts största 
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tens effekthöjningar har under året uppgått 
till 21 (62) Mkr.

fÖränDraD nätstruktur 
Expansionen av Stockholm har gjort det nöd
vändigt att se över nätstrukturen som förser 
staden med el. Utbyggnadsprojektet Stock
holms Ström omfattar investeringar om 5 630 
Mkr, varav 4 600 Mkr för Svenska Kraftnäts del. 
Det är nätägarna Svenska Kraftnät samt nätfö
retag inom Vattenfall och Fortum som tillsam
mans med åtta  kommuner i Stockholms län 
finansierar det femtiotal projekt som berör 20 
kommuner. Syftet är att åstadkomma en för
bättrad nätstruktur, minskade energiförluster 
och ökad leveranssäkerhet. Den nya nätstruk
turen  innebär att en ring av 400 kVelnät byggs 
runt Stockholm. Samtidigt kan 150 km kraft
ledningar rivas, vilket frigör mark i lednings
gatorna för exploatering. De tre nätägarna får 
ca en miljard kronor i ersättning för dessa fri
gjorda markområden. 

Investeringar i förändrad nätstruktur har 
under året uppgått till 406 (286) Mkr.

Ökat behov av reinvesterinGar
Stamnätets äldsta delar börjar uppnå en hög 
ålder. I början av 1950talet påbörjades utbygg
naden av 400 kVnätet medan 220 kVanlägg
ningarna började byggas ännu tidigare. Det 
innebär att behovet av reinvesteringar är högt. 
Planer för förnyelse av stationer och kraftled
ningarnas topplinor har tagits fram. Många 
stationer närmar sig slutet på sin tekniska livs
längd. Avsikten är att bygga om dessa till 
moderna tvåbrytarställverk. Under året har 
åtgärder gjorts i 42 (43) projekt inom reinveste
ringsprogrammen. 

Det pågår för närvarande en omfattande 
inventering av alla stamnätsanläggningar 
som ska ligga till grund för detaljerade pro
gram för reinvesteringar i både ledningar och 
stationer. Vissa av dessa program har påbör
jats under året. 

Reinvesteringar av ledningar och kablar har 
under året uppgått till 91 (56) Mkr och för statio
ner till 26 (3) Mkr.

stationsfÖrnYelser
Ett flertal av stamnätstationerna ingår i 
Svenska Kraftnäts plan för stationsförnyelser. 
Många av ställverken är utformade så att de 
idag inte uppfyller dagens krav på driftsäker
het. Förnyelsen sker i paritet med att anlägg
ningen närmar sig sin tekniska livslängd. 
Inriktningen är att de ställverk som finns med 
i planen ska byggas om till två brytarställverk. 

Dessa förnyelser i kombination med andra 
åtgärder i stamnätet såsom nya kraftledningar 
kommer markant att minska risken för stör
ningar i stamnätet.

Investeringarna i stationsförnyelser har 
under året uppgått till 105 (239) Mkr.

ÖvriGa stÖrre investerinGar
Spänningen i stamnätet överskrider tidvis fast
ställda gränsvärden i vissa punkter, vilket 
inverkar negativt på driftsäkerheten och kan 
förkorta den tekniska livslängden i elkompo
nenter. För att förbättra möjligheterna att reg
lera spänningen inom fastställda gränser kom
mer totalt åtta reaktorer att installeras. Under 
2012 har nya reaktorer tagits i drift i Hallsberg, 
Morgårdshammar, Skogsäter och Strömma.

Övriga större investeringar under året upp
gick till 119 (180) Mkr.

informationsteknoloGi
Svenska Kraftnäts system för styrning och 
övervakning av stamnätet togs i drift 2001 och 
närmar sig slutet av sin livslängd. Systemet 
består av tre delar – drifttelenät, driftdatanät 
och driftövervakning. Projektet HUDS syftar 
till att införa en ny driftövervakning som upp
fyller de krav som ställs på kontrollsrums
verksamheten och dagens mycket höga IT
säkerhetskrav. Förnyelsen av drifttelenätet 
innebär att ca 100 fjärrkontrollterminaler 
behöver ersättas medan ett 80tal uppgrade
ras mjukvarumässigt. Förnyelsen kommer att 
resultera i att samtliga fjärrkontrolltermina
ler får inbyggt stöd för IPbaserad kommuni
kation. All gammal fjärrkontrollsutrustning 
kan därmed skrotas.

Investeringar i informationsteknik under 
året uppgick till 66 (80) Mkr.

omSÄttninG oCh reSultat
Koncernens rörelseintäkter ökade med fem 
procent och uppgick till 9 789 (9 282) Mkr. 
Ökningen beror främst på ökade intäkter till 
följd av höjd stamnätstariff. Därutöver har 
intäkterna från energiavgiften ökat på grund av 
högre överföring på stamnätet under året jäm
fört med föregående år. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 8 810  
(8 641) Mkr. Ökningen beror främst på att kost
naderna för förlustkraft ökat kraftigt under 
året på grund av högre förlustvolymer 2012 
jämfört med 2011.

Svenska Kraftnät är fortsatt inne i en rekry
teringsperiod och 52 (28) nya heltidssysselsatta 
har tillkommit sedan december 2011. Personal
kostnaderna ökade därför med 56 Mkr.

investering någonsin. Den är beräknad till 
över elva miljarder kronor och omfattar ett 
tjugotal delprojekt. SydVästlänken syftar till 
att förstärka driftsäkerheten och öka över
föringskapaciteten i stamnätet till södra 
Sverige och Norge. Förbindelsens kapacitet 
kommer att bli 1 200 MW. 

NordBalt är en utlandsförbindelse som ska 
byggas mellan Sverige och Litauen. Syftet är 
att sammankoppla en framväxande baltisk 
elmarknad med den nordiska och europeiska. 
Förbindelsen bidrar även till att förbättra de 
baltiska staternas försörjningssäkerhet. Nord
Balt är ett samarbetsprojekt mellan Svenska 
Kraftnät och de baltiska stamnätsföretagen 
Litgrid och Latvenergo och är prioriterat av 
 EUkommissionen. Inom ramen för European 
Energy Programme for Recovery (EEPR) har 
kommissionen avsatt 175 miljoner euro till 
projektet. Förbindelsens kapacitet kommer   
att bli 700 MW.

Ledningen mellan Stackbo och Hamra 
bygg des i början av 1950talet. Det gör att den 
inte är anpassad för den överföringskapacitet 
som krävs när den nya ledningen mellan 
 Sverige och Finland (FennoSkan 2) är i drift och 
ny vindkraft ansluts. En ny 400 kV ledning 
byggs därför i befintlig ledningsgata och den 
gamla ledningen rivs. Under året har två av 
totalt tre etapper slutförts, vilket resulterat i 55 
km ny ledning.

En ny 400 kVledning har byggts mellan 
Stenkullen och Lindome för att säkra en till
förlitlig elförsörjning av Göteborgsområdet. 
Projektet är också ett första steg för att öka 
kapaciteten över det s.k. Västkustsnittet.

Det finns en stor potential för vindkraft i 
Dalsland, Bohuslän och Västergötland. Enbart 
i området mellan Borgvik och Stenungsund 
finns planer på närmare 2 500 MW vindkrafts
produktion. För att mata ut denna vindkrafts
produktion byggs en ny ledning mellan Skogs
säter och Stenkullen samt en ny 400/130 kV 
stamnätsanslutning i Loviseholm. Ställverket i 
Skogssäter strax väster om Trollhättan blir där
med ett ännu viktigare centrum för över föring 
av vindkraftsproducerad el, import av el från 
Norge och överföring av vattenkraftsel från 
norra Sverige. Totalt kan närmare 1 700 MW 
komma att överföras genom Skogssäter när all 
vindkraft är i drift.

Investeringarna i syfte att öka marknadsin
tegration och motverka flaskhalsar i elnätet 
har under året uppgått till 1 416 (1 795) Mkr.

vinDkraft
I Markbygden, nordväst om Piteå, planeras en 

vindkraftspark i ett 450 km² stort område. När 
parken är klar beräknas den totala effekten 
vindkraft som kan levereras uppgå till  
3 000–4 000 MW. Denna stora effekt kräver  
flera nya anslutningspunkter i stamnätet. 
Under 2012 har arbetet med att uppföra den  
första anslutningspunkten, en 400 kVstation, 
Rå bäcken, påbörjats. 

Ett nytt 400 kVställverk har uppförts i Stor
finnforsen för att möjliggöra anslutningar av en 
ny vindkraftpark på 1 000 MW. Stationen togs i 
drift 19 januari.

Nära Blaiksjön i Västerbotten har ett nytt 
400 kVställverk uppförts för att möjliggöra 
anslutning av en ny vindkraftpark på 225 MW. 
Stationen togs i drift 23 april.

Två vindkraftparker planeras i kommun   
er  na Örnsköldsvik och Åsele. För att kunna 
ta hand om den producerade elen har ställver
ket i Häll  by byggts ut. Stationen togs i drift 18 
september.

En omfattande vindkraftsutbyggnad sker på 
Gotland. Under 2012 har Svenska Kraftnät 
 projekterat en anslutning av elnätet på Gotland 
till det svenska stamnätet. I planerna finns två 
500 MWlikströmslänkar mellan fastlandet 
och Gotland, eftersom de två befintliga region
nätsförbindelserna inte räcker till för den 
 planerade utbyggnaden av vindkraften.

Utanför Bräcke i Jämtlands län håller en 
vindkraftspark på att uppföras. Den planeras 
bestå av 40talet vindkraftverk med en total 
installerad effekt om ca 100 MW. Under året  
har därför bygget av ett nytt 220 kVställverk 
påbörjats utanför Bräcke.

Under året har investeringar för att anpassa 
stamnätet till planerade vindraftsinvestering
 ar uppgått till 125 (70) Mkr.

effekthÖJninGar i kärnkraftverken
Anslutningarna av kärnkraftverken till stam
nätet är anpassade till anläggningarnas ur  
sprungliga produktionskapacitet. Sedan 
1980talet har kärnkraftverken succesivt ökat 
sin leverans av el. Omfattande förstärkningar 
krävs i de anslutande näten för att kärnkraft
verken ska kunna öka sin produktion av el 
ytterligare. Svenska Kraftnät utreder hur nya 
nätstrukturer vid kärnkraftverken ska utfor
mas. Verket kommer att uppföra tre nya 400 
kVledningar från kärnkraftverket i Forsmark 
och en ny ledning från Oskarshamns kärn
kraftverk. Ett nytt ställverk, Råsten, kommer 
att byggas söder om Forsmark. Ett nytt ställ
verk, Ekhyddan, i anslutning till Oskarshamn 
togs i drift i juli 2012.

Investeringar med anledning av kärnkraf



2928

03. vErksamhEtsGrEnar 

konCernen (mkr) rÖrelseintäkter rÖrelseresultat investerinGar

2012 2011 2012 2011 2012 2011

överföring av el på  stamnätet 5 037 4 517 1 066 883   2 341 2 724

Systemansvar för el 4 434 4 390 -96 287 2 16

telekom – externt 56 88 4 36 - 

telekom – internt 55 55 2 4 32 27

Systemansvar för gas 50 41 1 3 - 

avgiftsbelagd verksamhet 11 10 2 2 0 4

intresseföretag - - 23 9 - -

elberedskap 201 236 0 0 - -

Segmentseliminering -55 -55 - - - -

summa 9 789 9 282 1 002 650 2 375 2 771

affärsverket (mkr) rÖrelseintäkter rÖrelseresultat investerinGar

2012 2011 2012 2011 2012 2011

överföring av el på  stamnätet 4 814 4 239 1 038 788 2 847 2 691

Systemansvar för el 4 445 4 391 -62 276 - 0

telekom – externt 56 88 5 36 - 27

telekom – internt 55 55 2 4 32 

Systemansvar för gas 50 41 1 3 - 

avgiftsbelagd verksamhet 11 10 2 2 0 4

elberedskap 201 236 0 0 - 

Segmentseliminering -55 -55 - - - -

summa 9 577 9 005 986 557 2 879 2 722

Svenska Kraftnäts verksamhet är uppdelad i 
sex verksamhetsgrenar – Överföring av el på 
stamnätet, Systemansvar för el, Systemansvar 
för gas, Telekom, Avgiftsbelagd verksamhet 
samt Elberedskap. Telekom redovisas nedan 

uppdelat på verkets nyttjande och nyttjandet  
av externa kunder. Segmentsindelningen i 
tabellen är en följd av detta. I detta kapitel åter
rapporteras utförd verksamhet inom dessa 
verksamhetsgrenar.

Den höga investeringstakten i verket på 
verkar koncernens avskrivningar av immate
riella och materiella tillgångar. Avskriv
ningarna ökade med 51 Mkr och uppgick till 
716 (665) Mkr.

Koncernens resultat har påverkats med 95 
(11) Mkr avseende nedskrivningar varav 83  
Mkr avser nedskrivning av anläggningstill
gångar hänförliga till utlandsförbindelsen 
SwePol Link.

Resultatet från andelar i intresseföretag 
uppgick till 23 (9) Mkr, vilket är 14 Mkr högre  
än föregående år. Av detta förklaras 9 Mkr av  
ett resultat av emission i Nord Pool Spot med 
anledning av de nya delägarna, Elering och  
Litgrid.

Koncernens rörelseresultat uppgick till  
1 002 (650) Mkr, vilket är 352 Mkr högre än  
2011. Rörelsemarginalen för koncernen upp
gick till 10,2 procent, vilket är 3,2 procentenhe
ter högre än föregående år.

Finansnettot uppgick till 64 (42) Mkr,  
vilket är 22 Mkr sämre än föregående år. Främ
sta förklaringen är en avsättning på 53 Mkr för 
indexering av affärsverkets pensionsskuld 
enligt de tryggandegrunder som Statens Pen
sionsverk antagit. Föregående års indexering 
uppgick till 27 Mkr. 

Årets resultat i koncernen blev 923 (594) 
Mkr. Nettovinstmarginalen med avdrag för 
schablonskatt uppgick till 7,1 procent, vilket 
är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört 
med 2011.

Koncernens avkastning på justerat eget 
kapital uppgick till 9,5 (6,1) procent, vilket är  
3,5 procentenheter över räntabilitetsmålet på  
6 procent.

FinanSierinG
Affärsverket finansierar verksamheten med 
eget kapital, kapacitetsavgifter och lån hos 
Riksgälden. Vid utgången av 2012 var upp
låningen i Riksgälden 1 854 (2 131) Mkr och de 
likvida medlen uppgick till 140 (700) Mkr i 
affärsverket. Under 2012 har Svenska Kraft
nät haft rätt att ta upp lån i och utanför Riks
gälden till ett sammanlagt belopp om 6 000 
Mkr. Från den 1 januari 2013 utökas beloppet 
till 8 000 Mkr.

Ett antal större investeringsprojekt såsom 
Stockholms Ström och anslutning av ny pro
duktion till stamnätet har medfinansiering i 
form av investeringsbidrag från medproduce
rande kraftföretag och berörda kommuner. 
NordBalt finansieras delvis av investerings
bidrag från EU. Erhållna investeringsbidrag 
under 2012 uppgick till 152 (230) Mkr.

Finansiering sker även genom kapacitetsavgif
ter. Dessa kan enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning nr 714/2009 användas till 
mothandel och finansiering av investeringar 
som har till syfte att förstärka eller bibehålla 
överföringskapaciteten av el i stamnätet. För 
2012 har 1 539 (685) Mkr använts till medfinans
iering av genomförda investeringar. 

Dotterföretaget Svenska Kraftnät Gastur
biner AB är finansierat via lån från moderbola
get. Upplåningen uppgick vid årets slut till  
99 (132) Mkr.

koStnadSeFFektivitet
Svenska Kraftnäts kostnadseffektivitet ska vara 
minst lika hög som i jämförbara företag. För att 
kunna bedöma effektiviteten och identifiera för
bättringsområden görs jämförelser med andra 
företag genom benchmarkingstudier.

Den benchmarkingstudie som gjordes  
2009 är än så länge den senaste genomförda 
studien. Statnett, Fingrid och Svenska Kraft  
nät har inom projektverksamheten genom  
fört aktiviteter för att jämföra arbetssätt och  
kunna dra nytta av varandras erfarenheter 
inom t.ex. riskhantering, uppföljning samt ut  
värdering av entreprenörer och projektgenom
förande. En ny benchmarkingstudie är initierad 
av ACER6 Electricity Stakeholder Advisory 
Group (AESAG) under året vilken slutförs under 
våren 2013.

6     agency for the Cooperation of energy regulators 
(aCer).
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elmarknad
Inom verksamhetsgrenarna Överföring av el 
på stamnätet och Systemansvar för el ska 
Svenska Kraftnät verka för att kostnadseffek
tivt överföra el med hög driftsäkerhet och 
till gänglighet. Vissa intäkter och kostnader 
är gemensamma för dessa verksamhets
grenar. Det gäller intäkter och kostnader för 
primärreglering och störningsreserv. Hur 
dessa fördelas beskrivs i avsnitten Överföring 
av el på stamnätet och Systemansvar för el.

Svenska Kraftnät är aktivt i arbetet med 
att främja konkurrensen på elmarknaden 
utifrån de mål som antagits, såväl av riksdag 
och regering som av EU. Exempel på sådant 
arbete är bl.a. den pågående marknadsinteg
reringen i norra Europa och arbetet med att 
tillhandahålla en gemensam nordisk balans
avräkning för att underlätta en gemensam 
nordisk slutkundsmarknad.

Året som gick var första helåret efter det 
att Sveriges indelades i elområden i novem
ber 2011. Under året var det relativt små pris
skillnader (1,7 öre/kWh) i spotpriset mellan 
SE4 och SE37.

överFörinG av el på StamnÄtet
Nätverksamheten omfattar utbyggnad, drift 
och underhåll av stamnätet i Sverige. 
Svenska Kraftnäts nätkunder är stora elpro
duktionsanläggningar, regionnät och vissa 
förbrukningsanläggningar som är kopplade 
till stamnätet. Dessa blir fakturerade för  
tillträde och nyttjande av stamnätet. 

Nättariffen består av en effektdel och en 
energidel. Effektavgiften ska täcka Svenska 
Kraftnäts kostnader för att driva, förvalta och 
bygga ut stamnätet och baseras på kundens 
årsvis abonnerade effekter för inmatning 
eller uttag i varje anslutningspunkt. Inmat
ningsavgiften är lägst i söder och ökar linjärt 
med latituden till sitt högsta värde i norr. För 
uttagsavgiften gäller det omvända. Den geo
grafiska differentieringen är avsedd att ge 
långsiktiga prissignaler om lokalisering av 
produktion och förbrukning.

Energiavgiften ska täcka kostnaderna  
för inköp av förlustkraft och baseras på de 
överföringsförluster i stamnätet som orsakas 
av inmatning respektive uttag i de enskilda 
anslutningspunkterna. Inmatning eller uttag 
som medför minskade nätförluster krediteras 
energiavgiften, så kallad energiersättning.

nätintäkter konCernen (mkr) 2012 2011

stamnätsavGifter

effektavgifter 2 235 1 971

energiavgifter 2 145 1 757

summa 4 380 3 728

intäkter från kapacitetsavgifter 26 77

transitintäkter 159 209

överföring på Swepol link 222 337

övriga nätintäkter 154 90

summa totalt  4 941   4 441

För 2012 höjdes energiavgiften med fem pro
cent för elområde 1 och 2 samt med sju procent 
för elområde 3 och 4. Effektavgiften höjdes med 
tio procent för samma period. Höjningarna 
genomfördes främst p.g.a. att Svenska Kraft
nät beräknat högre kostnader för nätinveste
ringar (avskrivningar och ränta), underhåll  
och inköp av förlustkraft.

Intäkter från kapacitetsavgifter anger den 
del av erhållna kapacitetsavgifter som används 
till att täcka kostnader för mothandel av el,  
vilket sker i enlighet med förordningen (EG) nr. 
714/2009. Minskade intäkter från kapacitets
avgifter jämfört med 2011 följer därmed direkt 
av en lägre kostnad för mothandel. Transitintäkt
 er är en ersättning för kostnader för kraftflöden 
som transiteras genom det svenska stamnätet.

Stamnätsavgifterna inbringade 4 380 (3 728) 
Mkr. Av dessa svarade effektavgifterna för 51 
(53) procent och energiavgifterna för 49 (47) 
procent.

ÖverfÖrinG av el 
På stamnätet 2012 2011

inmatad energi stamnätet, 
tWh

123,5 113,5

uttagen energi stamnätet, 
tWh

120,0 110,8

max uttagen effekt, mWh/h 
(timme med högsta 
energiuttag)

19 237 18 484

Under året var uttagen energi 120,0 (110,8) TWh. 
Ökningen förklaras främst med kraftigt ökad 
export till utlandet.

effektabonnemanG 
stamnätet 2012 2011

inmatningsabonnemang, mW 20 624 21 443

uttagsabonnemang, mW 19 699 20 494

antal kunder 27 28
7     Se illustration elområden i Sverige sid 35.

omfattninG 2012 frileDninG kabel

400 kv växelström 10 800 km 8 km

220 kv växelström 4 020 km 29 km

högspänd likström (hvdC) 100 km 660 km

 400 kv ledning

 275 kv ledning

 220 kv ledning

 hvdC (likström)

 Samkörningsförbindelse för 
 lägre spänning än 220 kv

 planerad/under byggnad

 vattenkraftstation

 värmekraftstation

 vindkraftpark

 transf./kopplingsstation

 planerad/under byggnad  

kraFtnÄtet i norden 2012

det svenska stamnätet omfattar kraft led ningar för 
400 och 220 kv med ställ verk, transformatorsta
tioner m.m. samt utlandsförbindelser för växel 
och likström.
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Driftsäkerheten har varit god under 2012.  
Antalet driftstörningar på stamnätet var 202 
(192) stycken under året, varav de flesta togs 
om hand av de automatiska tekniska systemen 
utan att påverka elleveranserna. De störningar 
i stamnätet som inte har kunnat åtgärdas på 
detta sätt ledde endast till små volymer icke 
levererad energi (ILE). Den totala volymen av 
ILE under året är att betrakta som låg. Målet  
för ILE är högst 10 MWh per år. 

Tre (nio) störningar medförde leverans
avbrott för elkunder. Den energi som inte leve
rerades uppgick till 7 (42) MWh. Ovan visas 
antalet driftstörningar på stamnätet under en 
femårsperiod. Den totala icke levererade effek
ten (ILEffekt) under året uppgick till 23 (235) 
MW. Målet för ILEffekt är högst 80 MW per år.

SyStemanSvar För el
Systemansvaret för el innebär ett övergripande 
ansvar för att den svenska elförsörjningen 
fungerar driftsäkert och att balans kortsiktigt 
upprätthålls mellan inmatning och uttag av el. 
Svenska Kraftnät ska även verka för att Sverige 
har en god effekttillgång och att risken för 
effektbrist kan minskas. I verksamhetsgrenen 
ingår även Edielkommunikation, som är det 
elektroniska informationsutbytet mellan aktö
rerna på den nordiska elmarknaden. 

De mål som verket fastställer för drift
säkerheten godkänns av regeringen. För att 
uppfylla målen för driftsäkerhet krävs det 
att spänning, frekvens och effektflöden 
hålls inom fastställda gränser. Dessutom 
måste det finnas tillräckligt med produk
tionsreserver i systemet. Inom verksam
hetsgrenen systemansvar för el har ett 
nyckeltal tagits fram som mäter frek
venskvaliteten. Målet är att frekvensen inte 
ska ligga utanför intervallet 49,90 – 50,10 Hz 
mer än 6 000 minuter/år. Under 2012 låg 
frekvensen utanför detta intervall under  
11 574 (12 756) minuter.

Sedan flera år har frekvenskvaliteten 
kontinuerligt försämrats i det nordiska 
elsystemet8. Den försämrade frekvens
kvaliteten beror i hög grad på den ökande 
volatiliteten i kraftsystemet. Förändring
arna följer av att det har blivit allt svårare att 

tidsmässigt synkronisera produktion och 
förbrukning. Obalanser mellan produktion 
och förbrukning resulterar i frekvensänd
ringar. För att möta målen för driftsäkerhet 
i det nordiska kraftsystemet har beslut 
tagits om att från 1 januari 2013 införa en 
automatisk reserv för sekundärreglering i 
normaldrift (FRR-A)9. Reservtypen är ny för 
det nordiska kraftsystemet men finns i andra 
delar av Europa. FRR-A ska återföra frekven
sen till 50 Hz inom tre minuter och förbättra 
frekvenskvaliteten.

balansreGlerinG
Svenska Kraftnäts intäkter och kostnader för 
systemansvaret är kopplade till balansregle
ringen. 

De balansansvariga företagen har det eko
nomiska ansvaret för att det, i det nationella 
elsystemet, tillförs lika mycket el som det tas 
ut i uttagspunkterna. Ett sådant åtagande görs 
genom avtal med Svenska Kraftnät, s.k. 
balansansvarsavtal.

Grunden för balansregleringen är de ca 35 
balansansvariga företag som har tecknat avtal 
om balansansvar med Svenska Kraftnät. Den 
balansansvarige ska löpande, för varje timme, 
planera för och åstadkomma balans mellan 
tillförseln och förbrukningen av el för de leve
ranser som denne har balansansvar för. Det 
gör den balansansvarige genom att planera sin 
produktion, om den har en sådan, eller genom 
handel, antingen med andra balansansvariga 
eller på elbörsen Nord Pool Spot. 

Svenska Kraftnät gör i efterhand en balans
avräkning, dvs. en ekonomisk reglering av de 
obalanser som uppkommer när mätvärden för 
produktion, handel och förbrukning rapporte
rats. Ett balansansvarigt företag, som en 
timme redovisar ett underskott, köper den el 
(balanskraft) av Svenska Kraftnät som krävs 
för att komma i balans. På motsvarande sätt 
säljer företag som har ett överskott el till 
Svenska Kraftnät. Denna ekonomiska regle

DriftstÖrninGar 2012 2011 2010 2009 2008

driftstörningar på stamnätet, antal 202 192 224 153 157

dito med elavbrott, antal 3 9 10 16 9

icke levererad energi (ile), mWh 7 42 5 5 3

icke levererad effekt (ileffekt), mW 23 235 43 37 58

8     elkraftsystem där alla aggregerat är anslutna  till 
samma växelströmsfrekvens och påverkas av  
frekvensvariationer samtidigt.
9     automatic Frequency restoration reserve (Frra).

Såväl inmatningsabonnemangen som uttags
abonnemangen minskade jämfört med 2011. 
Antalet kunder anslutna till stamnätet mins
kade något och uppgick till 27 (28) stycken. 
Eftersom överföringsvolymen under året varit 
omfattande har de minskade abonnemangen 
istället inneburit ökade intäkter genom tempo
rära abonnemang då nätkunden varit tvungen 
att överskrida det fastställda effektabonne
manget.

ÖverfÖrinGsfÖrluster 
stamnätet 2012 2011

energiförluster, tWh 3,5 2,7

andel av uttagen energi, % 2,9 2,4

max effektförluster,  
mWh/h (timme med högsta 
energiförluster)

789 780

Energiförlusterna på stamnätet uppgick till 3,5 
(2,7) TWh, vilket var avsevärt högre än föregå
ende år. Ökningen kan förklaras med att 2012 
var ett våtår i högre grad än 2011 med större  
vattenkraftsproduktion i norra Sverige och i 
Norge. Det har medfört att överföringen av el 
har ökat markant från norr till söder samt en 
fortsatt hög transitering genom Sverige, vilket 
sammantaget har lett till högre energiförluster.

ÖverfÖrinG av el På 
stamnätet (mkr) 2012 2011

rörelseintäkter 5 037 4 517 

rörelsekostnader -3 971  3 634

rÖrelse resultat 1 066 883

Det ekonomiska rörelseresultatet för över
föringen av el på stamnätet uppgick till 1 066  
(883) Mkr.

Rörelseintäkterna ökade med 520 Mkr jäm
fört med föregående år. Ökningen av rörelse
intäkterna kan främst förklaras med höjda 
av gifter, som under 2012 uppgick till 4 380  
(3 728) Mkr. Förutom höjningen av såväl effekt 
som energiavgift har energiavgifterna ökat till  
2 145 (1 757) Mkr till följd av högre överföring på 
stamnätet under året jämfört med föregående 
år. Därutöver har intäkterna från temporära 
abonnemang uppgått till 110 Mkr 2012 jämfört 
med 67 Mkr 2011. Samtidigt minskade den del 
av kapacitetsavgifterna som intäktsförts från 
77 Mkr 2011 till 26 Mkr 2012.

Kapacitetsavgifterna ökade under året och 
uppgick till 1 756 (771) Mkr. Ökningen av kapa
citetsavgifterna beror på den mer omfattade 
exporten och indelningen av Sverige i elområ

den. Av årets erhållna kapacitetsavgifter har  
26 (77) Mkr använts för att täcka kostnader för 
mothandel. Därutöver har 1 539 (685) Mkr 
använts som investeringsbidrag för genom
förda investeringar under 2012. Resterande  
189 (9) Mkr har omklassificerats som långfris
tig skuld i balansräkningen för att användas 
till investeringsbidrag kommande år. När 
kapacitetsavgifterna används som bidrag till 
genomförda investeringar görs en aktivering 
med samma avskrivningstid som de anlägg
ningar som bidragen kopplas till. Därmed 
bidrar de till att minska den årliga kostnaden 
för anläggningen.

Transitintäkterna har under året legat på  
en lägre nivå jämfört med föregående år och 
summeras till 159 (209) Mkr. Minskningen för
klaras av negativa intäkter hänförliga till 2011 
på grund av för hög reservering samt sena kor
rigeringar från ENTSO som gör avräkningen. 
Under året har nettoexporten ökat, vilket i sin 
tur ökat transiteringen genom Sverige. På mot
svarande sätt som för intäkterna har korrige
ringar skett avseende föregående år, vilket 
sammantaget gett en lägre kostnad. Transit
kostnaderna uppgick till 55 (91) Mkr.

Rörelsekostnaderna ökade med 337 Mkr 
jämfört med 2011, vilket främst beror på ökade 
kostnader för förlustkraft med 217 Mkr. Detta 
berodde i sin tur på väsentligt högre förlust
volymer under 2012 jämfört med föregående år. 
Årets låga elpriser har påverkat resultatet 
positivt när förlusterna överstigit de prissäk
rade volymerna och återstoden upphandlats på 
spotmarknaden. Även kostnaderna för energi
ersättning ökade under året med 89 Mkr p.g.a. 
högre inmatning från kärnkraften på stam
nätet. Under året ökade även kostnaderna för 
underhåll med 88 Mkr och personalkostna
derna med 56 Mkr. Främsta orsaken till 
ökningen av underhållskostnader är ett haveri 
i FennoSkan 2.

Kostnaden för störningsreserven bekostas 
till en tredjedel av överföring av el på stamnä
tet och uppgick under året till 63 (65) Mkr för 
verksamhetgrenen. 

Rörelsemarginalen för verksamhetsgrenen 
uppgick till 21,1 procent, vilket är 1,6 procent
enheter högre än för motsvarande period 2011.

Investeringarna inom verksamhetsgrenen 
uppgick till 2 341 (2 724) Mkr. 

Svenska Kraftnäts omfattande investerings
 program innebär att avbrott måste göras när 
nya anläggningar tas i drift. Vid sådana avbrott 
som innebär att tillgängligheten i överförings
kapaciteten påverkas ska den negativa påver
kan marknaden minimeras.
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ring sker avseende två olika balanser, en för 
produktion – som kontrollerar att den balans
ansvarige har producerat lika mycket el som 
planerat – och en för förbrukning – som följer 
upp prognostiserad förbrukning och handel.

frekvensreglering
Frekvensregleringen sker både automatiskt 
och manuellt. Den automatiska primärregle
ringen består av två produkter, frekvensstyrd 
normaldriftreserv (FNR) och frekvensstyrd 
störningsreserv (FDR). Den manuella sekun
därregleringen återför frekvensen till 50 Hz, 
varmed de automatiska reserverna återställs. 
FNR är dimensionerad för att i normaldriftläge 
hålla frekvensen inom intervallet 49,9 – 50,1 Hz. 
FDR är dimensionerad för att vid störd drift se 
till att frekvensen inte sjunker under 49,5 Hz. De 
manuella sekundära reserverna är dimensio
nerade för att inom 15 minuter återföra frek
vensen till 50 Hz.

Den försämrade frekvenskvaliteten ökar 
risken för allvarliga driftstörningar. Det beror 
på att de automatiska störningsreserverna i 
högre grad används för kraftsystemets allt 
större normala frekvensvariationer. När frek
vensen är under 49,9 Hz är det inte längre nor
maldriftreserven (FNR) som används för att 
förhindra ytterligare frekvensavvikelser. I 
stället tas störningsreserven (FDR) i anspråk. 
Det betyder i sin tur att om det samtidigt upp
står störningar i kraftsystemet är risken större 
för att dessa reserver inte räcker till, vilket 
påverkar driftsäkerheten negativt.

effektreserv
Svenska Kraftnät har enligt lagen (2003:436) 
om effektreserv ett ansvar för att en effektre
serv om högst 2 000 MW finns tillgänglig under 
vinterperioden. I förordningen (2010:2004) om 
effektreserv anges hur stor mängd som ska 
upphandlas för varje vinterperiod. För perio
den mitten av november 2012 till mitten av 
mars 2013 ska en effektreserv om högst 1 750 
MW finnas tillgänglig. 

Effektreserven skapas genom att Svenska 
Kraftnät ingår avtal med elproducenter, elleve
rantörer och elförbrukare om att ställa ytter
ligare produktionskapacitet eller möjligheter 
till förbrukningsreduktion till verkets förfo
gande. Under 2012 upphandlades totalt  
1 719 (1 726) MW, varav 1 255 (1 364) MW produk
tion och 464 (362) MW reduktion av förbrukning. 
Effektreserven ska bidra till att klara elför
sörjningen även vid extrema situationer som 
kan uppstå vid mycket kall väderlek. Effekt

reserven finansieras genom en särskild avgift 
för de balansansvariga företagen.

effektsituationen
De hydrologiska balanserna och vattenmaga
sinsnivåerna har under året varit goda i både 
Sverige och Norge. Driftläget i stamnätet har 
varit stabilt, dock med ett par allvarliga have
rier på utlandsförbindelser. FennoSkan 2 var 
sålunda ur drift mellan den 17 februari och 25 
april p.g.a. en ankringsskada. FennoSkan 1 
har varit ur drift sedan 20 augusti för byte av 
kontrollanläggning och därefter på grund av en 
brand i ventilhallen.

Effektreserven aktiverades av balansskäl 
enstaka timmar i början av februari och i början 
av december. Vid dessa tillfällen bedömdes 
effektsituationen så pass ansträngd att kraft
balansen inte skulle kunna hållas utan aktive
ring av effektreserven.

balanskraft mellan elområDen
Balanskraft, dvs. skillnaden mellan planerat 
och fysiskt flöde, som flödar mellan elområ
den prissätts till medelpriset av reglerings
priset i respektive område. Om balanskraft  
flödar från ett högprisområde till ett lågpris
område, kommer prissättningen att medföra 
att berörda systemansvariga gör en förlust i 
förhållande till köpt/såld balanskraft/regler
kraft i respektive område. På motsvarande sätt 
kommer berörda systemansvariga att göra en 
vinst när balanskraften flödar från ett lågpris
område till ett högprisområde. På utlandsför
bindelser delas risken mellan Svenska Kraft
nät och den utländska systemansvarige. Efter 
införandet av elområden uppstår denna typ av 
balanskraft även inom Sverige mellan respek
tive elområde. Här bär Svenska Kraftnät hela 
risken. 

Svenska Kraftnät har initierat en översyn  
av de negativa ekonomiska effekterna av gäl
lande nordisk praxis för balanskraft mellan 
elområden.
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elbalanSen

Svenska kraftnät håller Sveriges förbrukning och 
produktion i balans. Frekvensen är ett mått på hur 
väl balansen hålls. produktion och konsumtion är 
i balans när frekvensen är stabil. av tekniska skäl 
är det svenska elsystemet utformat för en jämn 
frekvens på 50 hz.

elproduCenter

elkonSumenter
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elområde
luleå (Se1)

elområde
SundSvall (Se2)

elområde
StoCkholm (Se3)

elområde
malmö (Se4)

malmö

Stockholm

Sundsvall

luleå

elområden i SveriGeekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet för rörelsegrenen 
systemansvar för el blev följande.

sYstemansvar fÖr el (mkr) 2012 2011

rörelseintäkter 4 434 4 390

rörelsekostnader 4 530 4 677

rÖrelseresultat -96 287

Rörelseintäkterna i koncernen ökade med  
44 Mkr jämfört med 2011 och uppgick till 4 434 
(4 390) Mkr. 

Rörelsekostnaderna minskade under 2012 
till följd av god tillgång på vatten med höga 
magasinsnivåer i hela Norden. Kostnaden för 
balanskraft mellan elområden uppgick till  
104 Mkr under året, varav 40 Mkr inom Sve  
rige. Intäkterna från de balansansvariga för  
den statliga effektreserven uppgick till  
153 (95) Mkr. Dessa intäkter redovisas under 
vintermånaderna, från mitten av november 
t.o.m. mitten av mars. Kostnaderna för effekt
reserven redovisas under motsvarande period 
och uppgick till 156 (102) Mkr. 

Kostnaden för störningsreserven bekostas 
till en tredjedel av systemansvar för el och upp
gick under året till 63 (65) Mkr. 

Rörelseresultatet uppgick till 96 (287) 
Mkr. Rörelsemarginalen blev 2,2 (6,5) pro
cent, vilket trots årets negativa resultat är en 
förbättring med 4,3 procentenheter jämfört 
med föregående år. Såväl intäkter som kost
nader styrs bruttomässigt av marknadspriset 
på el och volymer av balanskraft i respektive 
elområde. Intäkterna och kostnaderna under 
2012 har ökat marginellt jämfört med föregå
ende år. Verksamhetsgrenens rörelseresul
tat har förbättrats vilket främst beror på 
minskade kostnader för primärreglering. Det 
beror främst på vattentillgång i vattenmaga
sinen och kärnkraftens tillgänglighet. Kost
naderna för primärreglering uppgår totalt till 
424 (651) Mkr.  Av dessa belastar 318 (550) Mkr 
verksamhetsgren Systemansvar för el och 
106 (101) Mkr verksamhetsgren Överföring av 
el på stamnätet10. 

Investeringarna inom systemansvaret för 
el uppgick till 2 (16) Mkr.

telekom
Svenska Kraftnät har som uppdrag att driva  
ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunika
tionsnät för tele och datakommunikation med 
hög säkerhet. Verket ska även arbeta för att 
tele och kommunikationsnätet på ett konkur
rensneutralt sätt är tillgängligt för markna

dens aktörer. Verksamheten Telekom är pri
märt till för Svenska Kraftnäts interna behov. 
Kapacitet därutöver tillhandahålls på lika  
villkor till marknaden via dels egen direkt
försäljning, dels via samarbetet inom intresse
företaget Triangelbolaget.

Telenätet utgör en viktig förutsättning för 
att upprätthålla hög driftsäkerhet i stam  
nätet, något som är särskilt viktigt i upp
byggnads fasen efter en driftstörning. Av den 
anledningen är detta nät uppbyggt med tre
dubbel redundans på viktiga ledningssträckor. 
För att säkra driften vid eventuella elavbrott 
finns även ett reservsystem i form av avbrotts
fri kraftförsörjning. 

Tillgängligheten i telenätet ska vara minst 
99,95 procent mätt på redundanta (dubbla) för
bindelser. Årets utfall var 100 procent.

Telenätet utgörs av optisk fiber som till 
största delen är installerad i kraftledningarna. 
Nätet består av ca 7 500 km egen optiskt fiber 
och ca 2 200 km optisk fiber som hyrs av andra 
nätägare.  

Underhållet av det optiska fibernätet sköts 
på entreprenad och är en del i Svenska Kraft
näts centrala underhållsupphandling. Den 
samordnas med driften av övriga telefonirela
terade tjänster. Intern drift, övervakning och 
beredskapsfunktionen är samordnad med 
övrig övervakning och beredskapen för IT
funktionerna. På detta sätt kan en kostnads
effektiv drift upprätthållas och verksamheten 
bedrivas till en mycket låg kostnad.

Telenätet och mängden förlagda fibrer ger 
på många sträckor större kapacitet än vad 
Svenska Kraftnät normalt behöver för den egna 
driften. Svenska Kraftnät hyr ut så kallad 
svartfiber, optofiber utan aktiv teleutrustning, 
till bl.a. stora teleoperatörer. Vidare hyrs 
aktiva förbindelser, i form av kapacitet, ut till 
energibolag för deras driftskommunikation. 

Rörelseintäkterna består av intäkter från 
externa kunder för uthyrning av svartfiber och 
aktiva förbindelser, uthyrning av antennplatser 
till främst mobiltelefonoperatörer, samt av 
interna intäkter från verksamhetsgrenen över
föring av el på stamnätet.

10     Fnr belastar verksamhetsgren Systemansvar för 
el med 100 procent. Fdr belastar Systemansvar för el 
med 67 procent och överföring av el på stamnätet med 
33 procent. Fjolårets kostnader har omräknats med 
dessa principer för jämförelse.



3938

telekom (mkr) 2012 2011

rÖrelseintäkter

externt 56 88

internt 55 55

summa 111 143

rÖrelsekostnaDer

externt -52 52

internt -53 51

summa -105 103

rÖrelseresultat

externt 4 36

internt 2 4

summa rÖrelseresultat 6 40

Verksamhetsgrenens totala intäkter uppgick 
till 111 (143) Mkr. Av de externa intäkterna på  
56 (88) Mkr omsatte den kommersiella tele
verksamheten 56 (63) Mkr. Dessutom har verk
samhetsgrenen ytterligare externa intäkter 
för uthyrning av datanät, telefonnät och 
antennplatser i master och kraftledningsstol
par. Interna intäkter från verksamhetsgrenen 
Överföring av el på stamnätet ingår med  
55 (55) Mkr. 

Rörelseresultatet uppgick till 6 (40) Mkr, 
där minskningen till största del kan hänföras 
till korrigering av intäkter hänförliga till 2011. 

Investeringarna inom telekomverksamhet
 en uppgick till 32 (27) Mkr. Under året har inves
teringarna i telenätet ökat, vilket främst beror 
på att de högre nätinvesteringarna i motsva
rande mån påverkar även teleinvesteringarna.

SyStemanSvar För GaS
Svenska Kraftnät har i rollen som systeman
svarig myndighet det övergripande ansvaret 
för att balansen mellan inmatning och uttag av 
gas upprätthålls. Verket övervakar trycket i det 
svenska transmissionsnätet11 för naturgas och 
vidtar vid behov åtgärder vid obalanser.

I balansansvarsavtalet mellan Svenska 
Kraftnät och balansansvariga regleras bl.a. 
balansavräkningen för de obalanser som upp
står mellan den gas som den balansansvarige 
har tillfört till det nationella naturgassyste
met och den gas som har tagits ut under ett 
gasdygn (fr.o.m. kl. 06.00 till kl. 06.00 näst
kommande dag). 

Det svenska naturgassystemet ansluter 
till det danska naturgassystemet i Dragør, 
söder om Köpenhamn. Svenska Kraftnät sam
arbetar  med sin motpart i angränsande nät, 

Energinet.dk, som är transmissionsnätägare 
och systemansvarig på den danska naturgas
marknaden.

För att säkerställa god balans i naturgas
systemet ska trycket enligt Svenska Kraftnäts 
mål ligga inom intervallet 46–68 bar, ett mått 
som löpande övervakas. Under 2012 låg tryck 
et inom de angivna gränserna.

Svenska Kraftnät är medlem i den euro
peiska samarbetsorganisationen för transmis
sionsnätsoperatörer, ENTSOG12. De har under 
året tagit fram nätföreskrifter för balansering. 
Svenska Kraftnät medverkar även i ett gemen
samt europeiskt arbete, Gas Regional Initia
tive, North West (GRI NW), som leds av de  

11    naturgasledning eller system av naturgaslednin
gar som löper från inmatningspunkt till mät och 
reglerstation för högtrycksöverföring (80 bar) av 
naturgas.
12    european network of transmission System opera
tors for Gas
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det fiberoptiska nät som Svenska kraftnät dispo
nerar överför viktig information för övervakning 
och styrning av elkraftssystemet.
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europeiska reglermyndigheterna i syfte att  
förbättra konkurrensen på den europeiska 
naturgasmarknaden. 

I juni 2011 lämnade Utredningen om fram
tida regelverk och ansvarsförhållanden på 
naturgasmarknaden i Sverige (FRANS) sitt 
betänkande (SOU 2011:46). Utredningen före
slog bl.a. att den del av dagens systemansvars
verksamhet för gas som sköts av Svenska 
Kraftnät och avser den kortsiktiga balanse
ringen av det svenska naturgassystemet, sys
tembalansansvaret, överförs till Swedegas AB.

sYstemansvar fÖr Gas (mkr) 2012 2011

rörelseintäkter 50 41

rörelsekostnader -49 38

rÖrelseresultat 1 3

Under 2012 har handeln mellan Svenska Kraft
nät och de balansansvariga ökat, vilket har lett 
till ökade intäkter och kostnader. Förbruknings
energiavgiften som Svenska Kraftnät tar ut av de 
balansansvariga sänktes under året från 0,45 
kr/MWh till 0,35 kr/MWh. Rörelseintäkterna för 
2012 uppgick till 50 (41) Mkr och rörelsekostna
derna uppgick till 49 (38) Mkr. Rörelseresultatet 
minskade och uppgick till 1 (3) Mkr.

Investeringarna uppgick till  () Mkr.

avGiFtSbelaGd verkSamhet
Inom verksamhetsområdet ingår kontoföring 
av elcertifikat, uttag av försörjningstrygghets
avgift för naturgas och utfärdande av ursprungs
garantier för el.

elCertifikat
Sverige har ett lagstadgat elcertifikatsystem 
för att främja förnybar elproduktion. Systemet 
ger producenterna av förnybar el en möjlighet 
att av staten få ett elcertifikat per producerad 
MWh. Elcertifikaten kan säljas till elleverantö
rer och elanvändare, som är skyldiga att köpa in 
elcertifikat motsvarande en viss del av sin för
säljning respektive förbrukning.

Svenska Kraftnät är kontoföringsmyndighet 
med uppgift att utfärda och kontoföra elcertifi
katen och tar för detta ut en avgift som beslutas 
av regeringen. Statens energimyndighet ansva
rar för övriga myndighetsuppgifter.

Under 2012 utfärdade Svenska Kraftnät ca 21 
(20) miljoner elcertifikat. Under året omsattes 
ca 46 (36) miljoner certifikat till ett medelpris 
om ca 200 (247) kr per elcertifikat. Sedan intro
duktionen av systemet har ca 143 (121) miljoner 
certifikat utfärdats i Sverige. 

Vindkraften har även i år ökat och gått från en 
andel på 30,8 procent under 2011 till 33,0 pro
cent under 2012.

Sverige och Norge har sedan den 1 januari 
2012 en gemensam elcertifikatmarknad. 
Svenska Kraftnäts uppdrag är oförändrat men 
en teknisk lösning för att koppla samman de 
svenska och norska elcertifikatregistren har 
implementerats. Under 2012 har arbetet fort
satt tillsammans med Statnett för att utvär
dera och förbättra den tekniska lösningen, 
vilken kommer att realiseras i samband med 
uppdateringen av det svenska elcertifikatre
gistret i början av 2013. Uppdatering medför 
även högre servicegrad till aktörerna. 

fÖrsÖrJninGstrYGGhetsavGift
Från den 1 juli 2012 tar Svenska Kraftnät inte 
längre ut en försörjningstrygghetsavgift för 
naturgas av nät eller lagerägare. Intäkterna 
från den försörjningstrygghetsavgift som togs 
ut under första halvåret 2012 har använts till 
att finansiera delar av de projekt som påbörja
des under 2011 men som inte färdigställdes 
förrän 2012. 

ursPrunGsGarantier
Sverige har ett lagstadgat system för ursprungs
garantier, vilket innebär att all producerad el 
kan erhålla ursprungsgarantier, dvs. ett elek
troniskt dokument som garanterar elens 
ursprung. Ursprungsgarantier kan utfärdas, 
överföras och annulleras. Svenska Kraftnät är 
även här kontoföringsmyndighet med uppgift 
att utfärda och kontoföra ursprungsgaran
tierna. Statens energimyndighet svarar för 
övriga myndighetsuppgifter.

Under 2012 utfärdade Svenska Kraftnät 
141,0 (49,7) miljoner ursprungsgarantier. Under 
året överfördes 101,5 (18,7) miljoner ursprungs
garantier och 27,7 (2,7) miljoner har annu llerats 
till förmån för elleveranser. Antalet ursprungs
garantier som har annullerats automatiskt 
uppgår till 10,8 (0,5) miljoner. Annulleringarna 
beror på att giltighetstiden gått ut, dvs. att det 
gått tolv månader från produktionsperiodens 
slut13.

Det är idag inte obligatoriskt för producen
terna att ansöka om och få ursprungsgarantier 
utfärdade för sin produktion. 

Statens energimyndighets föreskrifter om 
ursprungsmärkning av el trädde i kraft den 1 
januari 2012. Föreskrifterna innebär att elleve
ranser inom Sverige ska ursprungsmärkas. Att 

13    under 2012 gjordes en ändring av tillämpningen 
från produktionsperiodens start till slut.

elen ursprungsmärks medför att information 
om elens ursprung antingen redovisas med 
hjälp av ursprungsgarantier, residualmix eller 
en kombination av dessa. Därigenom kommer 
intresset för ursprungsgarantierna antagligen 
att öka under 2013.

avGiftsbelaGD 
verksamhet (mkr) 2012 2011

rÖrelseintäkter 
elCertifikat

kontoavgift 7 8

administrativ avgift 0 0

rÖrelseintäkter 
fÖrsÖrJninGstrYGGhets-
avGift 0 2

rÖrelseintäkter 
ursPrunGsGaranti

kontoavgift 4 0

summa rÖrelseintäkter 11 10

rörelsekostnader 
elcertifikat

-5 -5

rörelsekostnader 
försörjningstrygghetsavgift

0 -3

rörelsekostnader 
ursprungsgarantier

-4 0

summa 
rÖrelsekostnaDer

-9 8

rÖrelse resultat 2 2

De totala rörelseintäkterna för verksamhets
området avgiftsbelagd verksamhet uppgick till 
11 (10) Mkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 9 
(8) Mkr och rörelseresultat till 2 (2) Mkr.

Investeringarna uppgick till 0 (4) Mkr.

elberedSkap 
Svenska Kraftnät är elberedskapsmyndighet. 
Det innebär att verket med hjälp av årliga 
anslagsmedel på 255 (250) Mkr ser till att el 
försörjningen i landet förstärks för att kunna 
klara av svåra påfrestningar i fredstid och vid 
höjd beredskap eller krig. Svenska Kraft 
nät genomför beredskapshöjande åtgärder i  
teknik, kommunikationer, fysiskt skydd och 
ar bet ar med utbildning samt övning.

minska riskerna fÖr 
allvarliG stÖrninG
Under 2012 har Svenska Kraftnät, enligt 
el beredskapslagen (2007:288), utfört följande 
åtgärder för att minska riskerna för en allvarlig 
störning på samhället.

Verket har bidragit med medel till stör

ningsreserven för att kunna upprätthålla bered
skapen av gasturbinanläggningar. Detta för att 
vid större driftstörningar kunna starta ödrift14 
och elproduktion i prioriterade områden. För att 
snabbt kunna återstarta planerade ödrift
områden har Svenska Kraftnät kartlagt och 
utfört åtgärder för att möjliggöra dödnätstart, 
reglerförmåga, fjärrkontroll och talkommuni
kation. Även driftprov, övning och utbildning av 
medarbetare och organisationer har genom
förts i syfte att öka kunskapen om ödrift. 

Bandvagnar har renoverats och byggts om. 
Beredskapsstolpar har kompletterats med 
stagförankringar och linor samt provmonte
rats och satslagts. 

För att Svenska Kraftnät ska kunna fatta 
beslut om driftoperativa åtgärder och fjärr
kommunikationernas användning för styrning 
av elnät och produktionsanläggningar har ver
ket sett över driftkommunikationernas redun
dans och uthållighet hos ett antal aktörer.

Reservelverk har installerats för att snabbt 
kunna återgå till normaldrift med fungerande 
kommunikationer när det har varit långvariga 
och omfattande avbrott i elsystemet. För att 
kunna öva drift och underhåll av reservelverk 
har en utbildningsmiljö med lektionssal och 
reservelverk installerats. 

Svenska Kraftnät har sett över kamera
övervakning, larm och fysiskt skydd vid ett 
antal prioriterade anläggningar. Kravspecifi
kationer för åtgärder i ytterligare anläggningar 
har tagits fram. 

Bortfall i naturgasförsörjningen kan få stora 
konsekvenser för samhället. Därför har en 
utredning utförts av de ekonomiska konsekven
serna för att utnyttja biogasen från olika anlägg
ningstyper vid beredskap. En studie har även 
utförts för att se vilka möjligheter som finns för 
att, med hjälp av flytande naturgas (LNG), leve
rera gas till det svenska naturgasnätet.

samorDninG oCh kraftsamlinG 
av resurser
Svenska Kraftnät har arbetat för att anskaffa 
och samordna de resurser som finns för att 
säkra landets elförsörjning i händelse av all
varliga störningar i fredstid. Det gäller resur
ser från beredskapsförråd, branschföretag, 
Försvarsmakten och det civila försvaret. Till 
exempel användes flygresurser från Försvars
makten under vinterns störningar. Mobila led
nings och kommunikationssystem (MOLOS) 
och Rakeltelefoner har även lånats ut till drab
bade företag.

14    lokalt elnät som upprättas vid störning.
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Svenska Kraftnät lånade under året ut en mobil 
fördelningsstation för att tillfälligt ersätta en 
havererad station i södra Sverige. Ytterligare 
en mobil station har köpts in och driftsatts.

Stam och regionnätsmontörer har utbil
dats för att kunna bygga upp raserade led
ningar med särskild beredskapsmateriel. 
Distributionselektriker på lokalnät har utbil
dats för att kunna reparera stam och region
nätsledningar. Även civilpliktiga med frivillig
avtal har utbildats i syfte att upprätthålla sin 
kompetens. Under året har bandvagnsförare, 
bandtraktorförare, sambandsoperatörer samt 
piloter ur frivilligorganisationerna utbildats 
för att kunna stödja elföretagen.

Inom det nordiska beredskaps och säker
hetssamarbetet (NordBER) har det tagits fram 
en treårig handlingsplan och ett beslut om en 
gemensam nordisk beredskapsplan och 
övningskalender. Planen och kalendern ska 
vara ett stöd till en koordinerad hantering vid 
större händelser som skulle kunna ge konse
kvenser för de nordiska länderna.

snabba oCh effektiva leDninGs- oCh 
informationsinsatser
Svenska Kraftnät har tillsammans med region
nätsföretagen deltagit i informationssäker
hetsövningen NISÖ 2012. Där övades beredska
pen för snabba och effektiva lednings och 
informationsinsatser i händelse av allvarliga 
störningar inom elförsörjningen i fredstid. 
Vidare har elförsörjningen deltagit i en regio
nal samövning. 

Organisering, samarbete och samverkan 
vid kris är grundläggande för förmågan att 
snabbt återuppbygga ett skadat elsystem. För 
att öva denna förmåga hos myndigheter och 
andra verksamheter inom elsektorn har 
Svenska Kraftnät beslutat att genomföra El 
övning 2012. Målet med övningen är att öka för
mågan hos elförsörjningens nationella och 
nordiska störnings och krishanteringsorga
nisationer att förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. Övningen genomförs under 
hösten 2012 och våren 2013.

Övningen bygger på ett scenario med 
svåra störningar i elförsörjningen, som drab
bar stam, region, och lokalnät nationellt och 
i Norden. Övningen genomförs som tre del
övningar, varav en genomfördes i oktober som 
en table topövning. Deltagande organisatio
ner var nordiska energi och elberedskaps
myndigheter, nordiska systemoperatörer, 
svenska myndigheter med koppling till el 
försörjningen samt ett antal svenska region
nätsföretag och entreprenörer. En simule

ringsövning kommer att genomföras vid tre 
tillfällen 2013 och i mars 2013 genomförs en 
fältövning. 

För att öka elföretagens förståelse för  
elektriska egenskaper vid svaga nät och för 
driftverksamhet vid svåra påfrestningar har 
Svenska Kraftnät anordnat utbildningar med 
kraftsystemsimulatorer som hjälp. Även 
elsamverkansledningarna samt elaktörer har 
övat och utbildats.

Lägesuppföljnings och rapporteringssys
temet Susie har utvecklats och en ny version 
har tagits fram. Systemet har förbättrats så att 
företagen ska kunna använda det mer i sitt dag
liga arbete.

infÖranDe av rakel
Rakel är ett digitalt kommunikationssystem. 
Under 2012 har det tagits fram en gemensam 
operativ kommunikationsplan för elbranschen 
med tillhörande talgrupper15. Arbetet har 
genomförts tillsammans med representanter 
från elbranschen och Svenska Kraftnät.

I samband med övningar och utbildningar 
har Svenska Kraftnät arbetat för att öka känne
domen och användningen av Rakel bland el 
aktörerna.

Ytterligare Rakelmobiler har köpts in till 
elförsörjningens beredskapsförråd, regionnät
företagens driftcentraler, krislednings och 
störningsorganisationer. Rakelmobiler har 
också köpts in för att förstärka elförsörj
ningens kommunikation på Gotland.

stYrel
Svenska Kraftnät har på regeringens uppdrag 
förberett införandet av Styrning av el till prio
riterade användare vid bristsituationer (Styr
 el). Under 2012 har verket reviderat sina före
skrifter och allmänna råd om utrustning och 
förberedelse för samt genomförande av för
brukningsfrånkoppling, vilka trädde i kraft  
1 december 2012. 

bereDskaPsPlanerinG
Arbetet med fortsatt utveckling av beredskaps
planeringen och Svenska Kraftnäts krisled
ningsorganisation har pågått under 2012. 
Under våren har de som ingår i krislednings
organisationen fått grundläggande utbildning i 
samhällets krisberedskap, stabsmetodik, 
kriskommunikation, tekniska hjälpmedel/stöd 
och information om signalskydd. Särskilda 
anvisningar för krisledningsorganisationen 
har tagits fram tillsammans med bl.a. check

15    Fördefinierad grupp som kan kommunicera i rakel.

listor och lathundar. Förutom att organisatio
nen deltog i Elövning 2012 har en larmövning 
genomförts och medarbetarna har utbildats i 
användning av Rakel.

Dammsäkerhet
Svenska Kraftnät verkar för att främja damm
säkerheten i landet. I arbetet ingår att följa  
och medverka i dammägarnas utveckling av 
dammsäkerheten, regelbundet rapportera till 
regeringen om den utveckling som sker och att 
samverka med berörda myndigheter och orga
nisationer.

tillsYnsväGleDninG
Svenska Kraftnät arbetar med att vidareut
veckla tillsynsvägledningen i linje med verkets 
regleringsbrev. Svenska Kraftnät har kart  
lagt vilka dammanläggningar som i händelse 
av dammbrott skulle orsaka särskilt stora 
konsek  venser. Tillsammans med dammägare 
och myndigheter har Svenska Kraftnät utveck
lat rutiner för att förstärka tillsynen och till
synsvägledningen för sådana dammar. Under 
året har försök med utökad dammsäkerhets
rapportering från dammägare till länsstyrel
ser samt myndighetsuppföljning genomförts. 

Svenska Kraftnät ansvarar för tillsyns
vägledning enligt miljöbalken för damm
säkerhet. Verket har under året gjort en  
nationell sammanställning av dammägarnas 
årsrapportering avseende dammsäkerhet 
samt inventerat länsstyrelsernas metoder 
för tillsyn av dammsäkerheten vid dammar på 
gränsen mellan två län.

klimatfÖränDrinGar oCh Dammsäkerhet
Svenska Kraftnät följer klimatförändringar
nas påverkan på dammsäkerheten och med
verkar i utvecklingen i landet. Svenska Kraft
nät har under 20082011 i samverkan med 
kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI analy
serat och värderat klimatfrågans betydelse 
för dammsäkerheten. Baserat på denna 
 analys har Svenska Kraftnät, Svensk Energi, 
SveMin och SMHI 2012 arbetat fram en gemen
sam plan för vidare arbete med klimatföränd
ringar och dimensionerande flöden för damm
anläggningar. 

bereDskaP fÖr Dammbrott
Svenska Kraftnät arbetar för att minska ris
ker för allvarliga störningar på samhället till 
följd av dammbrott eller höga flöden. För att 
minska de skador som kan uppstå till följd av 
höga vattenflöden stödjer verk samheten ut  
vecklingen av samordnad beredskapsplan

ering för dammbrott i de stora reglerade 
älvarna. Svenska Kraftnät har tagit fram en 
översvämningskarta för Indalsälven och 
påbörjat liknande kartor för Ångermanälven, 
Umeälven och Lagan. Arbetet med en sam
ordnad beredskapsplanering för dammbrott 
pågår nu för elva vattendrag. 

kunskaPsutveCklinG oCh 
komPetensfÖrsÖrJninG
Svenska Kraftnät uppmärksammar behovet av 
forskning inom dammsäkerhetsområdet och 
stödjer tillsammans med kraftindustrin forsk
nings och utvecklingsprojekt inom Elforsks 
dammsäkerhetsprogram. Svenska Kraftnät 
har stött och medverkat i ett tiotal projekt av 
seende bl.a. metodutveckling för varning av  
allmänheten vid dammbrott, kvantitativ risk
analys, analys av avbördningsfunktionens till
förlitlighet och tillståndskontroll för dammar. 
Svenska Kraftnät stödjer Svenskt Vattenkraft
centrum, ett centrum för högskoleutbild  
ning och forskning som bl.a. syftar till att  
säkerställa den långsiktiga kompetensför 
sörjningen inom dammsäkerhetsområdet. 
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04. övriGa viktiGa
 omrÅdEn

miljöarbete
En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att 
bidra till miljöanpassade och hållbara lös
ningar för energiförsörjningen. När Svenska 
Kraftnät bygger ut stamnätet underlättar ver
ket för utbyggnaden av förnybar energi i lan  
det. Svenska Kraftnät ökar också överförings
kapaciteten, vilket leder till att miljövänlig el 
kan ersätta fossileldad. Det går inte att komma 
ifrån att verksamheten medför viss miljö
påverkan men verkets målsättning är att den 
ska vara så liten som möjligt.

milJÖhänsYn – en naturliG
Del i arbetet
Svenska Kraftnät arbetar efter ett miljöled
ningssystem som är certifierat enligt standar
den ISO 14001. I den senaste av de miljörank
ningar som Naturvårdsverket gör varje år av 
statliga myndigheters miljöledningsarbete 
fick Svenska Kraftnät högsta möjliga poäng.

Under 2012 har verket strävat mot att sam
ordna miljöarbetet med kvalitets, arbets
miljö, elsäkerhets och säkerhetsarbete. 
Detta leder till mer enhetliga och effektiva 
arbetssätt. Exempelvis har gemensamma ruti
ner för incidenthantering och revisioner i pro
jekt utarbetats.

I investerings och underhållsverksam
heten ingår miljöhänsyn idag som en naturlig 
del i arbetsprocessen. Miljökrav ställs i alla  
upphandlingar. I en miljöplan beskriver entre
prenören hur miljöfrågorna ska hanteras.  
Entreprenörens medarbetare genomgår pro
jektspecifik miljöutbildning för att få kunskap 
om miljökrav och miljörisker och hur dessa ska 
hanteras. Uppföljning av miljöfrågor sker dels 
på byggmöten, där entreprenören rapporterar 
till Svenska Kraftnäts projektledare, dels 
genom entreprenörens egenkontroll. Svenska 
Kraftnät följer också upp entreprenörernas 
arbete med egna miljörevisioner. Miljöarbetet 
kräver tid, kunskap och resurser av verkets 

projektledare. De centrala miljöresurserna 
har förstärkts under året för att ge stöd och 
ytterligare förbättra och samordna miljöarbe
tet i projekten. 

Svenska Kraftnät har under året genomfört 
ett antal miljörevisioner inom projekt och 
underhåll. Positiva iakttagelser är att arbetet 
med miljöplaner fungerar bra och att flertalet 
entreprenörer visar engagemang och öppenhet 
för förbättringar. Brister finns främst när det 
gäller styrning av underentreprenörer samt 
dokumentation. Entreprenörerna kommer att 
ta fram handlingsplaner för att åtgärda av 
vikelserna. Åtgärderna följs sedan upp både i  
det löpande projektarbetet och vid kommande 
revisioner.

Svenska Kraftnät redovisar miljölednings
arbetet i särskild ordning till Näringsdeparte
mentet och Naturvårdsverket enligt förord
ningen (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. På motsvarande sätt redovisas 
åtgärder för energieffektivisering till Statens 
energimyndighet enligt förordningen (2009:893) 
om energieffektiva åtgärder för myndigheter.

åtGärDer fÖr minskaD
klimatPåverkan
Av ekonomiska och miljömässiga skäl är det 
önskvärt att minimera de energiförluster som 
sker vid drift av stamnätet. En viktig åtgärd 
under 2012 har varit ett avtal med Fingrid som 
har möjliggjort minimering av de totala förlus
terna genom styrning av effektflöden med hjälp 
av de två likströmslänkarna mellan Finland och 
Sverige. Svenska Kraftnät har också fattat 
beslut om att använda två verktyg för reducering 
av förluster vid operativ drift i det nya driftöver
vakningssystem som ska införas under 2013.    

Svenska Kraftnäts systematiska arbete för 
att begränsa utsläpp av växthusgasen svavel
hexafluorid (SF6) har under 2012 resulterat i 
mycket små utsläpp, endast 0,1 procent av den 
installerade gasmängden. Detta är långt under 

kraven för ny utrustning där maximala utsläpp 
på upp till 0,5 procent godkänns. Ett exempel på 
en åtgärd för att begränsa utsläppen är använd
ning av IRkamera för att mäta SF6 vid ett miss
tänkt läckage från kompressorerna i ett gas
isolerat ställverk. 

I ett projekt som syftar till att energieffekti
visera Svenska Kraftnäts stationer har verket 
under året utarbetat en åtgärdsplan för befint
liga stationer. Planen anger att en inspektion 
avseende energieffektivitet ska genomföras i 
varje station. Vid inspektionen ska förutsätt
ningarna för olika energibesparande åtgärder 
undersökas. De åtgärder som bedöms vara rim
liga genomförs därefter. Arbetet kommer att 
pågå under 2013 och 2014. I ett utvecklings
projekt undersöks möjligheten att minska 
energi  åtgången för uppvärmning av apparat
lådor i ställverk. I ett annat projekt prövar ver
ket att ersätta kylaggregat med frikyla i de tek
nikbodar som finns i anslutning till stationerna. 

En redovisning av verksamhetens utsläpp av 
växthusgaser finns tillgänglig på www.svk.se. 
Verket använder Greenhouse Gas Protocol som 
är en etablerad och transparent standard för  
klimatberäkningar.

nYa lÖsninGar till fÖrmån
fÖr milJÖn
Svenska Kraftnät har tillsammans med danska 
Energinet.dk startat ett projekt för att ersätta 
fyra oljefyllda kablar mellan Skåne och Själland 
med nya oljefria plastkablar. Kablarna går i 
Natura 2000område och i Öresund på svenskt 
och danskt vatten. Utbytet innebär att risken för 
oljeläckage med påverkan på känslig natur eli
mineras.

Svenska Kraftnät har i flera studier  
under året undersökt möjligheterna att ersätta 
kreosot  impregnerade trästolpar och funda
ment med andra material. En stolpe i stenfiber 
och en stolpe i kompositmaterial kommer att 
installeras och provas under 2013. Betongsyllar 
har dimensionerats och kommer att kunna 
ersätta kreosotfundament i känsliga miljöer. 
Några betongsyllar har installerats i projektet 
StenkullenLindome med gott resultat. Prov 
med att ersätta släcksten med ett plåtraster i 
oljefånggropar under transformatorer har 
påbörjats. Åtgärden innebär att sten inte längre 
behöver transporteras bort för tvättning samt 
att volymen på nya oljegropar kan minskas.

Vid beredskapslagret i Åsbro har ett flertal 
miljöförbättrande åtgärder genomförts, bl.a. 
bättre källsorteringsrutiner, minskad kemika
lieanvändning, byte till mer miljövänligt driv
medel i reservelkraftverk samt utbildning i 

miljö och avfall/farligt avfall för entreprenörer. 
Under sommaren har verket fortsatt kart

läggningen av artrika områden i stamnätet. 
Vissa inventeringar har skett i samarbete med 
länsstyrelserna i Kalmar, Jönköping och Kro
nobergs län. Hittills har artrika områden doku
menterats som tillsammans utgör ca 280 km 
ledningsgata. Syftet med kartläggningarna är 
att kunna anpassa skötseln i områdena för att 
bevara artrikedomen. I samarbete med läns
styrelsen i Gävleborgs län har extra röjnings
insatser utförts för att gynna den hotade arten 
väddnätfjäril utefter 16 km ledningsgata. 

ForSkninG oCh utveCklinG
Forskning och utveckling inom områdena  
elöverföring och eldistribution är viktig för 
Svenska Kraftnäts verksamhet. Svenska Kraft
nät medverkar och stödjer därför teknisk forsk
ning, utveckling och demonstration inom dessa 
områden. Målet är att långsiktigt förbättra 
driftsäkerhet, effektivitet och miljöanpassning 
i nät och systemansvarsverksamheten. Att 
samverka med högskolorna är också ett prio
riterat område. Sammantaget är forsknings 
och utvecklingsverksamheten långsiktigt av 
stor vikt för att säkerställa och höja den kom
petens som krävs för att Svenska Kraftnät nu 
och i framtiden ska sköta sina åtaganden.

Dammsäkerhet och risk och sårbarhets
frågor för kraftsystemet är andra viktiga 
områden som verket stödjer. Svenska Kraftnät 
genomför forskning och utveckling, ofta i 
samarbete med branschföretagen via det 
samägda Elforsk AB.

Svenska Kraftnät är delägare i utvecklings
bolaget STRI AB i Ludvika tillsammans med 
ABB, Statnett och Det Norske Veritas. Här 
genomförs forsknings och utvecklingsprojekt, 
ofta i samarbete med delägarna. Dessutom 
pågår några gemensamma projekt med de 
nordiska stamnätsföretagen. Under 2012 har 
forskningsfrågor som är av gemensamt in  
tresse i Europa fortsatt att öka i omfattning. 
Exempel på sådana frågor är integration av  
förnybar energi till olika stamnät.

Under 2012 använde Svenska Kraftnät 21 
(25) Mkr till forskning och utveckling.

Nedan beskrivs några av de projekt som 
bedrevs under året och som långsiktigt bidrar 
till att förbättra driftsäkerhet, tillgänglighet 
och effektiv nätutbyggnad.

 > En prototyp har byggts för att testa en  
mätmetod för beröringsfri temperatur
övervakning av frånskiljare. Denna har 
provinstallerats under 2011 och 2012.
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 > Kraftsystemmodeller till Svenska  
Kraftnäts kraftsystemsimulator Aristo har 
vidareutvecklats. Kraftsystemsimulatorn 
används till operatörsträning, driftanalys 
och kraftsystemstudier. Det är även viktigt 
att simulatorn används vid högskolor, för 
att bidra till att stärka kompetensen. 
Aristo finns vid Chalmers, KTH och Lunds 
Tekniska Högskola.

 > I samarbete med konsulter och högskolor 
bygger Svenska Kraftnät upp kunskap kring 
VSCtekniken (Voltage Source Converter) 
för kraftöverföring på land och till havs.

 > Svenska Kraftnät deltar i det nordiska  
kunskapsnätverket för forskning kring 
Phasor Measurement Units (PMU). En ny 
teknik som kan ge bättre kunskap om de 
nordiska nätens dynamik, och på längre 
sikt ge styrmedel för näten.

 > SCADA16–säkerhet är en satsning inom 
informations och driftsystem, som  
etablerades under 2010 och som sedan 
har fortsatt under 2012.  Samverkan sker 
mellan KTH, FOI och Svenska Kraftnät  
där Svenska Kraftnät finansierar  
forskning vid KTH.

 > Under 2012 har Svenska Kraftnät fortsatt 
att studera två nya tekniker för att bättre 
kunna bedöma status och risk för  
störning på grund av höga träd i lednings
gator. Den ena använder avancerad mät
teknik med hjälp av laser. Den andra 
metoden utgår från tredimensionell  
fotografering kombinerat med avancerad 
datoriserad tolkning. Målet är att införa 
det alternativ som operativt passar  
verkets underhållsverksamhet bäst. 
Arbetet med utvärdering har gjorts  
under 2012 och fortsätter under 2013.

 > Att använda vindkraft i ödrift har utretts, 
där det har undersökts om och hur förnyel
sebara produktionskällorna, såsom vind
kraft, kan användas vid ödrift samt hur 
dessa kan inverka på frekvensreglering.

 > Ekonomiskt stöd till högskolornas  
forskningsprogram Elektra samt till  
Vindforsk. Direkt stöd till utvalda forsk
ningsprojekt har även skett till högskolor.

 > Som ett led i satsningar inom smarta elnät 
(smart grids) deltar Svenska Kraftnät i ett 
Elforskprojekt. Verket är även aktivt i det 
globala International Smart Grid Action 
Network (ISGAN) och den svenska reger
ingens nystartade samordningsråd för 
smarta elnät. 

 > Svenska Kraftnät stödjer kunskaps och 
kompetensuppbyggnad inom dammsäker

heten dels genom FoUprojekt dels  
genom stöd till Svenskt Vattenkraft
centrum (SVC) som är ett centrum för 
högskoleutbildning och forskning inom 
vattenkraft och  gruvdammar. Verksamhe
ten är uppdelad i två kompetensområden 
vattenbyggnad samt vattenturbiner och 
generatorer. Svenska Kraftnät stödjer  
båda områdena.

internationellt Samarbete
Svenska Kraftnät arbetar för att öka integratio
nen och harmoniseringen av de nordiska länder
nas elmarknader och elnät. Verket strävar efter 
att vidareutveckla elmarknadssamarbetet inom 
Europa för att främja en inre marknad för el.

arbete inom entso-e
Inom Europa pågår ett omfattande arbete med 
sikte på att fullborda tanken om en integrerad 
europeisk elmarknad med trygg och säker 
energiförsörjning. EU:s tredje lagstiftnings
paket om den inre marknaden för el och gas är 
en central del i det arbetet och har resulterat i 
ökat behov av europeisk närvaro och fokus för 
Svenska Kraftnät. Samarbetet mellan de 
europeiska stamnätsföretagen bedrivs inom 
organisationen European Network of Trans
mission System Operators for Electricity 
(ENTSO-E). Inom ENTSO samarbetar 41 euro
peiska stamnätsföretag i 34 länder. Utöver 
EU:s medlemsstater omfattar samarbetet 
även Norge, Island, Schweiz och länderna i 
det forna Jugoslavien. 

Svenska Kraftnät har under 2012 aktivt 
bidragit till ENTSOs arbete med att, på  
EUkommissionens uppdrag, ta fram förslag 
till bindande europeiska regler (s.k. network 
codes) inom områdena drift, nätplanering och 
marknad. Verkets delaktighet är viktig för att 
påverka de europeiska regler som tas fram så 
att de främjar en väl fungerande integrerad 
europeisk elmarknad.

Svenska Kraftnät bidrog till att ta fram den 
icke bindande europeiska tioåriga nätutveck
lingsplan17 som ENTSO publicerade i juli 2012. 
Nätutvecklingsplanen anger planerade nätför
stärkningsprojekt och pekar på var det finns 
behov av nätförstärkningar.

krav På ÖkaD transParens
De europeiska energiministrarna har uttalat 
att transparens inom elmarknadsområdet är 
nödvändigt. Som en följd av detta fick de euro  

16    Supervisory Control and data acquisition (SCada).
17    ten year network development plan (tyndp).

peiska reglermyndigheternas samarbets
organ18 i uppdrag att ta fram ett utkast på  
förordning om fundamental transparens. 
Svenska Kraftnät har som medlem i ENTSO 
arbetat aktivt med att bearbeta det fram
tagna förordningsutkastet. Kommissionen 
antog i slutet av 2012 förordningsutkastet 
som främst tar fasta på publicering av data 
relaterade till själva infrastrukturen för 
överföring. Exempel på detta är tillgänglig 
överföringskapacitet men också publicering 
av grundläggande marknadsdata kopplat till 
utbud och efterfrågan.

krav På ÖkaD transParens
De europeiska energiministrarna har uttalat 
att transparens inom elmarknadsområdet är 
nödvändigt. Som en följd av detta fick de euro
peiska reglermyndigheternas samarbets
organ  i uppdrag att ta fram ett utkast på  
förordning om fundamental transparens. 
Svenska Kraftnät har som medlem i ENTSO 
arbetat aktivt med att bearbeta det fram
tagna förordningsutkastet. Kommissionen 
antog i slutet av 2012 förordningsutkastet 
som främst tar fasta på publicering av data 
relaterade till själva infrastrukturen för 
överföring. Exempel på detta är tillgänglig 
överföringskapacitet men också publicering 
av grundläggande marknadsdata kopplat till 
utbud och efterfrågan.

enerGiinfrastrukturfÖrorDninGen
Under slutet av 2012 kom Europeiska unionens 
råd och Europaparlamentet överens om energi
infrastrukturförordningen. Förordningen kom
mer att träda i kraft 2013 och har tillkommit 
med anledning av att stora energiinfrastruk
turinvesteringar behövs före 2020 för att klara 
EU:s klimat och energimål.  

Svenska Kraftnät har under 2012 bistått 
Näringsdepartementet med sakkunskap när 
förordningen behandlats i Rådet och Europa
parlamentet.

marknaDskoPPlinG
Integreringen av marknader i Europa har varit 
en stor fråga under 2012. Modeller motsva
rande den nordiska, där kraftflöden och områ
despriser bestäms samtidigt genom s.k. impli
cit auktion, har varit förebild för den europeiska 
målmodellen som slagits fast inom den euro
peiska grupperingen AESAG19. Denna målmo
dell har varit vägledande för de ovan nämnda 
arbetet med att ta fram förslag till bindande 
europeiska regler. Under året har ett omfat
tande arbete bedrivits med att koppla ihop 

olika regioner i Europa för att målmodellen   
ska kunna uppnås. Svenska Kraftnät har under 
2012 varit inblandat i flera projekt som syftar 
till att integrera Sverige och Norden med 
angränsande länder genom så kallad mark
nadskoppling. Arbete har bl.a. utförts för att 
fördjupa integreringen av Norden med centrala 
och västra Europa samt Storbritannien. Pro
jektet har valts ut av ENTSO som ett pilotpro
jekt. Tanken är att den lösning för marknads
koppling som byggs upp i projektet ska vara 
utvidgningsbart även till andra regioner i 
Europa. De systemansvariga företagen i reg
ionen arbetar tillsammans med elbörserna 
för att implementera en gemensam lösning 
för både dagen förehandel och intradag 
handel. Målsättningen är att de nya lösning
arna ska tas i drift under slutet av 2013.

norDisk harmoniserinG
De nordiska systemoperatörerna Fingrid, Stat
nett och Svenska Kraftnät kom 2010 överens om 
att starta ett projekt med syfte att etablera en 
gemensam nordisk balansavräkning (Nordic 
Balance Settlement, NBS). Ett omfattande 
arbete har därefter bedrivits för att införa 
modellen i Sverige, Norge och Finland. Imple
menteringen omfattar harmonisering av regler 
för balansavräkning och etablering av den nya 
avräkningsenheten som ska hantera balans
avräkningen för alla balansansvariga företag i 
Sverige, Norge och Finland. De nationella sys
temansvariga aktörerna kommer att fungera 
som lokala underenheter för att säkerställa 
kundstöd till de lokala marknadsaktörerna. 
Under 2012 har ytterligare ett steg tagits mot en 
gemensam nordisk balansavräkning. Svenska 
Kraftnät, Statnett och Fingrid har gett Fingrid i 
uppdrag att ta över huvudansvaret för balans
avräkning och skapa en gemensam nordisk 
avräkningsenhet. Ett bolag kommer att etable
ras med huvuduppgift att hantera balansavräk
ningen i Sverige, Finland och Norge. Den nya 
gemensamma avräkningsenheten förväntas 
starta sin verksamhet under 2015.

Målsättningen är att skapa mer effektiva 
verksamhetsförutsättningar för alla balans
ansvariga företag, oberoende av vilket elom
råde eller land de är verksamma i. Dessutom 
skapas gemensamma regelverk och standar
der för datautbyte i samarbete med andra aktö
rer på elmarknaden genom att erbjuda en 

18    erGeG nuvarande aCer.
19    aCer electricity Stakehoder advisory Group 
(aeSaG). aeSaG har deltagare från flera olika aktörs
grupper och eukommissionen.
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20    www.vindlov.se/vindbrukskollen

gemensam balansavräkning för alla balans
ansvariga företag i de tre länderna.

Den framtida modellen stödjer en gemen
sam nordisk slutkundmarknad genom att sänka 
tröskeln för nya aktörer, underlätta en effektiv 
gränsöverskridande verksamhet och minska 
kostnaderna när samma system och metoder 
kan användas i flera länder.

utveCklinGen av elmarknaDen
i baltikum
Under 2012 har Nord Pool Spots börsområde 
utvidgats till Litauen. Den 18 juni 2012 öppna
des Litauens elområde för dagen förehandel 
via Nord Pool Spot.

Även Lettland förväntas öppna ett elom
råde inom Nord Pool Spot Den lettiske system
operatören Augustsprieguma Tikls, har fått 
ett preliminärt godkännande från EUkom
missionen, vilket borgar för att ett elområde 
bör kunna öppnas för dagen förehandel i juni 
2013. Med Lettlands marknadsöppning blir 
hela Baltikum integrerat med den nordiska 
elmarknaden. En viktig förutsättning för en 
väl fungerande nordisk/baltisk elmarknad är 
förbindelsen NordBalt mellan Sverige och 
Litauen. Den är beräknad att tas i drift vid års
skiftet 2015/2016.

elsäkerhet
Med begreppet elsäkerhet avses i detta sam
manhang det ansvar som Svenska Kraftnät har 
för att personer och egendom skyddas från 
skador orsakade av elektrisk ström. Att upp
rätthålla en hög elsäkerhet är ett övergripande 
mål inom Svenska Kraftnät och verkets dotter
bolag. Verket arbetar för en nollvision gällande 
elektriska olyckor och tillbud.

Även under 2012 har Svenska Kraftnät varit 
förskonat från dödsolyckor och olycksfall som 
lett till personskada orsakade av elektricitet. 
Under året har 18 (15) elektriska incidenter 
rapporterats. Den goda statistiken beror på 
ansvarstagande och en god elsäkerhetskom
petens inom Svenska Kraftnät och hos de entre
prenörer som utför uppdragför verkets räk
ning. Det finns samtidigt ett behov att Svenska 
Kraftnäts entreprenörer noggrant utreder de 
bakomliggande orsakerna till tillbud som sker. 
Svenska Kraftnät utvecklar, konstruerar,  
bygger, underhåller och övervakar anlägg
ningarna så att risker för arbetsolyckor mini
meras och för att allmänheten ska kunna känna 
sig säker när de vistas nära Svenska Kraftnäts 
anläggningar.

Under året har Svenska Kraftnät genomfört 
en i förväg aviserad revision av hur väl 

el säkerheten hanteras i verksamheten. Ytter
ligare ett par elsäkerhetsrevisioner har genom 
förts av externa revisorer. Oaviserade elsäker
hetskontroller har genomförts vid ett antal av 
Svenska Kraftnäts arbetsplatser. Resultatet 
från dessa revisioner och kontroller visar på en 
god medvetenhet och att elsäkerhetskraven 
följs hos verkets entreprenörer. Behovet av 
systematiska kontroller av elsäkerhetskraven 
ökar i samband med att Svenska Kraftnäts 
investeringsverksamhet ökar.  

Svenska Kraftnät har under året även del
tagit i revidering av de branschgemensamma 
elsäkerhetsanvisningarna benämnda ESA.

vinDlov
Svenska Kraftnät deltar i uppdraget att förvalta 
och underhålla den myndighetsgemensamma 
webbplattformen Vindlov som är ett nav för all 
information om tillståndsfrågor för vindkraft
verk. Svenska Kraftnät deltar även i de åter
kommande träffar som fungerar som plattform 
för samarbete mellan Statens energimyndig
het och övriga deltagande myndigheter.

Integrerat med Vindlov finns den geogra
fiska webbtjänsten Vindbrukskollen20. Den  
är en webbaserad nationell databas med 
 kartstöd för vindkraft i Sverige som visar var i 
landet det finns vindkraftverk och var det 
 projekteras för nya verk. Svenska Kraftnät har 
bidragit till utvecklingsarbetet med denna 
tjänst, bl.a. genom att komplettera tjänsten 
med information om de nyligen införda elom
rådena. Svenska Kraftnät har även kommit 
med utvecklingsförslag så att tjänsten, ur 
elnätsföretagens synvinkel, lättare kan 
användas för att få en heltäckande bild av vind
kraftutbyggnaden.

» En lEdandE roll för 
En säkEr oCh hÅllbar 
EnErGiförsörjninG«
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SjuårSöverSikt För konCernen

resultaträkninG (mkr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

rörelseintäkter 9 789 9 282 10 547 6 851 7 717 6 326 6 838

rörelsekostnader exkl. avskrivningar -7 999 -7 965 9 098 5 881 6 328 4 941 5 581

avskrivningar och nedskrivningar -811 -676 664 613 585 590 569

resultat från andelar i intresseföretag 23 9 20 31 1 069 69 48

rÖrelseresultat 1 002 650 805 388 1 873 864 736

Finansiella poster -64 -42 22 7 67 127 55

resultat efter finansiella Poster 938 608 783 381 1 806 737 681

Skatt på årets resultat -15 -14 10 6 3 5 5

årets resultat 923 594 773 375 1 803 732 676

balansräkninG (mkr)

immateriella anläggningstillgångar 306 308 282 284 259 226 224

materiella anläggningstillgångar 13 568 12 465 10 400 9 782 8 893 8 549 8 545

Finansiella anläggningstillgångar 98 105 96 347 1 528 467 416

varulager 84 86 89 88 89 93 89

kortfristiga fordringar 1 666 1 844 1 972 1 023 842 995 718

likvida medel 210 733 370 130 104 51 59

summa tillGånGar 15 932 15 541 13 209 11 654 11 715 10 381 10 051

eget kapital 8 659 8 115 8 019 7 501 8 159 6 832 6 539

uppskjuten skatt 32 40 38 32 28 24 19

lånGfristiGa skulDer

räntebärande  1 854 2 768 1 972 1 835 1 621 1 616 1 960

ej räntebärande 3 272 1 794 936 507 393 420 458

avsättningar 633 537 478 433 392 361 253
kortfristiGa skulDer

räntebärande - 82 82 82 98 98 98

ej räntebärande 1 482 2 205 1 684 1 264 1 024 1 030 724

summa eGet kaPital oCh skulDer 15 932 15 541 13 209 11 654 11 715 10 381 10 051

nYCkeltal

räntabilitet på jek efter skatt21 (%) 9,5 6,1 8,4 4,3 19,8 8,9 7,9

räntabilitet på totalt kapital (%) 6,4 4,6 6,8 3,5 17,0 8,6 7,3

räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 9,7 6,5 9,0 4,5 21,6 10,7 9,0

Soliditet (%) 47,0 45,6 53,1 57,2 60,9 58,8 58,5

rörelsemarginal (%) 10,2 7,0 7,6 5,7 24,3 13,7 10,8

nettovinstmarginal efter skatt (%) 7,1 4,8 5,4 4,0 16,8 8,3 7,1

kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,62 0,65 0,85 0,59 0,7 0,62 0,67

Skuldsättningsgrad (%) 30,4 37,4 30,8 33,2 28,1 33,2 38,0

Självfinansieringsgrad (ggr) 0,8 0,6 1,1 0,7 1,6 2,1 2,8

räntetäckningsgrad (ggr) 14,8 13,9 14,0 13,3 25,7 6,1 12,4

ÖvriGt

internt tillförda medel (mkr) 1 680 1 189 1 370 983 1 347 1 373 1 225

nettoskuld (mkr) 2 277 2 655 2 162 2 220 2 007 2 024 2 252

investeringar (mkr) 2 375 2 771 1 276 1 527 963 596 478

utbetald utdelning till staten (mkr) 378 499 244 1 172 476 439 1 573

årsarbetskrafter(antal) 422 375 344 317 295 289 282

inmatad energi på stamnätet (tWh) 123,5 113,5 110,3 104,4 115,0 120,5 119,8

uttagen energi på stamnätet (tWh) 120,0 110,8 108,0 101,7 112,1 117,7 117,3

energiförluster (tWh) 3,5 2,7 2,4 2,7 2,9 2,8 2,5

21 räntabilitet efter schablonmässig skatt på 26,3 procent. med justerat eget kapital (jek) avses  
genomsnittet av årets in och utgående bundna egna kapital samt 73,7 procent av det fria egna kapitalet.
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05. finansiElla  
 rapportEr

reSultatrÄkninG – konCernen (mkr)    
    
rÖrelseintäkter not 2012 2011

nätintäkter 1  4 941 4 441

Systemintäkter – el 2 4 434 4 390

telekomintäkter 56 88

Systemintäkter – naturgas 50 41

avgiftsbelagd verksamhet 11 10

anslag för elberedskap 3 201 236

aktiverat arbete för egen räkning 4 96 76

summa rÖrelseintäkter 8 9 789 9 282

rÖrelsekostnaDer

personalkostnader 5 -382 -326

inköp av förlustkraft -1 514 -1 297

balanskraftskostnader -3 912 -4 046

övriga rörelsekostnader 6 -2 191 -2 296

avskrivning och nedskrivning av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 13,14 -811 -676

summa rÖrelsekostnaDer -8 810 -8 641

resultat från andelar i intresseföretag 7 23 9

rÖrelseresultat 8 1 002 650

resultat från finansiella investerinGar

resultat från andra värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 9 0 0

övriga ränteintäkter och liknande poster 10 2 5

räntekostnader och liknande poster 11 -66 -47

resultat efter finansiella Poster 938 608

Skatt på årets resultat 12 -15 -14

årets resultat 923 594

resultat hänförligt till:

Staten 950 581

minoritetsintressen -27 13

kommentarer till 
reSultatrÄkninGen

rÖrelsens intäkter 

oCh kostnaDer
koncernens rörelseintäkter ökade under 2012 och 
uppgick till 9 789 (9 282) mkr, en ökning med 507 
mkr, vilket främst beror på höjd stamnätstariff. 
därutöver har energiavgifterna ökat på grund av 
högre överföring på stamnätet under året jämfört 
med föregående år. 

koncernens nätintäkter inklusive aktiverat 
arbete för egen räkning uppgick till 5 037 mkr och 
steg med 520 mkr jämfört med 2011. intäktsutveck
lingen har påverkats av höjda stamnätstariffer och 
ökad överföring på stamnätet. intäkterna från 
kapacitetsavgifter sjönk under året och uppgick till 
26 mkr jämfört med 77 mkr föregående år. inflödet 
av kapacitetsavgifter ökade under året och uppgick 
till 1 756 (771) mkr. de ökade kapacitetsavgifterna 
beror framförallt på den höga fyllnadsgraden i 
vattenmagasinen och den indelning av Sverige i el  
områden som genomfördes den 1 november 2011. 
av dessa har 26 (77) mkr använts för att täcka kost
nader för mothandel. därutöver har 1 539 (685) mkr 
omklassificerats till långfristig skuld i balans
räkningen och använts till investeringsbidrag för 
genomförda investeringar under 2012. resterande 
189 (9) mkr har omklassificerats till långfristig 
skuld i balansräkningen för att användas till inves
teringsbidrag kommande år. 

de energiberoende intäkterna från överförin
gen på stamnätet ökade och uppgick till 2 145  
(1 757) mkr vilket förklaras dels av tariffhöjningen 
och dels av högre överföring på stamnätet. intäk
ter från transitering minskade under året till 159 
mkr jämfört med 209 mkr året innan trots ökad 
 nettoexport vilket ökar transiteringen genom 
Sverige. minskningen förklaras av negativa intäk
ter hänförliga till 2011 på grund av för hög reserver
ing föregående år samt sena korrigeringar från 
entSo som gör avräkningen. 

Systemintäkterna för el ökade med 44 mkr och 
uppgick till 4 434 (4 390) mkr. 

telekomverksamhetens externa intäkter upp
gick till 56 (88) mkr intäktsminskningen beror på 
korrigeringar av intäkter hänförliga till 2011. 
rörelseintäkterna för systemansvar för gas upp
gick till 50 (41) mkr. intäktökningen beror på att 
handeln av såld gas har ökat jämfört med före
gående år.

beredskapsverksamheten har under året ut
nyttjat 201 (236) mkr, som har finansierats genom 
anslag.

i avgiftsbelagd verksamhet ingår kontoföring 
av elcertifikat, utfärdande av ursprungsgarantier 
för el samt uttag av försörjningstrygghetsavgifter 
för naturgas. dessa avgifter gav intäkter på 11 (10) 
mkr. regeringen fastställer avgifterna för elcerti
fikat och de regleras genom förordning (2003:120) 
om elcertifikat.

koncernens rörelsekostnader uppgick till 8 810 
(8 641) mkr. Svenska kraftnät är fortsatt inne i en 
rekryteringsperiod och 52 (28) nya heltidssyssel
satta har tillkommit sedan december 2011. per
sonalkostnaderna ökade med 56 mkr från 326 mkr 
2011 till 382 mkr 2012.

under 2012 har kostnaderna för förlustkraft 
ökat med 217 mkr från 1 297 mkr 2011 till 1 514 mkr 

2012. ökningen beror på hög överföring av el från 
norra Sverige till södra Sverige till följd av god 
vattentillgång som ger upphov till ökade nätför
luster som Svenska kraftnät kompenserar för 
genom inköp av så kallad förlustkraft.

kostnaderna för balanskraft minskade med 134 
mkr och uppgick till 3 912 mkr till följd av god till
gång på vatten med höga magasinnivåer i hela 
 norden. detta har bl.a. lett till lägre kostnader för 
primärreglering jämfört med föregående år.

rÖrelseresultat
rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 002 
mkr, vilket är 352 mkr högre än 2011. i rörelse
resultatet ingår externa intäkter och kostnader 
samt resultatet från intresseföretag. koncernens 
av och nedskrivningar ingår i rörelseresultatet.

överföring av el på stamnätet är den domin
erande resultatdrivaren inom Svenska kraftnäts 
verksamhet. årets rörelseresultat för överföring 
av el på stamnätet uppgick till 1 066 (883) mkr. det 
högre resultatet beror bl.a. på höga fyllnads
grader i de nordiska vattenmagasinen vilket med
fört en mycket hög överföring på stamnätet. detta 
har i sin tur genererat högre energiavgifter. hög 
överföring medför också större förluster men 
årets låga elpris har då påverkat resultatet posi
tivt, när förlusterna överstigit de prissäkrade 
volymerna och återstoden upphandlats på spot
marknaden. den höga överföringen på stamnätet 
innebar också ökade effektavgifter då nätkunder 
ofta överskridit effektabonnemanget. några av 
kostnadsslagen berör båda verksamhetsom
rådena överföring av el på stamnätet och system
ansvar för el. kostnader som inte kunnat hänföras 
till ett enda verksamhetsområde har fördelats 
mellan de två verksamhetsområdena.

rörelseresultatet för verksamhetsgrenen sys
temansvar för el uppgick till 96 (287) mkr. det för
bättrade resultatet jämfört med föregående år beror 
främst på lägre kostnader för primärreglering.

telekomverksamhetens rörelseresultat uppgick 
till 6 (40) mkr. Försämringen beror främst på kor
rigering av intäkter under året avseende 2011.

rörelseresultatet för systemansvar för gas 
uppgick till 1 (3) mkr.

rörelseresultatet för verksamhetsområdet 
avgiftsbelagd verksamhet uppgick till 2 (2) mkr.

den höga investeringstakten i verket påverkar 
koncernens avskrivningar av immateriella och 
materiella tillgångar, vilka ökade med 51 mkr jäm
fört med föregående år.

koncernens resultat har påverkats med 95 
(11) mkr i nedskrivningar varav 83 mkr avser ned
skrivning av anläggningstillgångar hänförliga till 
utlandsförbindelsen Swepol link.

resultatet från andelar i intresseföretag upp
gick till 23 mkr, vilket är 14 mkr högre än före
gående år. av dessa förklaras 9 mkr av ett resultat 
av emission i nord pool Spot med anledningen av 
nya delägare, elering och litgrid.

rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 
10,2 (7,0) procent, vilket är 3,2 procentenheter 
högre än föregående år.
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finansnetto
koncernens finansnetto uppgick till 64 mkr, 
vilket är en försämring med 22 mkr jämfört med 
föregående år. ränteintäkterna för koncernen 
uppgick till 2 (5) mkr. minskningen är hänförlig 
till valutaterminer som tecknades för att valuta
säkra den eurodeposition som var ett krav för att 
få handla el på nord pool Spot. i januari 2012 
byttes kravet på säkerhet i form av deposition ut 
mot en garanti utställd av riksgälden till förmån 
för naSdaQ omX Commodities. koncernens 
räntekostnader och liknande poster uppgick till 
66 (47) mkr. ökningen förklaras av en avs
ättning på 53 mkr för indexering av affärsverkets 
pensionsskuld enligt de tryggandegrunder som 
Statens pensionsverk antagit för affärsverk. 
Föregående års indexering uppgick till 27 mkr. 

därutöver har räntekostnaderna påverkats posi
tivt med anledning av aktiverade räntekostnader 
på pågående byggnationsprojekt med 38 (41) mkr.

räntetäckningsgraden uppgick till 14,8 (13,9) 
gånger.

årets resultat
årets resultat i koncernen uppgick till 923 (594) 
mkr, vilket är 329 mkr högre än 2011 där samtliga 
kvartal bidrar till det höga resultatet. resultatet 
innebär en räntabilitet på justerat eget kapital på 
9,5 (6,1) procent. enligt regleringsbrevet för 2012 
är målet att uppnå en räntabilitet på justerat eget 
kapital på 6 procent. nettovinstmarginalen med 
avdrag för schablonskatt blev 7,1 (4,8) procent. 
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balanSrÄkninG – konCernen

tillGånGar (mkr) not 2012-12-31 2011-12-31

anläGGninGstillGånGar

immateriella anläggningstillgångar 13 306 308

materiella anläggningstillgångar 14 13 568 12 465

finansiella anläGGninGstillGånGar

andelar i intresseföretag 16 95 91

långfristiga fordringar 17 1 0

Skattefordran 17 2 14

summa anläGGninGstillGånGar 13 972 12 878

omsättninGstillGånGar

varulager 84 86

kundfordringar 656 714

övriga kortfristiga fordringar 18 63 201

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 947 929

likvida medel 210 733

summa omsättninGstillGånGar 1 960 2 663

summa tillGånGar 15 932 15 541

eGet kaPital oCh skulDer

eGet kaPital hänfÖrbart till staten

Statskapital 600 600

övrigt tillskjutet kapital 3 314 3 314

balanserade vinstmedel 4 711 4 140

statens kaPital 8 625 8 054

minoritetsintressen 34 61

summa eGet kaPital 8 659 8 115

lånGfristiGa skulDer

räntebärande skulder 21 1 854 2 768

ej räntebärande skulder 22 3 272 1 794

uppskjuten skatteskuld 24 32 40

avsatt till pensioner 23 633 537

övriga avsättningar 24 0 0

summa lånGfristiGa skulDer 5 791 5 139

kortfristiGa skulDer

räntebärande skulder 25 - 82

leverantörsskulder 626 1 277

Skatteskuld 12 8

övriga skulder 31 131

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 813 789

summa kortfristiGa skulDer 1 482 2 287

summa eGet kaPital oCh skulDer 15 932 15 541

ställDa säkerheter inga inga

ansvarsfÖrbinDelser 27, 28 0 0

kommentarer till 
balanSrÄkninGen
 
balansomslutninG
koncernens balansomslutning uppgick till 15 932 
(15 541) mkr, vilket är en ökning med 391 mkr.

anläGGninGstillGånGar 
Svenska kraftnäts immateriella anläggningstill
gångar består av markrättigheter, nyttjanderättig
heter för optoförbindelser, licenser samt balanse
rade utgifter för dataprogram. det bokförda värdet 
uppgår till 306 (308) mkr. investeringarna i data
program, främst ett nytt driftövervakningssystem, 
uppgick till 40 (64) mkr. årets avskrivningar för 
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
42 (46) mkr.

de materiella anläggningstillgångarna består 
främst av kraftledningar, stationer, byggnader 
och mark, optoförbindelser och andra tekniska 
anläggningar samt av pågående nyanläggningar. 
de materiella anläggningstillgångarnas värde 
uppgick till 13 568 (12 465) mkr, vilket är en ökn
ing med 1 103 mkr. investeringarna under året 
uppgick till 2 335 (2 707) mkr och avskrivningarna 
till 674 (619) mkr. därutöver har nedskrivningar 
gjorts med 95 (11) mkr.

de övriga anläggningstillgångarna består av 
andelar i intresseföretag och skattefordran. ande
lar i intresseföretag uppgick till 95 (91) mkr. under 
året erhöll affärsverket 18 (2) mkr i utdelning från 
nord pool Spot aS och resultatandelar i intresse
företag uppgick till 23 (9) mkr varav 9 mkr är ett 
resultat av emission i nord pool Spot aS.

omsättninGstillGånGar
omsättningstillgångarna uppgick till 1 960 (2 663) 
mkr. minskningen avser främst minskade likvida 
medel som var 210 (733) mkr vid årets slut, en min
skning med 523 mkr. affärsverket ställde under 
2011 ut säkerheter i form av depositioner på bank
konton i affärsbank för att kunna teckna elterminer 
för framtida elinköp. dessa uppgick till 662 mkr. 

depositionen löstes i januari 2012 och i stället dis
ponerar affärsverket nu ett konto i riksgälden för 
att hantera säkerhetskraven vid inköp av el.

eGet kaPital
det egna kapitalet i koncernen var vid årsskiftet  
8 659 (8 115) mkr, varav 4 711 (4 140) mkr utgjorde 
balanserade vinstmedel. under året har 378 (499) 
mkr delats ut till staten. årets vinst i koncernen 
uppgick till 923 (594) mkr.

lånGfristiGa skulDer
koncernens långfristiga räntebärande skulder 
består av affärsverkets låneram hos riksgälden 
på 1 854 (2 131) mkr. Swepol links lån i bank vilket 
föregående år uppgick till 637 mkr löstes under 
året i samband med avyttringen av 50 procent av 
utlandsförbindelsen Swepol link. de ränte
bärande långfristiga skulderna i koncernen min
skade därmed med 914 mkr under året. den 
genomsnittliga räntan på koncernens lån under 
2012 blev 1,6 (1,9) procent.

ej räntebärande långfristiga skulder som består 
av bidrag från markägare, investeringsbidrag från 
intressenter, skuldförda kapacitetsavgifter, för
skott från kunder inom optoverksamheten och 
andra kunder uppgår till 3 272 (1 794) mkr. ökningen 
förklaras av det höga inflödet av kapacitetsavgifter 
som inte motsvaras av kostnader för mothandel 
vilka redovisas såsom skuld i balansräkningen. 

nettolåneskulden minskade med 378 mkr och 
uppgick till 2 277 (2 655) mkr. detta påverkade 
skuldsättningsgraden som minskade under året 
till 30,4 (37,4) procent. den primära orsaken är lik
som ovan det höga inflödet av kapacitetsavgifter 
vilket inneburit en nettoamortering. målet för 2012 
är att Svenska kraftnät ska ha en skuldsättnings
grad på högst 80 procent.

kortfristiGa skulDer
leverantörsskulderna minskade kraftigt från  
1 277 mkr 2011 till 626 mkr 2012. leverantörs
skulden 2011 påverkades av tecknande av flera 
avtal och förskottslikvider avseende investering
sprojekt inför årsskiftet 2011.
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kommentarer till 
kaSSaFlödeSanalySenen
  
kassaflödesanalysen syftar till att beskriva Sven
ska kraftnätkoncernens förmåga att generera lik
vida medel och är ett komplement till resultat och 
balansräkningarnas beskrivning av lönsamhet  
och finansiell ställning. med likvida medel avses 
kassa och banktillgodohavanden. 

lÖPanDe verksamhet
kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital förbättrades med 

491 mkr jämfört med föregående år och uppgick till 
1 680 (1 189) mkr. 

kassaflödet från den löpande verksamheten 
förbättrades med 467 mkr jämfört med föregående 
år och uppgick till 1 523 (1 056) mkr. Förbättringen 
beror främst det högre rörelseresultatet. 

investerinGsverksamheten
koncernens investeringar ökade under året och 
uppgick till 2 675 (2 229) mkr. investeringarna 
uppgick till 2 672 (2 180) mkr i affärsverket,  
3 (24) mkr i Svenska kraftnät Gasturbiner ab 
samt 0 (25) mkr i underkoncernen Swepol link. 

kaSSaFlödeSanalyS – konCernen (mkr)
  
   
Den lÖPanDe verksamheten 2012 2011

rörelseresultat 1 002 650

justering icke kassaflödespåverkande poster 

avskrivningar 716 665

övriga poster 14 -68

erhållen ränta 2 -

erlagd ränta -53 -46

betald skatt -1 -12

kassaflÖDe från lÖPanDe verksamheten  
fÖre fÖränDrinG av rÖrelsekaPital

1 680 1 189

fÖränDrinGar i rÖrelsekaPital

Förändring i varulager 2 3

Förändring i kortfristiga fordringar 209 -115

Förändring i kortfristiga skulder          -368 -21

kassaflÖDe från lÖPanDe verksamheten 1 523 1 056

investerinGsverksamheten

investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

-2 675 -2 229

Förändring långfristig fordran - 0

Försäljning av anläggningstillgångar 472 0

placering i övriga finansiella anläggningstillgångar -1 -

kassaflÖDe från investerinGsverksamheten -2 204 -2 229

finansierinGsverksamheten

erhållen utdelning 18 3

Förändring av räntebärande skulder -996 796

Förändring av övriga långfristiga skulder 1 514 1 234

Förskott från kunder - 2

utbetald utdelning -378 -499

kassaflÖDe från finansierinGsverksamheten 158 1 536

årets kassaflÖDe -523 363

likvida medel vid årets början 733 370

likvida medel vid årets slut 210 733
balanSerade vinStmedel 
inkluSive åretS reSultat
 
i balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, 
ingår intjänade vinstmedel i affärsverket och dot
terbolagen samt Svenska kraftnäts andelar i 
intresseföretagens vinstmedel. tidigare avs
ättningar till bundna reserver ingår också i denna 
kapitalpost.

Svenska kraftnät är ett affärsverk och därmed 
en del av svenska staten. ovanstående redovisning 
är uppställd enligt iFrS för att ge en bättre jämför
barhet med andra svenska fristående koncerner 
med formellt ägarskap. 

den vinstdisposition som föreslogs i årsre
dovisningen 2011 antogs av regeringen.

FörÄndrinG i eGet kapital – konCernen (mkr) 

      
hÄnFörbart till Staten

stats
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat

summa hänförbart  
till minoritets   

intressen

summa 
eget 

kapital

inGåenDe 
balans 2011 600 3 314 4 057 7 971 48 8 019

omräknings
differens 1 1 1

utdelning — — 499 499 — 499

årets resultat — — 581 581 13 594

utGåenDe 
balans 2011 

600 3 314 4 140 8 054 61 8 115

inGåenDe 
balans 2012 600 3 314 4 140 8 054 61 8 115

omräknings
differens 1 1 1

utdelning — — 378 378 — 378

årets resultat — — 950 950 27 923

utGåenDe 
balans 2012

600 3 314 4 711 8 625 34 8 659

varav bundet eget kapital uppgick till 4 203 (4 174) mkr.

finansierinGsverksamheten
koncernens räntebärande skulder minskade 
under året med 996 mkr jämfört med en ökning 
2011 med 796 mkr. i affärsverket minskade de rän
tebärande skulderna med 276 mkr jämfört med en 
ökning på 879 mkr 2011 och i underkoncernen  
Swepol link minskade de externa räntebärande 
skulderna med 719 (83) mkr. Förändringen för
klaras främst av det höga inflödet av kapacitet
savgifter samt avyttringen av utlandsförbindel
sen Swepol link vilket sammantaget gjort att 
koncernen haft en nettoamortering under året. 
övriga långfristiga skulder ökade med 1 513  
(1 234) mkr. den främsta förklaringen till öknin
gen är det höga inflödet av kapacitetsavgifter. till 
staten har utdelats 378 (499) mkr.

årets kassaflöde uppgick till 523 mkr jämfört 
med 363 mkr 2011.
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» » avkastninG pÅ 
justErat EGEt kapital 
för ÅrEt uppGiCk till 
9,5 proCEnt «

reSultatrÄkninG – aFFÄrSverket (mkr)

rÖrelseintäkter not 2012 2011

nätintäkter 1 4 718  4 163

Systemintäkter  el 2 4 445 4 391

telekomintäkter 56 88

Systemintäkter  naturgas 50 41

avgiftsbelagd verksamhet 11 10

anslag för elberedskap 3 201 236

aktiverat arbete för egen räkning 4 96 76

summa rÖrelseintäkter 9 577 9 005

rÖrelsekostnaDer

personalkostnader 5 -381 -326

inköp av förlustkraft -1 486 -1 279

köpt balanskraft -3 918 -4 051

övriga rörelsekostnader 6 -2 186 -2 272

avskrivning och nedskrivning av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 13,14 -620 -520

summa rÖrelsekostnaDer - 8 591 -8 448

rÖrelseresultat 986 557

resultat från finansiella investerinGar

resultat från andra värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 9 21 7

övriga ränteintäkter och liknande poster 10 1 4

räntekostnader och liknande poster 11 -57 -23

resultat efter finansiella Poster  951 545

moderFöretaGet aFFÄrS-
verket SvenSka kraFtnÄt
 
rörelsens intäkter uppgick till 9 577 (9 005) mkr, 
varav 17 (66) mkr avsåg försäljning till koncern
företag. resultatet efter finansiella poster uppgick 
951 (545) mkr. 

affärsverkets investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick till  
2 879 (2 722) mkr. likvida medel uppgick den 31 
december 2012 till 140 (700) mkr.

affärsverket finansierar verksamheten med 
eget kapital och lån i riksgälden. upplåningen 
uppgick vid årets utgång till 1 854 (2 131) mkr och  
det egna kapitalet till 8 403 (7 830) mkr. 

under 2012 har affärsverket erhållit medfinan
siering av ett flertal investeringsprojekt och 
använt erhållna kapacitetsavgifter till finansier
ing av investeringar som har till syfte att förstärka 
eller bibehålla överföringskapaciteten av el i 
stamnätet.
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balanSrÄkninG – aFFÄrSverket (mkr) 

tillGånGar

anläGGninGstillGånGar not 2012-12-31 2011-12-31

immateriella anläGGninGstillGånGar 13

balanserade utgifter för dataprogram 96 116

markrättigheter 56 59

nyttjanderättigheter 28 33

pågående nyanläggningar 126 100

summa immateriella anläGGninGstillGånGar 306 308

materiella anläGGninGstillGånGar 14

byggnader och mark 370 232

maskiner och inventarier 9 454 7 320

pågående nyanläggningar 3 546 3 557

summa materiella anläGGninGstillGånGar 13 370 11 109

finansiella anläGGninGstillGånGar

andelar i koncernföretag 15 12 12

Fordringar hos koncernföretag 88 121

andelar i intresseföretag 16 47 47

summa finansiella anläGGninGstillGånGar 147 180

summa anläGGninGstillGånGar 13 823 11 597

omsättninGstillGånGar

varulaGer 2 2

kortfristiGa forDrinGar

kundfordringar 638 673

Fordringar hos koncernföretag 22 30

Fordringar hos intresseföretag 29 -

övriga fordringar 31 136

avräkning statsverket 19 3 27

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 947 927

summa kortfristiGa forDrinGar 1 670 1 793

kassa oCh bank 140 700

summa omsättninGstillGånGar 1 812 2 495

summa tillGånGar 15 635 14 092

balanSrÄkninG – aFFÄrSverket (mkr)

eGet kaPital oCh skulDer

eGet kaPital not 2012-12-31 2011-12-31

bunDet eGet kaPital

Statskapital 600 600

bundna reserver 3 314 3 314

summa bunDet eGet kaPital 3 914 3 914

balanserade vinstmedel 3 538 3 371

årets resultat 951 545

summa fritt eGet kaPital 4 489 3 916

summa eGet kaPital 8 403 7 830

avsättninGar

avsättninGar, räntebäranDe

avsatt till pensioner 23 633 537

skulDer

lånGfristiGa skulDer, räntebäranDe 21 1 854 2 131

lånGfristiGa skulDer, eJ räntebäranDe 22 3 273 1 463

kortfristiGa skulDer, eJ räntebäranDe

leverantörsskulder 623 1 268

Skulder till koncernföretag 8 8

övriga skulder 29 75

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 812 780

summa kortfristiGa skulDer, eJ räntebäranDe 1 472 2 131

summa eGet kaPital oCh skulDer 15 635 14 092

ställDa säkerheter inGa inGa

ansvarsfÖrbinDelser 27, 28 0 0
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kaSSaFlödeSanalyS – aFFÄrSverket (mkr)
    
Den lÖPanDe verksamheten 2012 2011

rörelseresultat 986 557

justering icke kassaflödespåverkande poster 

avskrivningar 606 513

övriga poster -38 -15

erhållen ränta 4 -

erlagd ränta -30 -25

kassaflÖDe från lÖPanDe verksamheten  
fÖre fÖränDrinG av rÖrelsekaPital

1 528 1 030

fÖränDrinGar i rÖrelsekaPital

Förändring i varulager 0 3

Förändring i kortfristiga fordringar 158 -77

Förändring i kortfristiga skulder          -308 -20

kassaflÖDe från lÖPanDe verksamheten 1 378 936

investerinGsverksamheten

investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -3 179 -2 180

Förändring långfristig fordran 33 12

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0

kassaflÖDe från investerinGsverksamheten -3 146 -2 168

finansierinGsverksamheten

erhållen utdelning 18 3

Förändring av räntebärande skulder -276 879

Förändring av övriga långfristiga skulder 1 844 1 234

Förskott från kunder - 2

utbetald utdelning -378 -499

kassaflÖDe från finansierinGsverksamheten 1 208 1 619

årets kassaflÖDe 
 

-560 387

likvida medel vid årets början 700 313

likvida medel vid periodens slut 140 700
 
FörÄndrinG i eGet kapital – aFFÄrSverket (mkr)
    

stats-
kaPital

ÖvriGt till skJutet 
kaPital

balanseraDe vinstmeDel
 inkl. årets resultat

summa

inGåenDe balans 2011 600 3 314 3 870 7 784

utdelning — — 499 499

årets resultat — — 545 545

utGåenDe balans 2011 600 3 314 3 916 7 830

inGåenDe balans 2012 600 3 314 3 916 7 830

utdelning — — 378 378

årets resultat — —   951 951

utGåenDe balans 2012 600 3 314 4 489 8 403
 
varav bundet eget kapital uppgick till 3 914 (3 914) mkr. utdelningen redovisas  
mot nedanstående inkomsttitel.  
inkomsttitel (tkr) beloPP att leverera inlevererat beloPP

2116 affärsverkets inlevererade utdelning
och inleverans av motsvarighet till statlig skatt

378 000 378 000

06. tilläGGsupplysninGar
 oCh notEr

redoviSninGS- oCh 
vÄrderinGSprinCiper

GrunD fÖr raPPorternas uPPrättanDe
Svenska Kraftnäts redovisning följer förord
ning (2000:606) om myndigheters bokföring och 
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och all
männa råd. Förordningen motsvarar bokför
ingslagen, men är anpassad till de särskilda 
förutsättningar som gäller för statliga myndig
heter och affärsverk. Årsredovisningen är, med 
vissa kompletteringar som meddelats i regle
ringsbrev, upprättad enligt förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetun
derlag samt Ekonomistyrningsverkets före
skrifter och allmänna råd. En del av Svenska 
Kraftnäts verksamhet, elberedskapen, finansi
eras via statsanslag. För denna verksamhet 
gäller även anslagsförordningen (1996:1189), 
som  bl.a. reglerar principerna för anslags
avräkning samt hur outnyttjade medel får föras 
mellan olika budgetår.

Svenska Kraftnät har gjort avsteg från ovan
stående förordning vid uppställning av resul
tat och balansräkningar och kassaflödesana
lyser och istället följt Redovisningsrådet 
rekommendationer (RR 1:00). Förändring i eget 
kapital redovisas enligt IFRS. Anledningen är 
att ge en mer rättvisande bild av koncernens 
ekonomiska status och bättre jämförbarhet 
med andra svenska koncerner.

fÖrutsättninGar fÖr uPPrättanDe av 
konCernens finansiella raPPorter
Moderföretagets funktionella valuta är svenska 
kronor som rapporteringsvaluta för såväl 
moderföretaget som koncernen. Samtliga 
belopp som anges är avrundade till närmaste 
miljontals kronor om inget annat anges. Resul
taträkningsrelaterade poster avser perioden 1 
januari–31 december. Balansräkningsrelate
rade poster avser den 31 december. Belopp 
inom parantes avser föregående års värden.

konCernredoviSninGS-
prinCiper

konCernens omfattninG
Svenska Kraftnätkoncernen omfattar moder
företaget Affärsverket Svenska Kraftnät, två 
dotterföretag och fem intresseföretag. Moder
företaget är ett svenskt statligt affärsverk  
som har sitt säte i Sundbyberg. Koncernen  
står under ett bestämmande inflytande från  
svenska staten.

Dotterföretagen och intresseföretagen är 
aktiebolag eller motsvarande juridisk form 
utomlands.

konsoliDerinGsPrinCiPer
Koncernredovisningen upprättas enligt för
värvs  metoden, som i korthet innebär att 
anskaffningskostnaden för aktierna i dotterfö
retaget elimineras mot det egna kapitalet som 
fanns i dotterföretaget vid förvärvstillfället. 
Redovisningsrådets rekommendationer angå
ende koncernredovisning tillämpas.

Minoritetsandel av nettovinst och eget kapi
tal i delvis ägda dotterföretag redovisas sepa
rat vid beräkning av koncernens nettovinst och 
eget kapital. Internvinster inom koncernen eli
mineras i sin helhet.

Intresseföretagen redovisas enligt kapital
andelsmetoden. Detta innebär att det bokförda 
värdet på aktier och andelar i intresseföretag i 
koncernredovisningen värderas till koncern
ens andel av intresseföretagets egna kapital. 
Härigenom ingår Svenska Kraftnäts andel av 
intresseföretagets resultat i koncernens resul
tat och lämnad utdelning. Andelen inkluderas i 
balanserade vinstmedel.

obeskattaDe reserver/
bokslutsDisPositioner
Vid upprättande av koncernredovisningen har 
obeskattade reserver och bokslutsdispositio
ner redovisade i de enskilda bolagen delats 
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upp på uppskjuten skatt och bundet eget kapi
tal. Den uppskjutna skatteskulden har beräk
nats till aktuell skattesats.

omräkninG av utlänDska Dot-
terfÖretaG oCh intressefÖretaG
För samtliga bolag inom koncernen gäller att 
lokal valuta motsvarar den funktionella valu
tan för bolaget. I koncernredovisningen an
vänds svenska kronor, som är moderbolagets 
funktionella valuta och rapportvaluta. Till
gångar och skulder omräknas till balansda
gens kurs. Orealiserade kursvinster och kurs
förluster ingår i resultatet.

Vid konsolidering av SwePol Linkkoncer
nen har SwePol Link AB:s polska dotterföre
tags bokslut omräknats till svenska kronor 
enligt den monetära metoden, vilken innebär 
att monetära poster omräknas till balansda
gens kurs och icke monetära poster till kursen 
vid investeringstillfället. Omräkningsdifferens 
på monetära tillgångar och skulder ingår i 
årets resultat för koncernen och redovisas i 
resultaträkningen. Den monetära metoden 
används då det polska bolagets verksamhet 
betraktas som en integrerad del av SwePol Link 
AB:s verksamhet.

intäktsreDovisninG
Intäkterna redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kom
mer att tillgodogöras koncernen och att intäk
terna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäkterna redovisas netto efter moms. I kon
cernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning.

nätintäkter
Nätintäkter består av både effektavgifter och 
energiberoende avgifter. Effektavgifter är fasta 
årliga avgifter för abonnemang som intäktsförs 
linjärt över den period som avgiften avser att 
täcka, medan den energiberoende avgiften 
intäktsförs i samband med att Svenska Kraft
näts tjänster utnyttjas.

Transitkompensation, som regleras ekono
miskt mellan de europeiska stamnätsföreta
gen genom samarbetsorganisationen ENTSO, 
påverkar det ekonomiska utfallet. Vid stort 
flöde genom Sverige får Svenska Kraftnät 
intäkter. Samtidigt uppstår i allmänhet flöden 
genom Danmark och närliggande länder, vilket 
innebär en kostnad för Svenska Kraftnät.

systemintäkter för el 
Intäkterna består av såld kraft för balanstjäns
ten, intäkter för utnyttjande av ITsystemet 

Ediel samt intäkter för att täcka kostnaderna 
för effektreserven. Om kunden sammantaget 
köpt kraft under perioden redovisas detta som 
en balanskraftsintäkt för Svenska Kraftnät. Om 
kunden istället sammantaget sålt kraft redovi
sas det som en balanskraftskostnad. 

systemintäkter för naturgas 
Intäkterna består av såld naturgas för balans
tjänsten. Systemansvaret för naturgas gene
rerar både intäkter för såld naturgas och kost
nader för köpt naturgas. Detta redovisas och 
avräknas brutto per dygn.

intäkter från kapacitetsavgifter
Intäkter från kapacitetsavgifter avser avräk
ning från balansförda kapacitetsavgifter för att 
täcka kostnader för mothandel. I förekom
mande fall får även en kompensation för reali
serad prisområdesrisk som överstiger 50 Mkr 
avräknas från kapacitetsavgifterna. Hur er
hållna kapacitetsavgifter får användas regle
ras i Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) 714/2009.

Övriga rörelseintäkter intäktsförs i sam
band med att tjänsten tillhandahålls. 

seGmentsreDovisninG 
eller verksamhetsGrenar
Svenska Kraftnätkoncernens primära segment 
är verksamhetsgrenar. Koncernens verksam
het fördelar sig på sex verksamhetsgrenar. En 
verksamhetsgren är en redovisningsmässigt 
identifierbar enhet inom Svenska Kraftnät som 
särskiljs från övriga verksamhetsgrenar utgå
ende från de risker och möjligheter som vårt 
uppdrag medför.

ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de in 
tjänas. De redovisas i resultaträkningen i den 
period de uppstår.

räntekostnaDer
Räntekostnader består av ränta och andra 
kostnader som uppkommer vid lån av kapital. 
Räntekostnaden redovisas i den period den 
hänför sig till. Räntekostnaden under bygg
tiden aktiveras vid uppförande av anläggnings
tillgångar som överstiger 100 Mkr. 

forDrinGar oCh skulDer
Tillgångar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärdet om inte annat framgår. 
Osäkra fordringar tas upp till det belopp som 
efter individuell bedömning beräknas bli 
betalt.

forDrinGar oCh skulDer 
i utlänDsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värde
ras till balansdagens kurs. Skillnaden mellan 
anskaffningsdagens och balansdagens värde 
har tillförts resultatet.

varulaGer
Varulagret består av naturgas och bränslen för 
gasturbindrift. Varulagret har värderats till det 
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 
enligt FIFUprincipen.

likviDa meDel
Likvida medel innefattar banktillgodohavanden.

Derivatinstrument
Affärsverket använder derivatinstrument för 
att säkra finansiella risker, främst elprisrisker 
och valutarisker. Från och med 2012 upphand
lar Svenska Kraftnät nätförluster på elbörsen 
Nord Pool Spot i kombination med finansiell 
prissäkring på NASDAQ OMX Commodities. 
Svenska Kraftnät tecknar även valutaterminer 
i euro för nätförlusterna.

reDovisninG av leasinGavtal
Samtliga leasingavtal är och redovisas som 
operationell leasing. De kostnadsförs linjärt. 
Några finansiella leasingavtal finns inte.

materiella anläGGninGstillGånGar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till bruttoanskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade planenliga avskrivningar och 
nedskrivningar. Som investering betraktas 
nybyggande samt till och ombyggnader som 
långsiktigt ökar standard, kvalitet eller pre
standa. 

Utgifter för reparationer och underhåll 
redovisas som kostnad i den period de uppstår. 
Som underhåll räknas arbeten som krävs för att 
anläggningen ska kunna utnyttjas på ursprung
ligen avsett sätt, men som inte höjer dess pre
standa eller påtagligt förlänger dess livslängd. 

Räntekostnader under byggnationstiden 
aktiveras vid uppförande av anläggningar som 
överstiger 100 Mkr.

immateriella anläGGninGstillGånGar
Utgifter för markrättigheter, nyttjanderättig
heter i optofiberförbindelser, licenser, pågå
ende nyanläggningar och utvecklingskostna
der för dataprogram balanseras och skrivs av 
linjärt över dess nyttjandetid. Samtliga imma
teriella tillgångar har begränsade nyttjande
perioder. Markrättigheter skrivs av enligt 

 ledningskoncessionens nyttjandeperiod som 
oftast är fyrtio år.

Nyttjanderättigheter avser optoledningar 
och skrivs av på mellan 15 och 25 år i enlighet 
med avtalstiden längd. Affärsverkets avräk
ningssystem bedöms ha en nyttjandeperiod 
på tio år. Bedömningen baseras på utveck
lingstiden, dess komplexitet och svårigheten 
att ersättas. 

avskrivninGar
Avskrivningar enligt plan baseras på tillgång
arnas anskaffningsvärden och beräknade nytt
jandeperiod. Linjär avskrivning används för 
samtliga anläggningstillgångar.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandepe
riod prövas fortlöpande och justeras vid behov.

årliGa avskrivninGssatser (%)

ledningar, exklusive sjökablar och 
därtill hörande ledningar

2,5

Sjökablar, exklusive Swepol link, 
samt därtill hörande ledningar

3,3

Swepol link koncernen 5,0

kontrollanläggningsdelar i stationer 6,7

övriga stationsdelar 3,3

optoförbindelser 4,0

reservmaterial 6,7

tele och informationssystem 6,720,0

Gasturbinanläggningar 5,0

persondatorer och inventarier 33,3

avsättninGar
En avsättning redovisas i balansräkningen när 
det finns ett legalt eller informellt åtagande 
som följd av en inträffad händelse, och där det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för 
att reglera åtagandet och att beloppet kan upp
skattas på ett tillförlitligt sätt.

skatter
Svenska Kraftnäts dotterbolag är skyldiga att 
betala inkomstskatt för aktiebolag, medan 
Svenska Kraftnät som statligt affärsverk och 
en del av svenska staten är befriat från 
inkomstskatt, vilket innebär att verket inte är 
ett skattesubjekt. Uppskjuten skatt för skillna
der mellan redovisat och skattemässigt resul
tat redovisas inte av affärsverket och Svenska 
Kraftnät koncernen, med undantag för SwePol 
Link koncernen och för obeskattade reserver i 
de svenska dotterbolagen. Uppskjutna skatte
fordringar redovisas i den utsträckning det 
bedöms som sannolikt att tillräckliga skatte
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» » invEstErinGarna 
undEr 2012 minskadE 
mEd nästan 396 mkr 
till 2 375 mkr «

pliktiga överskott kommer att finnas tillgäng
liga inom överskådlig framtid.

Pensioner
Sedan 2003 gäller pensionsavtalet, PA03, för 
statligt anställda födda år 1943 eller senare. För 
anställda födda år 1942 eller tidigare gäller 
PA91. Pensionsskuldens storlek beräknas av 
Statens Pensionsverk (SPV). I PA03 ingår ålders
pension, efterlevandepension och sjukpension.

I PA03 ingår de avgiftsbestämda pension
erna – individuell ålderpension och komplette
rande ålderspension, Kåpan. För dessa erläggs 
premier. Vidare ingår de förmånsbestämda 
 pensionerna – ålderspension på inkomster över  
7,5 inkomstbasbelopp och ålderspension  
enligt övergångsregler för anställda födda år 
1943–1972. Dessa förpliktelser redovisas under 
posten Avsatt till pensioner.

Årets avsättning till pensionsskulden har 
 tillsammans med betalda premier kostnads
förts. Räntedelen i årets pensionskostnad redo
visas som räntekostnad.

Cirka tre procent av de anställda var inte aktu
aliserade, vilket medför att pensionsskulden för 
dessa har schablonberäknats. Aktualisering 
innebär att SPV gör en total genomgång av en 
statsanställds alla anställningar, såväl statliga 
som kommunala eller privata. Om det finns 
luckor i anställningstiden schabloniseras pen
sionsskulden. Det innebär bl.a. att SPV antar att 
den anställde har haft statlig anställning från 28 
års ålder samt att skulden beräknas med en fak
tor 0,95. Det innebär att den verkliga skulden kan 
vara både mindre eller större. Svenska Kraftnät 
bedömer att pensionsskulden inte är för lågt 
 upptagen och har valt att redovisa den av SPV 
beräknade pensionsskulden.

Redovisad pensionsskuld utgörs av de för
säkringstekniskt beräknade antaganden som 
Svenska Kraftnät ansvarar för enligt pensions
avtalen PA91 och PA03. Pensionsskulden är 
beräknad enligt de grunder som styrelsen för 
SPV fastställt. I fastställandet möjliggjordes att 
endera använda 2012 års eller 2013 års beräk
ningsgrund vid beräkningen av 2012 års pen
sionsskuld. Skillnaden dem emellan är i korthet 
att 2012 års beräkningsgrund bygger på ett högre 
förräntningsantagande (0,4 istället för 1,1 pro
cent) vilket i sin tur leder till en högre pensions
skuld. Svenska Kraftnät redovisar skulden enligt 
2013 års grund. Den del av pensionsskuldsföränd
ringen som beror på övergången till 2013 års 
beräkningsgrund redovisas som en räntekostnad.

Svenska Kraftnät betalar särskild löneskatt 
på utbetalda pensioner enligt förordning 
(1991:704) om fastställande av särskild löne

skatt på statens pensionskostnader, inte baserat 
på avsättning för pensioner. Då pensionsskul
den avser framtida pensionsutbetalningar, görs 
en avsättning för särskild löneskatt baserat på 
pensionsskuldens storlek vid årets utgång.

investerinGsbiDraG
Externa bidrag till investeringar reducerar inte 
investeringens anskaffningsvärde utan redovi
sas som skuld i balansräkningen med erhållet 
belopp. I takt med att anläggningstillgången 
skrivs av avräknas investeringsbidraget som 
övrig intäkt i resultaträkningen.

kaPaCitetsavGifter
I enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för till
träde i elnät för gränsöverskridande handel 
redovisas erhållna kapacitetsavgifter löpande 
i balansräkningen som kortfristig skuld och 
avräknas mot mothandelskostnader under 
verksamhetsåret. Vid årets slut omklassifice
ras de till långfristig skuld och kan utnyttjas 
till investeringsbidrag/medfinansiering till 
investeringar som bibehåller eller utökar 
stamnätets kapacitet.

forskninG oCh utveCklinGskostnaDer
Utvecklingsarbete är en integrerad del i verk
samheten och avser långsiktiga förbättrings
åtgärder som kostnadsförs löpande över året. 
Svenska Kraftnät bedriver forsknings och 
utvecklingsarbetet i syfte till att öka driftsä
kerheten, effektiviteten och miljöanpassning 
av nät och systemverksamheten. Därför akti
veras inga utgifter för utveckling.

kassaflÖDesanalYs
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
transaktioner som medför in och utbetal
ningar. Det innebär att avvikelse kan före
komma jämfört med förändring av enskilda 
poster i balansräkningen.

uPPlåninG
Upplåning redovisas till nominellt belopp.

anDelar i konCernfÖretaG
Andelar i koncernföretag redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Erhållen utdelning redovisas 
när rätten till utdelning bedöms säker.

tillsYnsmYnDiGhet
Tillsynsmyndighet för nätverksamheten är 
Energimarknadsinspektionen.
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noter

not 1. nÄtintÄkter

konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

effektintäkter 2 235 1 971 2 245 2 030

energiberoende intäkter 2 145 1 757 2 145 1 757

kapacitetsavgifter 26 77 26 77

transitintäkter 159 209 159 209

Swepol link 222 337 - -

avräkning av kapacitetsavgifter 55 11 55 11

avräkning av investeringsbidrag 2 1 2 1

övriga intäkter 97 78 86 78

summa 4 941 4 441 4 718 4 163

 
Från och med 2011 sker avräkning av kapacitet
savgifter avseende erhållna skuldförda kapacitet
savgifter och som sedan kopplas till ett genomfört 
investeringsprojekt i enlighet med europaparla
mentets och rådets (eG) förordning nr 714/2009. 
avräkningen redovisas som nätintäkt. likaledes 
sker avräkning av investeringsbidrag mot genom
förda investeringsprojekt där medfinansiering har 
erhållits. 

not 2. SyStemintÄkter 

konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

Såld balanskraft 3 573 3 360 3 578 3 361

Såld kvarkraft 145 292 145 292

Såld effektkraft 88 68 88 68

Såld reglerkraft 468 569 474 569

summa balanskraft 4 274 4 289 4 285 4 290

effektreserv 153 95 153 95

edielintäkter 7 6 7 6

summa 4 434 4 390 4 445 4 391

balanskraftsintäkter avser fakturerade intäkter 
för den obalans som de balansansvariga företagen 
har orsakat i det nationella elsystemet.

 
not 3. anSlaG För elberedSkap 

 
anslaGsreDovisninG 
fÖr affärsverket

anslaG

ingående 
överförings

belopp

årets till
delning enligt 

regleringsbrev

totalt 
disponibelt 

belopp

utgifter utgående 
överförings

belopp

utGiftsområDe 21 – enerGi
1:10 elberedskap

anslagspost 1, elberedskap 28 892 255 000 283 892 200 689 83 203

summa 28 892 255 000 283 892 -200 689 83 203

villkor fÖr anslaGet enliGt 
reGlerinGsbrev (mkr) hÖGsta beloPP utfall

Förvaltningskostnader i verksamheten 24 17

 
utGiftsområDe 
21 – enerGi 
1:10 elberedskap

tilldelat bemyn
digande, avseende 

utestående 

ingående 
åtagaden

utestående 
åtaganden

fördelning per år

åtaganden 2013 2014 2015

anslagspost 1, 
elberedskap

290 000 327 233 283 059 143 421 71 611 68 027

 
not 4. aktiverat arbete För eGen rÄkninG

konCernen oCh 
affärsverket (mkr)

2012 2011

pågående nyanläggningar 79 63

aktiverad utveckling  
av datorprogram

17 13

summa 96 76

 
not 5. perSonalkoStnader

antalet årsarbetskrafter i koncernen var 422 
(375), varav 420 (373) i affärsverket och 2 (2) i polen 
i Swepol linkkoncernen. 

den 31 december 2012 hade koncernen 449 (399) 
tillsvidareanställda medarbetare varav 449 (397) 
i affärsverket och 0 (2) i polen i Swepol linkkon
cernen. medelantalet anställda uppgick under 
året till 444 (388) varav 442 (386) i affärsverket och 
2 (2) i polen i Swepol linkkoncernen. 

Fördelningen mellan män och kvinnor framgår 

meDelantal 
anställDa

konCernen affärsverket

antal 2012 2011 2012 2011

kvinnor 149 130 148 129

män 295 258 294 257

totalt 444 388 442 386

de under året förbrukade medlen 201 (236) mkr har 
främst använts för ersättning till beredskapsre
serven 63 mkr, övning och utbildning 18 mkr, 
införande av radiokommunikationssystem för 
effektiv ledning inom större regionnätsföretag 7 
mkr, åtgärder för ödrift 7 mkr, säkerhetshöjande 
åtgärder 22 mkr, dammsäkerhet 11 mkr, förvalt

ning 17 mkr, inköp av mobil transformatorstation 
10 mkr samt drift och underhåll av beredskapsför
råd 12 mkr. av de under året förbrukade medlen har 
184 mkr vidareförmedlats. För anslaget finns även 
en ram för bemyndigande, som civilrättsligt 
bindande åtaganden som medför framtida utgifter. 
de framgår av nedanstående tabell.

avvikelsen beror på att reservelverksinstalla
tioner inte har kunnat genomföras i planerad 
omfattning och att miljötillstånd inte har lämnats 

för dödnätsstartprov samt att ersättning för gas
turbiner inte betalats ut på grund av att företaget 
inte uppfyllt tillgänglighetskraven.

av tabellen nedan. i polen fanns fram t.o.m. okto
ber 2012 en man och en kvinna anställda.

posten avser arbetskostnader för Svenska kraft
näts egen personal som aktiverats mot inves te
rings    projekt. investeringsprojekten avser dels 
pågående ny anläggningar, dels aktiverade 
itutvecklings projekt.
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koncernens personalkostnader uppgick till 382 
(326) mkr, varav lönekostnaderna uppgick till 227 
(195) mkr. till detta kommer pensionskostnader 
med 53 (42) mkr och sociala avgifter på 83 (70) mkr.

affärsverkets personalkostnader uppgick till 
381 (326) mkr, varav lönekostnaderna uppgick till 
225 (195) mkr. till detta kommer pensionskost
nader med 53 (42) mkr och sociala kostnader på 83 
(70) mkr.

Generaldirektörens lön uppgick till 1,3 (1,3) mkr 
och pensionskostnaden till 0,6 (0,7) mkr enligt 

beräkningar från Statens pensionsverk. Ställ
företrädande generaldirektörens lön uppgick till 
1,1 (1,0) mkr och pensionskostnaden till 0,8  
(1,5) mkr.

stYrelsen, antal 2012 2011

kvinnor 3 3

män 6 6

totalt 9 9

enligt myndighetens instruktion ska det vid Sven
ska kraftnät finnas ett råd som har insyn i verksam
heten med elberedskapsfrågor och ett råd som ska 
biträda verket i arbetet med dammsäkerhets
frågor. ledamöterna i elberedskapsrådet utses av 
regeringen medan generaldirektören utser leda
möterna i dammsäkerhetsrådet.

ersättningarna till ledamöterna i elbereskaps
rådet uppgick under 2012 i kronor till:

ersättningarna till dammsäkerhetsrådet uppgick 
under 2012 i kronor till:

DammsäkerhetsråDet

henrik löv 36 000

ersättning för representation i telestörning
snämnden 2012 uppgick i kronor till:

telestÖrninGsnämnDen 

alf andersson 32 000

elbereDskaPsråDet

kai barwéll 2 925

annSofie eriksson 975

lena hovmark 2 925

lars joelsson 2 925

daniel jonsson 2 925

rémy kolessar 2 925

ove landberg 2 925

jan mörtberg 1 950

Cecilia nyström 1 950

anders richert 1 950

mikael toll 975

summa 25 350

av ovanstående belopp har 49 550 kronor 
utbetalats 2013.

ersättningar till styrelsen och deras uppdrag i 
andra styrelser framgår av nedanstående tabell.

stYrelsen uPPDraG i statliG 
mYnDiGhet, stYrelse/råD
eller aktiebolaG

arvoDe

bo källstrand, ordförande  
landshövding i västernorrlands län

Sjunde apfonden, Statenstjänstepensionsverk, ebba och 
Sven Schwartz stiftelse.

83 004

annastina nordmarknilsson, vice ordförande 
vd och ägare regina ab

Sveaskog ab, Sveaskog Förvaltning ab, 
landsbygdsakademien

69 000

mikael odenberg, Generaldirektör arbetsgivarverkets styrelse, totalförsvarets chefsgrupp 
och regeringens krishanteringsråd och samordningsrådet 
för smarta elnät.

              

Christer samuelsson 
vd och partner, trinovo Sensa ab

56 004

karin stierna
kommunstyrelseledamot i Strömsunds kommun

56 004

björn Carlsson
Ceo ackkärrs bruk. konsult i investment banking

56 004

bo normark
vd power Circle ab

energiutvecklingsnämnden, Samordningsrådet för 
smarta elnät

56 004

sara Jonsson, arbetstagarrepresentant saCo

stefan ekberg, arbetstagarrepresentant st

summa 376 020

not 6. övriGa rörelSekoStnader

konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

energiersättning 520 431 520 431

drift och underhåll 431 352 383 278

anläggningsavgifter 81 76 81 76

transitkompensationskostnader 55 91 55 91

motköp för stamnätet 26 70 26 70

primärreglering 424 651 424 651

Störningsreserv 78 80 126 129

effektreserv 156 102 156 102

Forskning och utveckling 21 25 21 25

elberedskapskostnader 158 197 182 221

övriga kostnader 241 221 212 198

summa 2 191 2 296 2 186 2 272

i posten övriga kostnader ingår även ersättningar 
till revisorer med följande belopp.

 
konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

riksrevisionen 1,5 1,1 1,5 1,1

övriga revisorer 0,4 0,3 - -

revisionskostnaDer 1,9 1,4 1,5 1,1

konsultationer, ernst & young 2,7 1,5 - -

summa 4,6 2,9 1,5 1,1

not 7. reSultat Från andelar i intreSSeFöretaG
 

konCernen (mkr) 2012 2011

nord pool Spot aS 21 6

Stri ab 1 1

kraftdragarna ab 1 2

summa 23 9
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» 

not 8. rörelSereSultat per verkSamhetSområde 

rÖrelseintäkter rÖrelseresultat

konCernen (mkr) 2012 2011 2012 2011

överföring av el på stamnätet 5 037 4 517 1 066 883

Systemansvar för el 4 434 4 390 -96 -287

telekom – externt 56 88 4 36

telekom – internt 55 55 2 4

Systemansvar för gas 50 41 1 3

avgiftsbelagd verksamhet 11 10 2 2

intresseföretag - - 23 9

beredskapsverksamhet 201 236 0 0

Segmentseliminering -55 -55 - -

summa 9 789 9 282 1 002 650

de dominerande verksamhetsområdena inom kon
cernen är överföring av el på stamnätet och 
System ansvar för el. i rörelseresultatet ingår 
verk samhetsområdenas externa intäkter och 
 kostnader. i överföring av el på stamnätet ingår 
aktiverat eget arbete, se not 4.

några resultatposter berör både verksamhet
sområde överföring av el på stamnätet och System
ansvar för el. när dessa inte kunnat hänföras till ett 
verksamhetsområde har fördelning skett schab
lonmässigt mellan dem.

verksamhetsområdet telekom har utfört tjän
ster åt överföring på stamnätet för 55 (55) mkr, 
vilket redovisas som rörelseintäkt för telekom och 
motsvarande ökning av rörelsekostnad för över
föring av el på stamnätet. aktiverat eget arbete 
ingår i verksamhetsområdet överföring av el på 
stamnätets intäkter med 96 (76) mkr.

investeringar per verksamhetsområde fördelar 
sig enligt nedanstående tabell:

mkr 2012 2011

överföring av el på stamnätet 2 341 2 724

Systemansvar för el 2 16

telekom 32 27

avgiftsbelagd verksamhet 0 4

summa 2 375 2 771

not 9. reSultat Från vÄrdepapper oCh FordrinGar 
Som Är anlÄGGninGStillGånGar

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

utdelning på aktier och andelar i 
intresseföretag

- - 18 3

ränteintäkter på långfristig 
fordran i dotterföretag

- - 3 4

summa - - 21 7

» ÅrEts rEsultat 
uppGiCk till 923 mkr «
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not 11. rÄntekoStnader oCh liknande poSter

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

räntekostnader, pensionsskuld 58 33 58 33

räntekostnader, långfristiga lån 13 21 - -

räntekostnader, riksgäldslån 24 25 24 25

räntekostnader, kortfristiga skulder 1 1 1 1

räntekostnader, valutaterminer 11 5 11 5

aktiverade räntor byggnation -38 -41 -38 -41

kursdifferenser -3 3 1 -

summa 66 47 57 23

not 12. Skatt på åretS reSultat

konCernen (mkr) 2012 2011

aktuell skatt -11 -14

uppskjuten skatt -4    0

summa -15 -14

då merparten av koncernens resultat före skatt 
intjänas i affärsverket, som är befriat från in  
komstskatt, redogörs inte för sambandet mellan 
årets skattekostnad och redovisat resultat före 
skatt i koncernen.

not 10. övriGa rÄnteintÄkter oCh liknande poSter

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

ränteintäkt från banktillgodohavanden 1 2 0 1

ränteintäkt från valutaterminer - 2 - 2

övriga ränteintäkter 1 1 1 1

summa 2 5 1 4

andel i intresseföretags resultat redovisas i 
egen not. utdelning och resultat vid försäljning 
av aktier/andelar i intresseföretag redovisas 
under not 9.

not 13. immateriella anlÄGGninGStillGånGar

konCernen oCh  
affärsverket (mkr)

balanserade        
utgifter för              

dataprogram

mark
rättigheter

nyttjande     
rättigheter                 

för opto

Pågående ny
anläggningar

totalt

ingående anskaffningsvärden 211 178 80 100 569

anskaffningar    40 40

Försäljning/utrangering 3 0   3

omklassificeringar 12  2 14 0

utGåenDe aCkumuleraDe 
anskaffninGsvärDen

220 178 82 126 606

ingående avskrivningar 95 119 47  261

Försäljning/utrangering 3 0   3

årets avskrivningar 32 3 7  42

utGåenDe aCkumuleraDe 
avskrivninGar

124 122 54  300

utGåenDe PlanenliGt 
restvärDe 

96 56 28 126 306

avskrivningar föregående 
räkenskapsår

37 3 6 - 46

immateriella anläggningstillgångar utgörs av 
mark  rättigheter i form av servitut och lednings
rättigheter, nyttjanderättigheter för optoförbin
delser, licenser och balanserade utgifter för 
data program.
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not 14. materiella anlÄGGninGStillGånGar

konCernen (mkr) byggnader 
och mark

maskiner och andra 
tekniska anläggningar

Pågående 
nyanläggningar 

totalt

ingående anskaffningsvärden 1 017 19 260 3 557 23 834

anskaffningar 0 2 2 333 2 335

Försäljning/utrangering 469 760  1 229

nedskrivning vid utrangering  95  95

omklassificeringar 158 2 186  2 344 0

utGåenDe 
anskaffninGsvärDen

706 20 593 3 546 24 845

ingående avskrivningar 571 10 798  11 369

Försäljning/utrangering 283 483  766

årets avskrivningar 35 639  674

utGåenDe aCkumuleraDe 
avskrivninGar

323 10 954  11 277

utGåenDe PlanenliGt 
restvärDe

383 9 639 3 546 13 568

avskrivningar föregående 
räkenskapsår

37 582  619

affärsverket (mkr) byggnader 
och mark

maskiner och    andra 
tekniska anläggningar

Pågående 
nyanläggningar 

totalt

ingående anskaffningsvärden 539 16 763 3 557 20 859

anskaffningar  2 2 837 2 839

Försäljning/utrangering 9 76  85

nedskrivning vid utrangering 1 12  13

omklassificeringar 158 2 692 2 848 2

utGåenDe 
anskaffninGsvärDen

687 19 369  3 546 23 602

ingående avskrivningar 307 9 443  9 750

Försäljning/utrangering 9 74  83

årets avskrivningar 19 546  565

utGåenDe aCkumuleraDe 
avskrivninGar

317 9 915  10 232

utGåenDe PlanenliGt 
restvärDe

370 9 454 3 546 13 370

avskrivningar föregående 
räkenskapsår

14 452  466

i begreppet maskiner och andra tekniska anlägg
ningar ingår ställverksutrustning, kraftledning
 ar, sjökablar, kontrollanläggningsdelar, opto
anläggningar och tele och informationssystem. 
utrangeringar uppkommer främst i samband 
med att anläggningar tagits i drift efter reinvest
eringar. taxeringsvärdet för fastigheter i kon
cernen uppgår till 297 (263) mkr.

not 15. andelar i konCernFöretaG

fÖretaG orGanisations-
nummer

säte anDel (%) antal nominellt 
värDe

bokfÖrt 
värDe

Svenska kraftnät 
Gasturbiner ab

5564510260 Stockholm 100 900 9 9

Swepol link ab 5565309829 Stockholm 51 306 000 3 3

summa 12 12

not 16. andelar i intreSSeFöretaG

fÖretaG orGanisations-
nummer

säte anDel 
(%)

antal bokfÖrt värDe
konCernen        affärs verket

nord pool Spot aS no 984058098 lysaker 28,78 4 320 64 42

Stri ab 5563148211 ludvika 25 375 15 4

kraftdragarna ab 5565180915 västerås 50 5 000 15 1

elforsk ab 5564555984 Stockholm 25 750 1 0

triangelbolaget 
d4 ab 5560079799 Stockholm 25 525 0 0

summa   95 47

anskaffningsvärdet är lika med 
bokfört värde i affärsverket.

not 17. lånGFriStiGa FordrinGar – konCernen

mkr 2012 2011

depositioner, utsläppsrätter 1 0

uppskjuten skattefordran 2 14

summa 3 14

uppskjuten skattefordran är hänförlig till Swe
pol linkkoncernen och avser temporära skill
nader i eget kapital. 

not 18. övriGa kortFriStiGa FordrinGar – konCernen

mkr 2012 2011

Fordringar på intresseföretag 29 0

övriga fordringar 31 174

Fordran på statsverkets checkräkningskredit 3 27

summa 63 201
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not 19 . avrÄkninG StatSverket 

affärsverket

 tkr 2012 2011

uppbörd

redovisat mot inkomsttitel (utdelning) -378 000 -499 000

uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde  378 000 499 000

0 0

anslaG i iCke räntebäranDe flÖDe

ingående balans (fordran +, skuld ) 26 910 61 028

redovisat mot anslag   200 689   235 884

medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats 
till icke räntebärande flöde -225 001 -270 002

utGåenDe balans 2 598 26 910

utgående fordran på 3 (27) mkr består av skill 
naden mellan uttagna/insatta medel från Stats
verkets checkräkning och avräknade utgifter/
inle ve   rerade inkomster mot statsbudgeten.

not 20. Förutbetalda koStnader/upplupna intÄkter

konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

Förutbetalda kostnader, övrigt 23 25 23 24

upplupna nätintäkter 335 287 335 287

upplupna intäkter, Systemansvar 579 592 579 592

upplupna intäkter, elcertifikat 3 3 3 3

upplupna intäkter, naturgas 4 4 4 4

upplupna intäkter, övrigt 3 18 3 17

summa 947 929 947 927

not 21. lånGFriStiGa - rÄntebÄrande Skulder

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

Skuld till riksgäldskontoret 1 854 2 131 1 854 2 131

Skuld till kreditinstitut - 637 - -

summa 1 854 2 768 1 854 2 131

Skuld till riksgälden avser löpande låneram.  
av övriga externa lån förfaller 0 (308) mkr till  
betalning efter fem år för koncernen och 0 (0) för 
affärsverket.

» utvECklinG, 
ansvar, EffEktivitEt, 
tydliGhEt «
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not 22. lånGFriStiGa - ej rÄntebÄrande Skulder

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

bidrag från markägare 346 476 346 476

ofördelade investeringsbidrag 319 196 319 196

aktiverade investeringsbidrag 205 47 205 47

avräknade investeringsbidrag -3 -1 -3 -1

ofördelade kapacitetsavgifter 199 9 199 9

aktiverade kapacitetsavgifter 2 224 686 2 224 686

avräknade kapacitetsavgifter -66 -11 -66 -11

Förskott från optokunder 48 60 48 60

Förskott från opto koncernföretag - - 1 1

Förskott från övriga kunder - 332 - -

summa 3 272 1 794 3 273 1 463

not 23. avSatt till penSioner

konCernen oCh affärsverket (mkr) 2012 2011

inGåenDe balans 537 478

utbetald pension -10 -7

årlig uppräkning pensionsskuld 45 32

dito avsättning löneskatt  8 7

justering av pensionsskuld och löneskatt på grund av 
byte av beräkningsprincip (sänkt ränteantagande)

53 27

utGåenDe balans 633 537

not 24. övriGa avSÄttninGar

konCernen (mkr) 2012 2011

avsättning utsläppsrätter 0 -

uppskjuten skatteskuld 32    40

summa 32 40

not 25. kortFriStiGa Skulder – ej rÄntebÄrande 

       konCernen         affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

kortfristig del av långfristigt 
lån från kreditinstitut

- 82 - 

summa - 82 - 

uppskjuten skatteskuld är hänförlig till obeskat
tade reserver.

not 26 . upplupna koStnader/Förutbetalda intÄkter

konCernen affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

upplupen kostnad, balanskraft 486 388 486 388

upplupen kostnad, primärreglering 35 26 35 26

upplupna kostnader, effektreserv 27 14 27 14

upplupen kostnad, energikreditering 53 42 53 42

upplupen kostnad, överföringsförluster 0 143 0 143

upplupen kostnad, störningsreserv 6 7 6 7

transitkompensation 67 48 67 48

upplupna personalkostnader 22 29 22 29

upplupna anläggningshyror 15 17 15 17

upplupna underhållskostnader 19 16 19 16

upplupna beredskapskostnader 14 19 14 19

upplupna kostnader, naturgas 3 4 3 4

upplupna utgifter, investering 31 0 31 0

upplupna kostnader, övrigt 29 26 28 17

Förutbetalda telekomintäkter 6 10 6 10

Förutbetalda intäkter, övrigt 0 0 0 0

summa 813 789 812 780

not 27. eventualFörpliktelSer

Svenska kraftnät och dess dotterbolag är inte 
part i några rättsliga materiella förfaranden som 
kan leda till resultatpåverkan av väsentlig art.     

not 28. Framtida hyreSåtaGanden
 
avtalade framtida hyresåtaganden förfaller till 
betalning enligt nedan. Samtliga hyresavtal är 
operationella leasingavtal. beloppen för affärs
verket omfattar även förpliktelser mot dotter
bolaget Svenska kraftnät Gasturbiner ab.

                 konCernen   affärsverket

mkr 2012 2011 2012 2011

inom ett år 275 270 347 343

Senare än ett år men inom fem år 647 637 791 781

Senare än fem år 415 482 415 482

summa 1 337 1 389 1 553 1 606
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07. förslaG till 
 rEsultatdisposition

Statens andel av balanserade vinstmedel 
uppgår till 4 711 Mkr, varav årets resultat 
utgör 950 Mkr.

Av affärsverkets fria egna kapital på  
4 489 Mkr, varav årets resultat utgör 951 Mkr, 
föreslås att i enlighet med utdelningspolicyn 
618 Mkr avsätts för utdelning och att överskot
tet balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att affärsverkets  
resultat och balansräkning samt koncernens 
resultat och balansräkning fastställs för 2012.

Vi intygar att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt av kostnader, intäkter samt myndig
hetens och koncernens ekonomiska  
ställning. 

Vi bedömer att den interna styrningen 
och kontrollen vid myndigheten är betryg
gande.

raPPort om årsreDovisninGen
Riksrevisionen har reviderat årsredo
visningen med koncern redovisningen för 
Affärsverket svenska kraftnät för 2012, 
daterad 20130221.

mYnDiGhetsleDninGens ansvar 
fÖr årsreDovisninGen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt förordningen  
(SFS 2000:605) om årsredovisning och budget
underlag samt i enlighet med instruktion, 
regleringsbrev och övriga beslut för myndig
heten. Myndighetsledningen har också ansvar 
för den interna styrning och kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

revisorns ansvar
Riksrevisionens ansvar är att uttala sig  
om årsredovisningen på grundval av sin 
revision. Riksrevisionen har utfört revisionen 
enligt International Standards of Supreme 
Audit Institutions för finansiell revision. 
Denna standard kräver att Riksrevisionen 
följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen 
samt om ledningen i sin förvaltning följer 
tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna styrningen och kontrollen som är 
relevanta för hur myndigheten upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild. Syftet är att utforma granskning
såtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i myndig
hetens interna styrning och kontroll.  
En revision innefattar också en utvärdering  
av ändamålsenligheten i de redovisning
sprinciper som har använts och av 
rimligheten i myndighetsledningens 
uppskattningar i redovisningen, liksom  
en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Riksrevisionen anser att de revisions  
bevis som har inhämtats är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för uttalandet. 

uttalanDe
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger 
årsredovisningen med koncernredovisningen 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Affärsverket svenska kraftnäts och 
koncernens finansiella ställ¬ning per den  
31 december 2012 och av dess resultat  
och finansiering för året enligt förordningen 
(SFS 2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev 
och övriga beslut för myndigheten.

Ansvarig revisor Henrik Söderhielm har 
beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Erik 
Norblad har varit föredragande.

Henrik Söderhielm, Erik Norblad

Sundbyberg den 21 februari 2013

Bo Källstrand
ORDFÖRANDE

Mikael Odenberg
GENERALDIREKTÖR

Karin Stierna

Bo Normark

Stefan Ekberg
PERSONALFÖRETRÄDARE ST 

AnnaStina NordmarkNilsson
VICE ORDFÖRANDE

Christer Samuelsson

Björn Carlsson

Sara Jonsson
PERSONALFÖRETRÄDARE SACO

08. rEvisionsbErättElsE 
 för affärsvErkEt 
 svEnska kraftnät 
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styrElsEn
Bo Källstrand
ORDFÖRANDE

Född 1949, tillträdde 2009. 
Landshövding i 
Västernorrlands län.
Ordförande i Sjunde APfonden, 
ledamot i Statens Tjänstepensions
verk, SPV samt ledamot i Ebba och 
Sven Schwartz stiftelse.

Christer Samuelsson

Född 1954, tillträdde 2001.
VD och Partner, Trinovo 
Sensa AB.

Karin Stierna

Född 1970, tillträdde 2007.
Kommunstyrelseledamot 
i Strömsund. 

Björn Carlsson

Född 1952, tillträdde 2010. 
CEO Ackkärrs Bruk och 
konsult  i Investment Banking.

Stefan Ekberg
ARBETSTAGARREPRESENTANT 

ST

Född 1956, tillträdde 2012. 

Sara Jonsson
ARBETSTAGARREPRESENTANT 
SACO 

Född 1982, tillträdde 2010.  

AnnaStina 
NordmarkNilsson
VICE ORDFÖRANDE

Född 1956, tillträdde 2004.
VD och ägare Regina AB, styrelse
ledamot i Sveaskog AB, Sveaskog 
Förvaltning AB och Landsbygd
sakademin.

Bo Normark

Född 1947, tillträdde 2010. 
VD Power Circle AB. 
Ledamot i Energiutveckling
snämnden vid Statens 
energimyndighet och 
vice ordförande i 
samordningsrådet för 
smarta elnät.

Mikael Odenberg
GENERALDIREKTÖR

Född 1953, tillträdde 2008.
F.d. statsråd, ledamot i 
Arbetsgivarverkets styrelse, 
Totalförsvarets chefsgrupp, 
regeringens krishanteringsråd, 
Samordningsrådet för smarta 
elnät, Kungl. Krigsvetenskap
sakademien, avd. V samt Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademiens 
näringslivsråd.

deFinitioner nyCkeltal

räntabilitet På Justerat 
eGet kaPital
Resultat efter finansnetto med avdrag  
för schablonskatt (26,3 procent) i relation till 
justerat eget kapital. Justerat eget kapital 
beräknas som genomsnittet av årets ingående 
och utgående bundna egna kapital 
(statskapital och bundna reserver) och  
73,7 procent av det fria egna kapitalet.

räntabilitet På totalt kaPital
Resultat efter finansnetto plus ränte
kostnader i relation till totalt genom snittligt 
kapital.

räntabilitet På sYsselsatt kaPital
Resultat efter finansnetto  plus ränte
kostnader i relation till genom snittligt 
sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt 
kapital utgörs av balansomslutningen 
minskad med icke räntebärande skulder 
inklusive uppskjuten schablonskatt i eget 
kapital.

soliDitet
Justerat eget kapital vid året slut i relation till 
totalt kapital. Justerat eget kapital definieras 
under »Räntabilitet på justerat eget kapital«.

rÖrelsemarGinal
Rörelseresultat i relation till rörelseintäkter.

nettovinstmarGinal efter skatt
Årets resultat med avdrag för schablonskatt i 
relation till rörelseintäkter.

skulDsättninGsGraD
Räntebärande nettoskulder dividerat 
med justerat eget kapital inklusive 
minoritetsandelar.

sJälvfinansierinGsGraD
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital  
och investeringar dividerat med årets 
investeringar.

räntetäCkninGsGraD
Årets resultat plus räntekostnader dividerat 
med räntekostnader.

nettoskulD
Avsättning och räntebärande skulder med 
avdrag för finansiella räntebärande 
tillgångar.

kaPitalomsättninGshastiGhet
Omsättningen dividerat med genomsnittlig 
balansomslutning.

internt tillfÖrDa meDel
Kassaflödet från den löpande verksamheten, 
hämtas från kassaflödesanalysen.

dEfinitionEr
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adrEssEr

Svenska Kraftnät, huvudkontor
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Besökadress: Sturegatan 1
Tel: 08475 80 00  Fax: 08475 89 50
www.svk.se  Epost: registrator@svk.se
Fakturaadress: Svenska Kraftnät
Box 306, 830 23 Hackås

Svenska Kraftnät, Halmstad
Region Syd
Box 819, 301 18 Halmstad
Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 08475 80 00 
Fax: 03512 17 31, 03512 83 65 

Svenska Kraftnät, Sollefteå
Nipan 51, 881 52 Sollefteå
Tel: 062078 76 10  Fax: 0620121 46

Svenska Kraftnät, Sundsvall
Region Nord
Box 603, 851 08 Sundsvall
Besöksadress: Erstagatan 2
Tel: 06019 57 00  Fax: 06019 57 09

Elforsk AB
Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm
Tel: 08677 25 30  Fax: 08677 25 35
www.elforsk.se

Kraftdragarna AB
Norra Seglargatan 15, 721 32 Västerås
Tel: 02117 04 80  Fax: 02117 04 85
www.kraftdragarna.se

Nord Pool Spot AS, huvudkontor
P.b. 121, NO1325 Lysaker, Norge
Tel: (+47) 67 10 91 00  Fax: (+47) 67 10 91 01
www.nordpoolspot.com

STRI  AB
Box 707, 771 80 Ludvika
Tel: 0240795 00  Fax: 0240150 29
www.stri.se

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 1
Tel: 08475 80 00  Fax: 08475 89 50

SwePol Link AB
c/o Advokatbyrån Sigeman & Co AB
Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

Triangelbolaget D4 AB
Box 26, 237 21 Bjärred
Tel: 070664 04 19  Fax: 04629 28 11
www.triangelbolaget.se



Foto
johan Fowelin (landskap)
peter knutson (porträtt)
håkan Flank (porträtt)
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hampus ericstam
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danagårds Grafiska
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