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Høringsbrev - rapport fra ekspertutvalget med vurdering av teknologi og 

fremtidens transportinfrastruktur 
  
Vi er positive til at det settes fokus på betydningen av den raske teknologiske utviklingen, de 
nye og økende miljø- og klimautfordringene og at dette bør påvirke valg av transport og 
infrastrukturløsninger. Klimamålene vil kreve en gjennomgripende omstilling til utslippsfrie 
løsninger innenfor alle sektorer og dette bør være retningsgivende for målformuleringen. Det 
betyr at neste nasjonal transportplan 2022-2033 i større grad hensyntar dette.  
 
Vi opplever at flere offentlige aktører tenker nytt rundt transport og mobilitet og går fra 
tradisjonelle løsninger, til å tenke mer helhetlig på hvilke behov de ønsker dekket. Det kan 
bety at istedenfor å erstatte et kjøretøy med et nytt, utfordrer de markedet til å levere 
løsninger som kombinerer eks. kjøp nullutslippskjøretøy, benytte delingsløsninger og ta i 
bruk mikromobilitetsløsninger (elsykler,sparkesykler, ..).   
 
Offentlige anskaffelser bør være et kraftfullt virkemiddel til å stimulere til nye bærekraftige 
transport- og mobilitetsløsninger, hvor brukernes behov står i sentrum når løsningene velges. 
Dette vil kreve at det jobbes enda mer på tvers av sektorer og prosjekter og at man har en 
aktiv dialog med leverandørmarkedet.  
 
Vi er positiv til rapportens vektlegging av viktighetene av datatilgang (både fra offentlige og 
private kilder) som vi mener er sentralt, ikke bare for å understøtte selve tjenesten, men også 
til planlegging og oppfølging. Dette arbeidet haster og trenger en formålstjenlig organisering 
for å skape gode synergier mellom databrukere og eiere. Arbeid med dette bør igangsettes 
umiddelbart. 
 
Helheten i utvalgets forslag er et godt utgangspunkt for en god prosess med NTP 2022-
2033. 
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