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Miljøledelse konferansen 26. mars 2019
Oslo Havn KF og praktisk bruk av miljøledelsessystemet 

ISO 14001, Oslo konferansesenter kl.13.10-13.30

v/ Ingvar M. Mathisen, havnedirektør og
Heidi Neilson, miljøsjef



Godset kommer 
kollektivt med skip i 
Oslo

1 containterskip
= 400 semitrailere
= 800 containere
= 10 km. med kø på vei

Sjøveien er miljøveien

Oslo Havns klimastrategi 
på oslohavn.no

http://oslohavn.no/filestore/Milj/2017HAVsklimastrategi-FaktagrunnlagogHAVsvurderinger2.pdf
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ISO 14001:2015  = strategi og ledelse fra toppen
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Oslo Havn – stolt av å være ISO 14001 sertifisert
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Miljøpolicy =
ambisjoner + mål + interessenter + kontekst 

For å lykkes =
kunnskap – strategi – kommunikasjon

= LEDELSE
Le 
Del
Se 

ISO 14001 
= ledelse
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Ambisiøse klimamål for Oslo og Oslo Havn 
2020: 36 % CO2-reduksjon i Oslo
2030: 95 % CO2-reduksjon i Oslo
2030: 85 % CO2-reduksjon i Oslo Havn (inkl. kunder)



Utslipp i Oslo er kartlagt:
«Oslo som nullutslippshavn»

Kunnskap er viktig

Målbare mål 

Miljøindikatorer like 
viktig som økonomi 

Kommunikasjon 
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Miljø gir masse oppmerksomhet
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Oslo Havn KFs interessenter 
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Oslo Havn KFs prioriterte interessenter

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWv8y-rdbVAhUJP5oKHYSrAlgQjRwIBw&url=http://www.byggutengrenser.no/inspirasjon/oslo-radhus?t%3D108&psig=AFQjCNFYUv0ExwMzx7pd9moncfjuATXYMw&ust=1502787399576830
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Dele kunnskap og erfaringer er viktig
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ISO 14001:2015 – med fokus på mulighetene
Kontekst

Kommunikasjon

Interessenter

Risikobasert 
tilnærming

Forstå 
sårbarhet

Miljøengasjerte 
ledere

Gripe 
mulighetene

Miljøpolicy

Miljøfokus som 
lederstil

Miljøprioritering 
en strategi
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Gripe mulighetene

Viktigste endring i 
ISO 14001
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Fagkunnskap må deles
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Mye kapasitet klart til bruk
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Flytte gods fra vei til sjø
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Kunnskap om havnas kunder – som f.eks. cruise
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The city port of Norway - Oslo
Sewage solution
for cruiseships

Special fee and 
waste initatives
for cruiseships

Waste collected
by electric trucks

Electric 
buss pilot
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Risikobasert tilnærming = 
prioriteringer – revisjon – utvalgte fokusområder

For å lykkes = 
tid til evaluering – refleksjon – sikre forbedring
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Risikobasert utvalg – bidrar til prioritert innsats

PELikan 2 - helelektrisk



24

Nullutslippshavn i Oslo – krever partnerskap

Biogass

Datasenter
Lokal 
produksjon

Lading 
trucks

Transformator+ 
batteri

Landstrøm

Landstrøm

Hydrogenlager

Til 
illustrasjon
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Miljøstyring i Oslo Havn KF – mer realistisk
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ISO 14001 =

Måle og justere

Kunnskap og dele

LE
DEL
SE
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Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn KF
Heidi.neilson@oslohavn.no
Mobil +47 47601857

Sjøveien er miljøveien 
– Tesla-biler ankommer Oslo kollektivt
> 22. mars: 1.583 biler > 15. mars: 1.305 biler

Takk for oppmerksomheten
Ingvar M. Mathisen, imm@oslohavn / tlf. 997 40050

Heidi Neilson, heidi.neilson@oslohavn.no  /476 01857

mailto:Heidi.neilson@oslohavn.no

	Lysbildenummer 1
	��Godset kommer kollektivt med skip i Oslo��1 containterskip �= 400 semitrailere�= 800 containere�= 10 km. med kø på vei�
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	ISO 14001:2015  = strategi og ledelse fra toppen
	Oslo Havn – stolt av å være ISO 14001 sertifisert
	Miljøpolicy =�ambisjoner + mål + interessenter + kontekst ��
	Ambisiøse klimamål for Oslo og Oslo Havn 
	Utslipp i Oslo er kartlagt:�«Oslo som nullutslippshavn»��
	Miljø gir masse oppmerksomhet
	Oslo Havn KFs interessenter 
	Oslo Havn KFs prioriterte interessenter
	Dele kunnskap og erfaringer er viktig
	ISO 14001:2015 – med fokus på mulighetene
	Gripe mulighetene
	Fagkunnskap må deles
	Mye kapasitet klart til bruk
	Flytte gods fra vei til sjø
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	The city port of Norway - Oslo
	Risikobasert tilnærming = �prioriteringer – revisjon – utvalgte fokusområder��
	Risikobasert utvalg – bidrar til prioritert innsats
	Nullutslippshavn i Oslo – krever partnerskap
	Miljøstyring i Oslo Havn KF – mer realistisk
	�ISO 14001 =��Måle og justere��Kunnskap og dele��LE�DEL�SE
	Lysbildenummer 27

