
 

Innkalling til møte i  

materiell- og miljøkomiteen 
Dato:   21.03.2019 

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

Tid:  Kl. 10.00 – 14.30 

 

Dagsorden:  

 
11/19  Godkjenning av referat fra møtet 10. januar  

12/19 Kunnskap om rapporter og utredninger  

  5/19  Valg av ny leder for komiteen 

13/19  Miljønytteverktøy  

14/19  Elbusser i Drammen  

15/19  Innovasjonsworkshop  

16/19  Svanemerket bussvaskehall og svanemerket drivstoff  

17/19  Elbussnettverksgruppa og Elbuss-seminar  

18/19  Alkolåser i busser  

19/19  Runde rundt bordet    

20/19  Eventuelt andre saker 



 

Saksutredning:  

 
 
11/19  Godkjenning av referat  

Vedtakssak 

Referat fra forrige møte er vedlagt saksdokumentene.  
 
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

12/19  Kunnskap om rapporter og utredninger 

Orienteringssak 

Dersom noen har hørt om nye rapporter eller utredninger som er ferdige 
eller under utarbeidelse, kan denne kunnskapen svært gjerne deles med 
komiteen.  

 

5/19  Valg av ny leder for komiteen 

Vedtakssak 

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

 

13/19  Miljønytteverktøy  

 Orienteringssak 

Fride Lundestad vil presentere Ruters nye verktøy til bruk i anskaffelser og 
ruteplanlegging for å beregne miljønytte, helseeffekter og kostnader, både 
ved gjennomføring av tiltak og samfunnskostnader.   

 

 

 

 



 

14/19  Elbusser i Drammen 

 Orienteringssak 

Seks nye elbusser ble satt i drift i Drammen 11. februar i år. Jarle Eklund fra 
Brakar vil beskrive anbudet, kostnader og Brakars miljømål og ambisjoner. Vi 
får høre om deres erfaringer og kanskje få noen gode råd til lignende 
anskaffelser. 

15/19  Innovasjonsworkshop 

Diskusjonssak 

En gang i året gjennomføres en innovasjonsworkshop i alle 
Kollektivforeningens komiteer og forum. Formålet med denne workshop er å 
få fram gode ideer i Materiell- og miljøkomiteen som spilles inn til den 
nyopprettede innovasjonsgruppa og tas med videre i forbedringsarbeid.  

Tenk igjennom om det finnes noe innenfor ditt fagområde som kan 
forbedres.  

 

16/19  Svanemerket bussvaskehall og svanemerket drivstoff 

Orienteringssak 

Bjørn Olav Strandli og Tormod Lien var i komiteen i april i fjor med temaet 
Svanemerket som verktøy i anskaffelsesprosessen på kollektivtrafikk, sak 
19/18. De vil videreføre tematikken vaskehall og drivstoff med siste nytt, ta 
opp etableringen av den første svanemerkede bussvaskehall i Danmark og 
krav til svanemerking i anbud.  

Her er en lenke til artikkel om den danske vaskehallen.  

 

17/19  Elbussnettverksgruppa og Elbuss-seminar 

 Orienteringssak 

Komiteen får en oppdatering i hva nettverksgruppa på Workplace diskuterer 
og en kort orientering om et Elbuss-seminar i Oslo som planlegges med Zero i 
slutten av august.    

https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/1/foerste-svanemaerkede-vaskehal-til-busser


 

 

18/19  Alkolåser i busser 

 Diskusjonssak 

Lovkravet om alkolås i busser og minibusser trådte i kraft 1.1 2019. Hvordan 
skal dette kravet ivaretas i bussanskaffelser? Er det behov for påfyll av 
kunnskap om dette temaet?  

 

19/19  Runde rundt bordet 

 

20/19  Eventuelt andre saker 


