
 

 

Dato:   10.1.2019 

Sted:  Ruter, møterom Lindøya, Dronningens gate 40, Oslo 

Tid:  Kl. 10.00 – 14.30 

 

Dagsorden:  

 
1/19  Godkjenning av referat fra møtet 5. april  

2/19  Samfunnsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med anbud - rutebuss markedet v/ 

Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse 

3/19  Møteplan for neste år  

4/19  Klimatiltak innenfor kollektivtransport v/Annegrete Bruvoll, Menon Economics 

 

5/19  Valg av ny leder for komiteen 

6/19  Leverandøroversikt istedenfor ny Miljøveileder 

7/19  Standard for bussmateriell Bus Nordic og Norsk standard for buss 

8/19  Runde rundt bordet   

9/19  Matrise for evaluering av miljø i anskaffelser v/ Sarah Fossen Sinnathamby, Difi og Øystein 

Fjæra, Ruter 

10/19  Eventuelt andre saker 



 

Saksutredning:  

 
 
1/19  Godkjenning av referat  

Vedtakssak 

Referat fra forrige møte er vedlagt saksdokumentene.  

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

2/19  Samfunnsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med anbud - rutebuss markedet v/ 

Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse 

Orienteringssak 

I sak nr 15/18 fra aprilmøtet- Muligheter og begrensninger for utslippsfrie drosjer opplyste 

Ingeborg Rasmussen om at de holdt på å lage en rapport for NHO transport. Denne rapporten 

presenteres i dag. Les rapporten her. 

 

3/19  Møteplan for neste år 

Vedtakssak 

Sekretariatet har følgende forslag til datoer: 

• Torsdag 28. mars  

• Onsdag 11. – torsdag 12. sept. – Lunsj til lunsj seminar  

• Torsdag 7. nov.  

• 16. januar 2020  

 

Forslag til vedtak: Møtene fram til januar 2020 fastsettes.  

 

4/19  Klimatiltak innenfor kollektivtransport v/Annegrete Bruvoll, Menon Economics 

 Orienteringssak 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har tre konsulentmiljø utarbeidet rapporten 

"Klimatiltak innenfor kollektivtransport". Rapporten analyserer bedriftsøkonomiske og 

samfunnsøkonomiske kostnader ved anskaffelse av fossilfrie teknologier for busser, ferjer og 

hurtigbåter, med anslått kostnader per tonn redusert CO2. Se lenke til regjeringens nettside 

og les rapporten her. 

 

https://vista-analyse.no/site/assets/files/6523/va-rapport_2018-25_anbud_i_bussmarkedet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-alternativ-teknologi-kan-gi-store-fordelar-for-ferjer-og-hurtigbatar/id2619562/
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-79-Analyse-av-klimatiltak-innenfor-kollektivtransport.pdf


 

5/19  Valg av ny leder for komiteen 

Vedtakssak 

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

 

6/19  Leverandøroversikt istedenfor ny Miljøveileder 

Diskusjonssak 

I sak 25/18 Miljøveileder fra aprilmøtet vedtok komiteen å ikke utarbeide en egen 

miljøveileder og heller nedsette en arbeidsgruppe som ser på en type leverandøroversikt. 

Diskusjon rundt bordet: Hva skal en leverandøroversikt inneholde og hvem skal delta i 

arbeidsgruppa sammen med Kjell Utvaag? 

 

7/19  Standard for bussmateriell Bus Nordic og Norsk standard for buss v/ Arne Fredheim 

Orienteringssak 

Vedtak fra Materiell- og miljøkomiteen 5. april: Komiteen vedtok at bussveilederen bør 

erstattes av Norsk Standard og Busnordic. 

Sakset fra referat til Kollektivtrafikkforeningens styremøte 4. des.: 

Kollektivtrafikkforeningen ønsker at Bus Nordic blir tatt i bruk og videreutviklet. Det er ikke 

lenger behov for en egen norsk standard for busser. 

  

8/19  Runde rundt bordet 

 Orienteringssak 

 

9/19  Matrise for evaluering av miljø i anskaffelser v/ Sarah Fossen Sinnathamby, Difi og Øystein 

Fjæra, Ruter 

 Orienteringssak 

DIFI, i samarbeid med Miljødirektoratet, TØI og Ruter, har utarbeidet en matrise for 

evaluering av miljø i anskaffelser som inkluderer tunge kjøretøy. Matrisen er veiledende, og 

innkjøper kan endre innhold eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens 

mål og strategier knyttet til klima og miljø. Øystein Fjæra har deltatt i dette arbeidet på 

vegne av Ruter for å ivareta hensynet til praktisk bruk i anskaffelser. Se lenke til 

betaversjon av matrise for å evaluere klimanytten av motorteknologier og drivstoff. 

10/19  Eventuelt andre saker 

https://kriterieveiviseren.difi.no/sites/kriterieveiviseren/files/evalueringsmatrise_for_tunge_kjoretoy.xlsx

