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Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for Innlandet  

Elvia AS varsler med dette oppstart av arbeidet med ny kraftsystemutredning for regionalnettet i Innlandet (de 

tidligere fylkene Hedmark og Oppland). Elvia AS, som er fusjonert av Eidsiva Nett og Hafslund Nett (januar 2020), er 

utpekt av NVE som utredningsansvarlig for Innlandet (med noen unntak) og områdene, Oslo, Akershus og Østfold i 

Viken. Dette varslet gjelder kun for Innlandet. Gran kommune og deler av Tynset kommune er ikke inkludert i 

utredningsområdet, men er inkludert i hhv. Glitre Energi Nett og Tensio TS sine utredningsområder. 

Regionalnettet overfører elektrisk kraft fra det landsdekkende transmisjonsnettet og større produksjonsanlegg, til det 

kundenære distribusjonsnettet. Regionalnettet består av større transformatorstasjoner, kabler og kraftlinjer med 

spenning 66 kV til 132 kV. 

Arbeidet med regional kraftsystemutredning (RKSU) gjennomføres i sykluser på to år. Siste utredning ble fullført mai 

2020. De de offentlige delene av utredningene for Innlandet og Oslo, Akershus og Østfold ligger på:  

https://www.elvia.no/hva-er-elvia/vart-stromnett/regional-kraftsystemutredning. 

Formålet med utredningene er å vurdere behovet for utvikling av overføringskapasitet, skape en felles forståelse i 

samfunnet for endringer i kraftsystemet, og gi grunnlag for behandling av søknad om konsesjoner. Ordningen er 

fastlagt gjennom https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-07-1158  og er underlagt kontroll av NVE. 

Ifølge SSBs prognoser vil byområdene i Innlandet ha befolkningsøkning de neste årene og det er forventet økt 

elektrifisering av transportsektoren m.m. 

Fokus i det forestående arbeidet vil være å opprettholde god forsyningssikkerhet, øke nettkapasitet ved økt last- og 

forbruksutvikling, inkludere forbrukerfleksibilitet og legge til rette for elektrifisering av samfunnet. 

Innspill til utredningsarbeidet kan rettes til Silje Mork Hamre (siljemork.hamre@eidsiva.no) eller Maren Skrunes 

(maren.skrunes@eidsiva.no) før 1. november 2020.  

Med vennlig hilsen 

Elvia AS 

 

Maren Skrunes 

Utredningsansvarlig 

Systemansvarlig, utredningsansvarlige i tilgrensende områder, Norges vassdrags- og energidirektorat, anleggs-, område- og 

fjernvarmekonsesjonærer, kraftforsyningens distriktssjef, større nettkunder, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommuner i 

Innlandet og relevante interesseorganisasjoner ihht. adresseliste  
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