Miljøpolitikken i Oslo Havn 2014-2030
Oslo Havn jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by (miljøvisjon)
Oslo Havn KF og alle som jobber i Oslo havn påvirker ytre miljø. Oslo Havn KF er miljøsertifisert etter
ISO 14001 standarden. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring, slik at vi sikrer en effektiv og veldrevet
havn. Arbeidet med miljø er godt forankret i foretakets formål.
§3 Foretakets formål - Oslo Havn KF
Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og
miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens
eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.
Havneplanmålene vi skal oppnå innen 2030:
Mål 1: Mer transport på sjø.
Mål 2: Effektiv og veldrevet havn
Mål 3: 50 % mer gods
Mål 4: 40 % mer passasjerer
Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport
Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by
Miljøpolitikken i Oslo Havn består av miljøvisjonen, miljømål for 2030 og strategier med delmål.
Miljøpåvirkningene for Oslo Havn er identifisert etter en overordnet risikovurdering av ytre miljø. Vi
har gruppert miljøpåvirkningene slik; avfall, naturmangfold, estetikk og kulturminner, hav, vann og
grunn, klima, energi og luft, og støy.
Strategiene viser hvordan vi kan nå miljømålene innen 2030. Avdelingene og seksjonene i Oslo Havn
har konkrete miljøtiltak knyttet til delmålene med indikatorer som måles årlig for å vurdere
forbedring. Identifisering av risiko og relevante miljøtiltak er knyttet til hver seksjons ansvarsområde,
og revideres årlig. Skrevne regler er HMS- og miljøstyringssystemet i Oslo Havn. Gjennom kunnskap
om og bruken av skrevne regler sikrer vi at Oslo Havn følger lovpålagte krav på miljøområdet, og
Byrådets Byøkologiske program følges.
Miljømål i Oslo Havn 2014-2030:
Miljøvisjonen renere hav, friskere luft og en grønnere by gjenspeiles i vår miljøpolitikk med:





Miljømål 1: Kutte klimagasser med mer transport på sjø
Miljømål 2: Slutte å forurense hav, vann grunn og luft i vår veldrevne, effektive og
miljøvennlige havn
Miljømål 3: Beholde et godt forhold til våre naboer selv om havnen støyer, med miljøvennlig
havnedrift og sjøtransport
Miljømål 4: Vise god arkitektur og ta vare på maritime kulturminner, og slik bidra til Oslo som
attraktiv by.

Miljøtiltakene for Oslo Havn KF er samlet i tiltakstabellen (2013-2016), og er inkludert i årsplanen.
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Miljømål 1: Vi kutter totale klimagasser, med mer transport på sjø
Klimastrategien i Oslo havn, viser hvordan vi kutter klimagasser med mer transport på sjø samtidig
som energiforbruk, avfall, og transportkostnader kan reduseres med mer miljøeffektiv drift.
Klimastrategien er Oslo Havn KFs oppfølging av Handlingsplan for miljø og klima (2013-2016) og
Energistrategien i Oslo kommune (2014-2030-2050).
Delmål 1.1
Delmål 1.2
Delmål 1.3
Delmål 1.4
Delmål 1.5

Vi i Oslo havn kutter totale klimagasser med mer transport på sjøen
Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip og havnedrift
Vi i Oslo havn velger alternative energikilder, og oppfyller kommunens krav til nybygg
Vi i Oslo havn velger mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp
Vi i Oslo havn sorterer avfall på en miljøeffektiv måte

Miljømål 2: Vi kan slutte å forurense hav, vann, grunn og luft, i vår effektive
og veldrevne havn
Blågrønn strategi i Oslo havn, bevisstgjør oss på sammenhengen mellom forurensing til hav, vann og
grunn fra tette flater og støv i luften. Forvalter vi våre tette flater knyttet til grøntområder og sjøen
mer helhetlig blir vi mer miljøeffektive. Blågrønn strategi viser hva Oslo Havn KF gjør for å oppfylle
målene i Byøkologisk program i Oslo kommune (2013-2026) og Forvaltningsplan Vannområde Oslo.
Grå struktur i Oslo Havn KF er arealene der det finnes blant annet bebyggelse, havnedrift og veier.
Delmål 2.1 Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte
Delmål 2.2 Vi i Oslo havn håndterer overvann på best mulig måte
Delmål 2.3 Vi i Oslo havn benytter miljøvennlige kjemikalier og har et bevisst forhold til materialvalg
Blå struktur i Oslo Havn KF er fjorden innenfor Oslo kommunegrense.
Delmål 2.4 Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra skip og havnedrift
Delmål 2.5 Vi i Oslo havn bidrar til å skape gode forhold for livet i havet
Grønn struktur i Oslo Havn KF består av plen, blomsterkasser, sedumtak og noen trær. I
byutviklingsområdene blir det flere grøntområder fram mot 2030.
Delmål 2.6 Vi i Oslo havn bidrar til gode grøntområder og bevarer naturmangfoldet

Miljømål 3: Vi oppleves som en bedre nabo, med vår miljøvennlige havn og
sjøtransport
Støystrategien i Oslo havn (2013) gir føringer for hvordan støyutfordringer i regulering, prosjektering,
anlegg og driftsfasen skal håndteres. Støystrategien er Oslo Havns del inn i Handlingsplan mot støy i
Oslo kommune (2013-2018).
Delmål 3.1
Delmål 3.2
Delmål 3.3

Vi i Oslo havn er hensynsfulle, jobber forebyggende, evaluerer og sikrer oppfølging av
støydempende havnedrift
Vi i Oslo havn jobber for støyforebyggende og optimal drift av containerhåndteringen
Vi i Oslo havn vurderer bruken av best anvendt teknologi i forhold til støy på alle innkjøp av
utstyr til havnedriften

Miljømål 4: Vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og estetikk, som
bidrar til Oslo som attraktiv by
Maritim kulturminneplan og estetiske veiledere brukes i Oslo Havn bl.a i planlegging og utbygging.
Delmål 4.1
Delmål 4.2

Vi i Oslo havn formidler den maritime kulturarven
Vi i Oslo havn er opptatt av god arkitektur og estetikk som er vårt varemerke
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