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Innkalling til møte i Materiell- og 
Miljøkomiteen 
Dato:   09.01.2018 

Sted:  Kollektivtrafikkforeningen c/o Ruter, Dronningensgate 40 Oslo S 

Tid:  Kl. 10.00-14.30 

 

Dagsorden:  

 
1/18: Oppdatering av Strategi og Utviklings arbeidet, Tenketanken og veien videre 

2/18:    Runde rundt bordet  

3/18:    Hvordan kan klimareduksjoner utregnes på forskjellig drivstoff  

4/18:    Diskusjon av utregningsmodeller for beregningsgrunnlag av miljøeffekt pr. reisende i      
henholdsvis bil/buss  

5/18:     Erfaringer med 24 meter -2 led buss  

6/18: Presentasjon av «Temaplan for lav- og nullutslippsbusser i Hordaland» 

7/18: Trafikkplan båt 

8/18: Oppdatert vurdering og oppstarts forberedelse av elbuss i nye anbud i Trondheim 

9/18:  Oversikt over andre fylkers mål for 0-utslipp fra offentlig kollektivtrafikk 

10/18:  Felles portal for rapporter og forskning 

11/18: Sanitære forhold for sjåførene  

12/18: Forslag til møteplan for 2018 

13/18: Orientering om mulig samarbeide om studietur 

14/18: Evt. andre saker 



 
 

2 
 

Saksutredning:  
1/18 Oppdatering av Strategi og Utviklings arbeidet, Tenketanken og 
veien videre 
Orienteringssak  

Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, presenterer innputt fra prosessen frem 
til nå samt veien videre.  
 

2/18  Rund rundt bordet 
Diskusjonssak. 

Medlemmene presentere aktuelle saker fra deres eget selskap/område. 

 
3/18 Hvordan kan klimareduksjoner utregnes på forskjellig drivstoff 
Orientering og diskusjonssak. 

Rolf Hagman fra TØI (Transportøkonomiskinstitutt) presenterer hvordan miljø- og 
klimagassreduksjoner kan utregnes på forskjellige drivstoff (som eksempelvis HVO, naturgass, 
biogass og sammenligning av disse). 

Diskusjon: I etterkant av presentasjonen ønskes der diskusjon og erfaringsutveksling blant 
medlemmene i forhold til minstekrav til biodrivstoff (sertifisering, CO2-kutt, rapportering). 

 
4/18  Diskusjon av utregningsmodeller for beregningsgrunnlag av 
miljøeffekt pr. reisende i henholdsvis bil/buss  
Diskusjonssak. 

Rolf Hagmann fra TØI presenterer og tar del i diskusjonen. I tillegg vurderes 
utregningsmodellen som er utformet av Rolf Michael Odland, rådgiver i Miljø og Smartby 
Kolumbus.  

Vedlegg: Utregningsmodellen utformet av Rolf Michael Odland 

 
5/18  Erfaringer med 24 meter -2 led buss 
Orienteringssak 

Gudrun Einbu fra Skyss orienterer om saken.  
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6/18  Presentasjon av «Temaplan for lav- og nullutslippsbusser i 
Hordaland» 
Orienterings- og diskusjonssak 

Einar Aalen Hunsager fra Hordaland Fylkeskommune gir en presentasjon av vedtatt plan samt 
plan for gjennomføring av temaplanen. Punket ønskes diskutert i komiteen med innspill av 
andre medlemmers erfaringer med planlegging og oppstart av elbuss-drift. 

 

7/18  Trafikkplan båt 
Orienteringssak 

Gudrun Einbu fra Skyss orienterer om vurdering i forbindelse med nullutslippsløsning for 
passasjerbåt i Bergen. 

 

8/18  Oppdatert vurdering og oppstarts forberedelse av elbuss i nye 
anbud i Trondheim 
Orienteringssak 

Kjell Wilhelm Utvaag, AtB presenterer en kort oppdatering i forbindelse med oppstart av elbuss 
i Trondheim. 

 

9/18  Oversikt over andre fylkers mål for 0 -utslipp fra offentlig 
kollektivtrafikk 
Vurderingssak 

Troms fylkeskommune har etterspurt en oversikt over de ulike fylkes mål for 0-utslipp i 
kollektivtrafikken. Komiteen bedes vurdere om det er hensiktsmessig at man innsamler 
informasjoner om dette. 

Vedlegg: Utkast til oversikt mottatt fra Troms Fylkeskommune 

 
10/18  Felles portal for rapporter og forskning 
Vurderingssak 
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Der er stillet spørsmål fra medlem i komiteen om dette. Komiteen bedes vurdere om dette 
ønskes samt hvordan vi kan sikre at dette evt. vil bli tatt i bruk av medlemmene via foreningens 
hjemmeside. 

 

11/18  Sanitære forhold for sjåførene  
Orienteringssak 

Sekretariatet orienterer om henvendelse fra NHO Transport vedr. dette.  

Vedlegg: Henvendelse fra NHO Transport  

 

12/18  Forslag til møteplan for 2018  
Vedtakssak  

Sekretariatet fremsetter nedenstående forslag til vedtak av møteplan for det kommende året. 
Medlemmene bedes vurdere om noen ønsker å melde seg som vært for lunsj til lunsj møtet i 
juni. 

Forslag til vedtak: 

Følgende datoer vedtas for det kommende året. 

17. april: Møte i Oslo 

19.-20. juni: Lunsj til lunsj møte hos medlem 

13. september: Møte i Oslo  

10. januar 2019: Møte i Oslo 

 

13/18  Orientering om mulig samarbeide om studietur 
Orienterings- og diskusjonssak 

Sekretariatet orienterer om mulig felles studietur med TØI i våren 2018. Der ønskes innspill til 
forslag rundt om i Skandinavia.  

 

14/18  Evt. andre saker 
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