
MILJØVENNLIG 

DRIFT
- BARE Å IKKE 

SPRØYTE?

Helene G. Berger, seksjonssjef parkforvaltning



MILJØVENNLIG DRIFT

• Hva er miljøvennlig drift?

• Hva har vi gjort i Oslo?

• Hva gjør vi videre i Oslo?



HVA ER MILJØVENNLIG DRIFT?



Opplæring?



Elbil som 

arbeidsbil?
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Kompost?
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HVA HAR VI GJORT I OSLO?

• Bruker ikke kunstgjødsel eller sprøytemidler med noen unntak…

• Jordforbedring ved bruk av Oslokompost og husdyrgjødsel

• Krav til entreprenørene; 

• Egenerklæring om miljøledelse (ISO 14001)

• Rapportering på fremmede arter

• Bevaring og utvikling av biologisk mangfold

• Skjøtsel etter miljøvennlige prinsipper



SKJØTSEL ETTER MILJØVENNLIGE 

PRINSIPPER
• Det tillates ikke bruk av kunstig fremstilt gjødsel, plantevernmidler 

og salt som issmeltingsmiddel. 

• Kvist skal flises opp og komposteres i godkjent 

komposteringsanlegg for grøntavfall eller behandles på annen 

miljøvennlig måte. Flis fra flising skal ikke legges igjen i anlegget.

• Større greiner og trær skal så langt det er mulig brukes som ved.

• Løv og avklipp skal i størst mulig grad knuses på stedet der dette 

lar seg gjøre.

• For totaktsmotorer skal det benyttes miljøbensin. 

• Ved nytt innkjøp av dieseldrevne maskiner eller kjøretøy som skal 

benyttes i anleggene, skal disse være utstyrt med partikkelfilter.





HVA GJØR VI VIDERE?

Nye krav til entreprenørene:

Ved transport av personell, utstyr, avfall og liknende til enklere 

arbeidsoperasjoner i anlegget, skal det kun benyttes kjøretøyer med 

elektrisk drift. I tilfeller der dette ikke er mulig på grunn av behov for 

større maskinkraft, for eksempel ved tyngre massetransport, bruk av 

komprimator osv., skal dette godkjennes av oppdragsgiver på 

forhånd.

Driftsmaskiner som for eksempel gressklippere kan ha 

bensin/dieseldrift, men det skal da bestrebes å benytte støysvake og 

drivstoffgjerrige maskiner.



HVA GJØR VI VIDERE?

Nye krav til entreprenørene:

Tjenesteyters maskinpark som skal benyttes i tilknytting til kontrakten

må som minimum oppfylle Eurokrav 4 (2005 eller nyere). Tunge 

kjøretøyer som Tjenesteyter leier inn skal minimum oppfylle Eurokrav 

5 (2009 eller nyere kjøretøy).

Bymiljøetaten krever at Tjenesteyter skal tilfredsstille krav til 

ugrasrenhold i henhold til beskrivelsen med metoder basert på 

integrert ugrasbekjempelse uten bruk av kjemiske plantevernmidler. 

Dette vil innebære økte kostnader.



SMART CITY

• Nivåmålere i dypavfallsbeholdere

• Anleggsregister

• Treregister

• BYMelding





Måling av nivå hvert 30. minutt og 
dataoverføring 2 ganger per døgn 

(kl 06 og 1430)

Systemet tar vare på alle målte data for 
hver enkelt oppsamlingsenhet. 

Alle data vises og er tilgjengelig i et eget 
web-kartgrensesnitt utviklet av Rosim AS, 
www.renby.no

http://www.renby.no/




TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


