
 

Innkalling til møte i  
Materiell- og miljøkomiteen 

 

Dato:   20. januar 2022 

Sted:  Teams videomøte  

Tid:  9.00-12.00  

 

Dagsorden:  

01/22  Godkjenning av referat fra forrige møte  

02/22  Møtedatoer framover  

03/22 Nye arrangementer og nyutgitte rapporter   

04/22 Innovasjon 

05/22 Informasjon om pågående høringer  

06/22 Bus Nordic 

07/22  Hva vil det koste å bygge ladeinfrastruktur når Enova avvikler støtte? 
 
08/22  Runde rundt bordet - Status elektrifisering buss 

09/22  Ansvar for barn i barnevogn i buss klasse II 

 

 

 

 



 

Saksutredning:  
 

01/22  Godkjenning av referat  

Vedtakssak 

Referat fra møtet 11. november er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

02/22  Møtedatoer framover 

Vedtakssak 

Forslag til møtedatoer i 2022 som settes i saksliste: 

• Digitalt møte 10. mars kl. 9-12   

• Fellesmøte med Båt og Fergeforum 24. mai 10-15. Fysisk møte i Oslo med 

befaring av nye øybåter 

• Digitalt møte 13. september 

• Fellesmøte med og Båt og Ferge og Kontraktskomiteen 27.-28. september– lunsj-

til-lunsj i Stavanger med befaring av elektrisk hurtigbåt Medstraum 

• Digitalt møte torsdag 10. november kl. 9-12 

• Digitalt møte 26. januar 2023 kl. 9-12 

 

03/22  Nye arrangementer og nyutgitte rapporter 

  Orienteringssak  

Hydrogen og infrastruktur: 11. februar 9.30-16.30:  

Virtuelt seminar arranger av Global mass transit:  

Summary - Second Annual Conference on Hydrogen-fuelled Buses and Infrastructure 

in Europe (cvent.com) 

 

 

 

https://kollektivtrafikk.no/wp-content/uploads/2022/01/20211111-Materiell-og-miljokomiteen-Referat-1.pdf
https://web.cvent.com/event/2053b5fb-b39c-4a30-9052-cf7371ff5d4c/summary
https://web.cvent.com/event/2053b5fb-b39c-4a30-9052-cf7371ff5d4c/summary


 

04/22 Innovasjon  

  Orienteringssak 

 Sekretariatet gjennomgår status for innovasjonsarbeidet i 

Kollektivtrafikkforeningen.  

 

 05/22 Informasjon om pågående høringer 

  Orienteringssak 

Høring av forslag til endringer i produktforskriften kapittel 3 og § 2-21 1. juli 

2022 (omsetningskrav for biodrivstoff og krav til klimagassreduksjon fra 

drivstoff) 

 

06/22  Bus Nordic  

  Orienteringssak 

 Stig Normann fra Troms og Finnmark orienterer.  

 
 

TEMA: ELEKTRISKE BUSSER 

 

07/22  Hva vil det koste å bygge ladeinfrastruktur når Enova avvikler støtte? 

Orienteringssak  

Rolf Michael Odland i Kolumbus presenterer analyse fra juli 2021. 

 

 

 

 

 



 

08/22   Runde rundt bordet - Status elektrifisering buss  

  Orienteringssak 

Hvert fylke presenterer status med utgangspunkt i følgende punkter: 

• Nøkkeltall: Hvor mange busser av de ulike typene er elektrifisert? Hvor 
mange busser av de ulike typene gjenstår å elektrifisere?   

• Når skjer neste kontraktsfornyelse?  

• Hva vurderes som de største barrierene for elektrifisering?  

• Hva slags ladeløsninger forventes?  

• Hvilke utredninger er på trappene? Er det planlagt utredninger og 
rapporter også andre kan ha nytte av? 

Hvert fylke får maksimalt fem minutter hver.  

 

09/22  Ansvar for barn i barnevogn i buss klasse II 
 

Diskusjonssak  

Les om saken i tilsendte dokument med samme navn.. Jofri Lunde i NHO 

Transport jobber med saken og vil sende forslag til tekst i løpet av uke 3.  

 

 

 

 


