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Høringssvar fra NVE - Høring av rapport om teknologi og fremtidens
transportinfrastruktur
Vi viser til brev 28. juni 2019, hvor rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens
transportinfrastruktur ble sendt på høring.
NVE viser til utvalgets anbefaling, hvor det sies at «Transport-, energi- og ekomsektoren veves sammen.
Regjeringen må derfor sikre at det utarbeides tverrsektorielle kunnskapsgrunnlag, som basis for
samordnede investeringsbeslutninger og samfunnsplanlegging i et langsiktig perspektiv.» NVE er enig i
at avhengigheten mellom disse sektorene øker, og støtter vurderingen om at det er behov for
tverrsektorielle kunnskapsgrunnlag
Rapporten peker blant annet på at det er behov for kunnskap om hvorvidt elektrifisering av
transportsektoren skaper behov for å bygge ut strømnettet. Vi mener at det også er behov for et
tverssektorielt kunnskapsgrunnlag om hvordan de respektive sektorene er regulert og finansiert. Et slikt
kunnskapsgrunnlag vil være hensiktsmessig som underlag for en vurdering av hvilke virkemidler som er
relevante for å komme i mål med utslippskutt, og for å vurdere om elektrifisering av transportsektoren
utløser behov for endringer i reguleringer knyttet til strømnettet. NVE har i dag en praksis både innen
konsesjonsbehandling og utredninger som er tilpasset betydelig økt bruk av elektrisitet til transport.
Energimyndighetene bør delta i utarbeidelsen av tverrsektorielle kunnskapsgrunnlag.
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