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- 17 kommuner

- 130 000 innbyggere

- 300 mill. kr i omsetning

- 100 årsverk 

- 100 000 tonn avfall pr. år

- Husholdningsrenovasjon

- Fritidsrenovasjon

- Septiktømming

- Ca. 85 000 kunder

Miljøselskapet ReMidt



Agenda

• Digital infrastruktur

• Integrasjonsplattform

• Digital målstyring/KPI

• Digitaliseringseksempler



Hva er skytjenester?
SaaS (Software as a service)

- Gmail

- Office365

- Visma.net

- Salesforce

PaaS (Platform as a service)

- Force.com

- SAP

- Google App Engine

- Azure SQL

IaaS (Infrastructure as a Service)

- AWS, Azure, Google cloud

On-prem Samlokalisering Hosting IaaS PaaS SaaS

Data Data Data Data Data Data

Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon Applikasjon

Database Database Database Database Database Database

Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem Operativsystem

Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering Virtualisering

Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere Fysiske servere

Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring Nettverk/Lagring

Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling Datarom/Kjøling



Fordeler med en infrastruktur i skyen

- Optimalisere kapasitet og ressurser og betale «rett» pris.

- Hente ut potensiale for samhandling som ligger i Office 365.

- Integrere og administrere mobile enheter

- Standardisere med tanke på nye integrasjoner og ivareta de 

eksisterende.



- Robust løsning med tanke oppetid, tilgjengelighet,

informasjonssikkerhet og tilgangskontroll.

- Forenklet administrasjon av brukere, rettigheter og enheter.

- Innhold tilgjengelig og søkbart.

- Potensiale for automatisering og digitalisering som ligger i Microsoft 

365.

- En fremtidsrettet, skalerbar og standardisert plattform.

Fordeler med en infrastruktur i skyen



ReMidt sin skyreise

• Valgte Microsoft Azure som teknologi plattform

• Kjørte «assessment» av eksisterende plattform

• Laget kravspesifikasjon og kjørte offentlig 
anskaffelsesprosess

• Vi gikk «all in» i skyen (ikke hybrid eller on-prem)



ReMidt sin skyreise

• Valgte «refactoring» og ikke «lift and shift» strategi

• Ny infrastruktur satt opp i Azure (nettverk, virtuelle 
maskiner og databaser)

• Migrert brukere og innhold (SharePoint og OneDrive)

• Reinstallerte alle datamaskiner med intune og Autopilot



Erfaringer

• Migrering gikk knirkefritt

• Utfordringer med ytelse på en fagapplikasjon

• Vi har en flott sandkasse, men sandslottet er ikke ferdig 
bygd enda

• Opplæring av brukere er viktig og blir aldri prioritert høyt 
nok.

• Godt rustet for samhandling på tvers av lokasjoner

• Alle har tilgang på det samme uansett lokasjon

• Fri leverandørbundling



Kundeportal
for IKS

Ansatt-app for 
IKS

Rapportering
(KOSTRA)

Beslutningsstøtte Benchmarking

ReMidt TRV IR

REIT



Digital målstyring

• Kjenne dagens situasjon før en 
definerer nye resultatmål 

• Måle strategioppnåelse

• Dele og skape tilslutning blant ansatte 

• Øke fokus på effektiv produksjon



• Øke fokus på 
miljøprestasjon

• Automatisere 
prosessmåling

• Automatisere 
rapportering

• Skape 
forretningsfokus i 
konsernet



Forutsetninger for å lykkes

• Eie dataene dine selv !

• Kontinuerlig fokus på registreringer

• Kontinuerlig fokus på datakvalitet

• Still krav til API/uttrekk av data 
mot leverandører

• Ikke bare systemkrav



Hva gjorde ReMidt

• Struktur ! lik virksomhetsmodell i 
• ERP
• Vektsystemer
• KS Systemer
• Stillingsinstrukser 

• Mobil til alle !

• Implementerte Office365
• Power BI - Analyse
• MS Teams – Samhandling
• Sharepoint - Intranett



Kvalitetsmål





Innsamling









Kapasitetsutnyttelse 
hyttepunkt





Gjenvinningsstasjoner













GVS Online

• Web App for gjenvinningstasjoner uten vekt

• Problemstilling
• Ut av vektbua !

• 13 stasjoner med gjennomslagspapir og kvitteringsblokk og 
kaffesøl

• Manuelle datafangst,  tidkrevende, ikke kundeforventet

• Lite «rimelig hyllevare» for oss som bare skal håndtere få 
næringskunder pr. lokasjon

• Arbeidskrevende etterregistrering/faktureringsprosess



Universell løsning

• Plattformuavhengig

• Et felles system for alle stasjoner

• Intgrert mot API fra vårt ERP system

• Enkelt brukergrensesnitt



Funksjonalitet



Bestillingsløsning intern 
henting
• Løsning for internbestilling logistikk fra 

gjenvinningsstajoner
• Ønske om sporbarhet

• Flere bestillere

• Ønsket bestilling fra felt (Ut av vektbua)

• Grunnlag for statistikk, digital ordreflyt




