
 

Innkalling til møte i  

materiell- og miljøkomiteen 
 

Dato:   5. november 2020 

Sted:  Teams videomøte  

Tid:  9.00-13.00  

 

Dagsorden:  

 

29/20  Godkjenning av referat fra forrige møte  

30/20  Nestleder for komiteen  

31/20 Nye arrangementer og nyutgitte rapporter   

32/20 Bus Nordic  

33/20 Innovasjon  

34/20 Elbuss-nettverk  

35/20  Temarunde: Materiell, Miljø og Nye anbud, forberedelser og oppstart  
 
36/20  Veibruksavgift - konsekvenser  

37/20  Driftsoppstart nye elbussprosjekter 
 
38/20  Informasjon fra sekretariatet  

39/20  Eventuelt 
 

 



 

 

Saksutredning:  
 
 

29/20  Godkjenning av referat  

Vedtakssak 

Referat fra møtet 23. september kan leses her.  

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

30/20  Leder og nestleder for komiteen 

Vedtakssak 

Forslag til vedtak: ny nestleder for Materiell- og miljøkomiteen velges.  

 

 31/20  Nye arrangementer og nyutgitte rapporter 

  Orienteringssak  

Meld fra på forhånd til sekretariatet eller på møtet om det pågår 

arrangementer og/eller som komiteen og nettverk bør gjøres kjent med. 

 

32/20 Bus Nordic  

  Orienteringssak 

 Stig Normann fra Troms og Finnmark og/eller Bård Henrik Sørensen fra Ruter 

presenterer.  

 

 

 

https://kollektivtrafikk.no/wp-content/uploads/2020/10/20200923-Materiell-og-miljokomiteen-Referat.pdf


 

 33/20 Innovasjon  

  Orienteringssak 

 Sekretariatet gjennomgår status for innovasjonsarbeidet i 

Kollektivtrafikkforeningen.  

 

 34/20 Elbuss-nettverk 

  Orienteringssak 

Status i elbussnettverket på Workplace.  

 

35/20  Temarunde: Materiell, Miljø og Nye anbud, forberedelser 

og oppstart  

  Orienteringssak 

Hvert fylke / kollektivselskap får 3-5 minutter til å ta opp ett eller flere av 

følgende temaer: 

 

• Materiell: Universell utforming og sikring av rullestoler. Hvordan legge ut 
ramper uten at sjåføren hjelper til.? Hvilke løsninger er valgt rundt om i 
landet?  
 

• Miljø: Minstekrav til drivstoff og oppfølging av dette i de ulike fylker 
 

• Nye anbud, forberedelser og oppstart: Utgangspunkt i den vedlagte 
markedsoversikten. Kun det som er nytt siden siste møte presenteres 

 

36/20  Veibruksavgift - konsekvenser  

  Diskusjonssak 

Hvordan kan utslaget av avgiftsinnføringen dokumenteres? 

NHO Transport ved Jofri Lunde presenterer hvordan effekten kan beregnes. 

 

Drivkraft Norge ved Inger Lise Nøstvik presenterer hvordan drivstoffleverandørene 

har løst utfordringene og hvordan dette dokumenteres.   

 



 

37/20  Driftsoppstart nye elbussprosjekter 

Orienteringssak 

Denne gangen har vi fokus på driftsoppstart spesielt, og vil høre mer om hvilke 

erfaringer mindre byer med nylig oppstart har gjort seg. Hvordan var forberedelsene, 

planleggingen av ladeinfrastruktur, testing og hvordan gikk man fram for å få på plass 

logistikken? 

Kolumbus ved Rolf Michael Odland og Svein Ystanes tar opp erfaringer fra Haugesund. 

  Innlandet ved Tommy Forseth presenterer erfaringer fra Hamar.  

   

38/20  Informasjon fra sekretariatet 

 Orienteringssak 

 

39/20  eventuelt  
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