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Innkalling til felles møte i Båt og 
ferjeforum samt Materiell- og 
Miljøkomiteen. 
Dato:   26.06.2917 

Sted:  Kollektivtrafikkforeningen, Dronningens gate 40, Oslo S 

Tid:  Kl. 12.00-17.00 

 

 

Dagsorden:  

Felles lunsj 

1:   Velkomst på vegne av Båt og ferje forum/Materiell og miljøkomiteen  

I så vel Båt- og Ferjeforum samt i Materiell- og Miljøkomiteen har det vært 
stemning for å avholde et felles møte med særlig fokus på de områder, hvor det 
er faglig overlapp.  
Hensikten er å få til større synergi og felles erfaringsutveksling ved å avholde et 
fellesmøte, som da primært har teknologiskiftet innen båt og ferje i fokus, men 
også ser på teknologisk utvikling for buss.  
Vi gleder oss til en spennende dag, og håper at dere ønsker å bidra til at vi får til 
god faglig utveksling mellom kollegaer på tvers av selskapene!  

 
2: Runde rundt bordet med orientering fra de enkelte medlemmer 

Et fellesmøte gir anledning til å utveksle erfaringer på tvers av både 
fylkesgrenser og fagområder. Vi håper deltagerne vil benytte anledningen til å 
diskutere fremdrift og utfordringer i saker der forum og komité har overlapp. 
Under runde rundt bordet oppfordres medlemmene til kort å gi innsikt i hva 
som rør seg i nettopp deres fylke relatert til materiell og miljø/båt og ferje.  

 
3: ZERO - Teknologi status på båt og ferje  

v/ Marius Gjerset, ZERO  
 

Zero presenterer nyheter innenfor båt og ferje som er relevante for kollektiv 
Norge og orienterer om hva som skjer status internasjonalt. Yara sjøsetter 
verdens første selvkjørende skip i 2018. Når får vi den første autonom ferge i 
ordinær trafikk? 
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4: Klima- og miljøvennlig transport frem mot 2025  
v/ Rolf Hagman, Forker TØI (Transportøkonomisk institutt) 

 
Presentasjon av den helt ferske TØI-rapporten. Her har Transportøkonomisk 
institutt vurdert fordeler, ulemper og potensiale ved ulike kjøretøyteknologier 

 
 

5:  PILOT-E  
  v/ Katrine Wyller, PILOT-E 

 
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Innen årsskiftet 2016/2017 
tildelte Pilot-E finansiering til 5 spennende prosjekter under temaet: Løsninger 
for utslippsfri maritim transport. Hva er status for prosjektene høsten 2017?  

 
Diskusjon om utvikling med medlemmene.  

 
 

6:           Lav- og nullutslippsløsninger for Ruters båtsamband 
v/ Anita Eide, Prosjektleder strategi, Ruter  

 
 

7: Fjord 1 – Operatørens perspektiv  
v/ Tor Vidar Kittang, prosjektdirektør, Fjord 1   

 


