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Svar på høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og
fremtidens transportinfrastruktur
Statens jernbanetilsyn viser til brev mottatt 28. juni 2019 vedrørende en høring av rapport fra
ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur.
Ekspertutvalgets hovedoppgave har vært å fremme konkrete forslag om hvordan samfunnet
skal håndtere planleggingen av fremtidens transportinfrastruktur gitt den raske teknologiske
utviklingen i sektoren. Dette innebærer å vise hvordan regjeringen i neste Nasjonale
transportplan kan legge til rette for at samfunnet identifiserer nye muligheter og håndterer
usikkerheter om teknologisk utvikling og dermed gjennomfører investeringer som er mest mulig
lønnsomme.
Tilsynet merker seg spesielt avsnittet om at det viktigste grepet for å hindre at
regelverksutviklingen ikke henger med den teknologiske utviklingen er å utforme regelverket slik
at det er teknologinøytralt og legger til rette for nye løsninger, samtidig som det er tilstrekkelig
presist til å fungere etter hensikten. Samt at ekspertutvalget har fått med at EU legger viktige
rammebetingelser for utvikling og implementering av teknologi i transportsektoren, og at
utvalget presiserer at det er viktig for Norge å bidra til at Europa henger med i utviklingen og
utnytter mulighetene på en god måte.
Tilsynet registrerer at ekspertutvalget tenker at det i hovedsak vil være strøm som vil være
energikilden i tiden som kommer. Har utvalget vurdert alternativer og eventuelt konsekvenser,
som for eksempel hva hvis hovedsatsningen om noen år vil være andre energikilder?
Statens jernbanetilsyn har ingen øvrige merknader til høringen.
Med hilsen
Kristoffer J. Eikeland
Avdelingsdirektør, Tillatelser
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