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Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv logo 
benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Oslo kommunes sjøområde
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• 25 km².
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Spesialfartøy for rydding i sjø

04.11.2019 3

• Ryddes i dag med spesialfartøy fra 1990
• 60-70 tonn avfall tas opp hvert år
• Dieseldrevet,  HVO 100 (fossil fri)

• Ny elektrisk fartøy er under bygging for 
levering i januar 2020
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Dimensjoner / kapasiteter
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• Byggemateriale aluminium
• Lengde 12 meter
• Bredde 7,5 meter
• Dypgående 1,5 meter
• Hovedmaskineri 2x140 hk
• Sidepropeller 4x50 hk
• Nominell batterikapasitet 552 kWA
• Driftstid 4 timer (alternativt 38t. - 5 knop)
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Simulering av batterikapasitet
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Statusbilde fra verft i Grovfjord.
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FoU - Autonom søppelrobot
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Foto: Clean Sea Solutions

Samarbeidsprosjekt mellom

Clean Sea Solutions
INVENTAS
Handelens Miljøfond
Bymiljøetaten
Oslo Havn KF

Sjøsetting 2019-2020
Eies av Oslo Havn etter testperiode 
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Takk for 
oppmerksomheten.


