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1

Sammendrag

Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at flere norske kommuner og avfallsselskaper vurderer å gå til innkjøp av systemer for elektronisk henteregistrering.
Prosjektet er i hovedsak finansiert med FOU-midler fra Avfall Norge, og de
mest erfarne brukerne av slike systemer her til lands har sittet i styringsgruppen. Det er gjennomført en studietur til Sverige og avholdt 2 workshops. Det er
også etablert et nettverk for brukere av slike systemer der nettverket har en
egen hjemmeside på www.avfallnorge.no.
I rapporten er det kartlagt erfaringer fra Sverige og Danmark som har hatt slike
systemer i lengre tid. I tillegg er det hentet erfaring på et relativt detaljert nivå
fra flere norske brukere av slike systemer. Denne kartleggingen har bl.a. omfattet:


Bakgrunn for valg av denne typen system.



Erfaringer fra innkjøpsprosessen.



Brikker - Innkjøp og montering.



Utstyret på renovasjonsbilen.



Kontorsystemer / kunderegister.



Gebyrsystemer.



Kostnader ved innføring av slike systemer.



Effekter av systemene.

På grunnlag av disse erfaringene blir det gitt anbefalinger til hvordan ny brukere bør legge opp sin prosess, og hvilke valg som bør tas slik at de kan unngå en
del av de problemene som de eksisterende brukerne har hatt.
Viktigste anbefaling er at nettverket videreutvikles slik at eksisterende og nye
brukere kan utveksle erfaringer, og dermed gjøre systemene mer effektive og
sikre at teknologien er mest mulig tilpasset brukernes behov. I dette arbeidet
kan en gjerne inkludere svenske og danske aktører.
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2

Innledning

2.1

Bakgrunn

De siste årene har flere kommuner og avfallsselskap tatt i bruk systemer
med elektronisk henteregistrering. Disse kommunene/selskapene merker
stor interesse fra andre når det gjelder spørsmål om vurderinger og praktiske
erfaringer.
Formålet med dette prosjektet er å formidle erfaringer som i denne rapporten baseres på litteratursøk og innhenting av opplysninger fra aktører som
har tatt i bruk denne typen registrering.
Elektronisk henteregistrering er også i bruk i de øvrige nordiske land, og det
er aktuelt å utvide prosjektet i et samarbeid med RenoSam og/eller Avfall
Sverige.

2.2

Prosjektets målsettinger

Hovedmålsettingen er å evaluere de eksisterende systemer for elektronisk henteregistrering, og på bakgrunn av denne evalueringen å utforme råd og anbefalinger til nye brukere når det gjelder innkjøp og drift.
Prosjektet kan også gi anbefaling til videre studier i regi av Avfall Norge, eventuelt i samarbeid med Avfall Sverige og RenoSam i Danmark. Aktuelle tema i
så måte kan være en felles nordisk kravspesifikasjon for utvalgte elementer,
eller nærmere studier av nye teknologiske løsninger.
Prosjektet har også som mål å legge til rette for å etablere et nettverk for norske
brukere av slike systemer.

2.3

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal samle erfaringer fra løsninger som omfatter det meste av
husholdningskundene i de aktuelle områdene. Følgende tekniske løsninger
er aktuelle:
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Registrering av antall tømminger med eller uten vekt basert på identifikasjon av kunde ved RFID-brikke eller strekkodelapp montert på oppsamlingsenhet ("Brikke-system").

Prosjektet skal primært evaluere erfaringer fra systemer i ordinær drift, men
det kan også vurderes å inkludere erfaringer fra områder som har utredet
slike systemer, eller er i gang med planlegging/innkjøp av slike systemer.
Dette er for eksempel aktuelt i forhold til å kartlegge hvilke formål som
vektlegges, samt hvilke kriterier som legges til grunn for valg av system, jf.
evalueringstemaene nevnt nedenfor.
Prosjektet vil hente erfaringer fra 4 – 6 norske kommuner / avfallsselskaper
der ulike systemer er i ordinær drift. I tillegg kartlegges mer generelle erfaringer fra Sverige og Danmark. Private renovasjonsaktører og leverandører
av systemer tas også med på råd ved gjennomføring av evalueringen.
Følgende tema inngår i evalueringen:
1. Formålet med valg av denne typen løsning. Hva er mest vektlagt av for
eksempel behov for kvalitetssikring/kontroll, behov for gebyrdifferensiering, kundeservice/ fleksibilitet eller økonomi?
2. Organisering av grensesnittene ved innkjøp og drift i forhold til kommune/selskap, renovatør og kunde. Hvordan er grensesnittene organisert i forhold til innkjøp av utstyr, merking av beholdere, avregning av
innsamling, registrering avvik, overføring av data, kontakt mot kunde,
fakturagrunnlag/gebyr mv.
3. Kartlegge erfaringer med innkjøp av systemene i forhold til for eksempel valg av innkjøpsprosedyre, antall tilbydere/marked, inndeling av
entrepriser og ansvarsfordeling av grensesnitt.
4. Kartlegge erfaringer fra implementering og drift av systemet for de ulike elementene, herunder brikker, utstyr på bil, overføring av data og etterbehandling av data. Erfaringer til renovatøren i forhold til hvordan
systemet påvirker renovasjonsarbeidet kartlegges også.
5. Kartlegge kostnader på et grovt nivå i forhold til utstyr på bil, brikker/
montering, ekstraarbeider for renovatør, ekstraarbeider for kommune/selskap, samt eventuelle økte inntekter som følge av systemet.
6. Effekter av systemet med hensyn til kvalitet, effektivitet, kundetilfredshet og gjenvinningsgrad.
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For å gjennomføre prosjektet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:


Frode Rosland, Avfall Sør



Torbjørn Eliassen, BIR



Rainer Hivand, RenoNorden



Mette Gilhuus Johansen, RfD



Roy Ulvang, Avfall Norge (Sekretær)

Det ble gjennomført workshops i april og desember 2009. Arbeidsgruppa reiste
på studietur til Sverige 21-22.oktober. I vedlegg er det et kort notat fra denne
turen, jf. punkt 13.2.
Prosjektet er i hovedsak finansiert av FOU-midler fra Avfall Norge.
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3

Kort om tekniske løsninger

3.1

Innledning

Som det fremgår av prosjektbeskrivelsen omfatter vurderingen de to tekniske
løsningene Brikkesystem og GPS-system. De to løsningene er vist skjematisk
under:
Figur 1:

Tekniske løsning Brikkesystem

Figur 2:

Teknisk løsning GPS-system
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3.2
Figur 3:

Registrering ved bruk av RFID-brikker
Montering av RFID-brikker på beholder (fra "Avfall og Miljø")

På hver beholder blir det montert en RFID-brikke, samt påsatt en etikett med
strekkode og en etikett med adressen til kunden som disponerer beholderen.
Brikken kan enten bli montert nede på beholderen, som vist på bildet over, eller
oppunder kanten på beholderen, slik DIN-normen setter som krav, jf. punkt
13.4.1, samt bilde under.
Figur 4:

Plassering av brikke oppunder kanten på beholderen

Uavhengig av plasseringen av brikken, er det her til lands og mange steder ellers i Norden mest vanlig med brikker som sender på såkalt lav frekvens (for
eksempel 125 kHz).
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Dette fordi det er påkrevd med kortest mulig leseavstand for å sikre at det kun
er beholdere som i realiteten blir tømt som blir registrert, og for å sikre at en
ved tømming av flere beholdere samtidig får identifisert riktig beholder.
Ved hver tømming på bilen kan følgende data registreres automatisk:


Beholdertype og størrelse.



Brikkenummer, og dermed nødvendige opplysninger om kunde.



Dato og klokkeslett.



Eventuell vekt ved veiecelle på lift, alternativt vekt fra rammevekt ved
registrering av større beholdere.



Eventuell geografisk posisjon (GPS-posisjon).

I tillegg kan personellet på bilen (renovatøren) manuelt taste inn ulike forhåndsdefinerte avvikskoder som for eksempel overfylt beholder, mangelfull
sortering, ødelagt beholder mv.
Manuell registrering må også skje ved eventuell levering av avfall i sekk, for
eksempel sekk med emballasjeplast.
Figur 5:

Utstyr på renovasjonsbil (eksempel fra RIR)

Ved dette systemet er det bl.a. behov for følgende utstyr på bilen:

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx



Antenner / sensorer, samt boks for registrering av avvik mv. ved bilens
lift, jf. figuren over.



Eventuelt veiesystem montert på lift for individuell vektregistrering av
hver beholder, alternativt veieceller montert på påbyggets ramme for
registrering av endringen i lassets totalvekt.



Datamaskin for lagring av tømmedata, samt eventuell kartløsning med
navigasjonssystem.
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System for overføring av data fra bil til kontor, samt for mottak av data
og meldinger fra kontor til bil. I dag skjer dette ofte trådløst via for eksempel GPRS.

På "kontoret" må det da være et system for mottak av data fra bilen, og som
tilordner disse for videre bearbeiding mot kommunens/selskapets kundeinformasjonssystem (KIS-system), inkludert faktureringssystem.
I systemer som setter strenge krav til overføring og oppdatering av tømmetidspunkt kan selskapets kundebehandlere til enhver tid ha en oppdatert oversikt
over hvilke beholdere som er tømt eller ikke.
Kontorsystemet må også ha mulighet for å sende meldinger og data tilbake til
renovasjonskjøretøyene.
Bildet nedenfor viser en forenklet modell for "kontorfunksjonaliteten" eller det
som ofte kalles for "sentral enhet".
Figur 6:

Skjematisk oversikt over dataflyt inn og ut av kontorsystemet

På figuren er det vist et tydelig grensesnitt mellom den sentrale enheten og
KIS-systemet. Dette kan både være brannmur og et grensesnitt for leveransen.
Her til lands har det hittil vært slik at de som leverer utstyr på bil også leverer
den sentrale enheten. Dette sikrer at ansvaret til leverandøren følger dataene
helt fram til kontoret.
Det aktuelle grensesnittet kan også være formålstjenlig for å unngå uheldige
markedsmessige koblinger mellom leverandør av utstyr på bil og KIS-system.
Den sentrale enheten kan enten inneholde kartapplikasjoner, samt eventuell
funksjonalitet for ruteplanlegger, eller kommunisere mot en annen server med
en slik applikasjon. Dette er funksjoner som kan være mindre hensiktsmessig å
ha i en KIS-database.
Den sentrale enheten anses i de fleste tilfeller som et nødvendig element mellom bil og ulike databaser, for eksempel KIS-databasen. Sentral enhet benyttes
som oftest også som en del av et GPS-system.
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3.3
Figur 7:

Registrering ved hjelp av GPS-system
Illustrasjon GPS-registrering

Ved dette systemet blir ikke beholderne merket med RFID-brikker. Beholderne
merkes heller ikke med etiketter.
I stedet kjøres rutene i hele renovasjonsområdet på tømmedag for å registrere
GPS-posisjonen til hver beholder. Denne registreringen samkjøres med kunderegisteret slik at kundens identitet blir direkte knyttet til GPS-posisjonen. Ved
ordinær innsamling vil da de fleste kundene bli identifisert ut fra forventet
GPS-posisjon til beholderen.
Mens bakgrunnen for systemer med brikker ofte er behov for en nøykatig registrering av tømming som basis for mer rettferdig prising av tjenesten mot
kundene, er dette systemet primært et verktøy for "intern" kvalitetssikring av
tjenesten. Kvalitetssikringen kan imidlertid benyttes til meldinger til kunder om
avvik, samt svare på spørsmål fra kunder om enheten er tømt eller ikke.
Siden det ikke er behov for registrering av brikke, blir utstyret på bilen noe enklere. I systemet som til nå har vært i bruk i en del norske kommuner, har det
kun vært en kjøretøy-computer med GPS inne i bilen. Denne kan imidlertid
sende og motta meldinger og data av tilsvarende omfang som for brikkesystemet. Utstyret har også et navigasjonssystem som standard. Utstyret kan også
lett flyttes fra bil til bil slik at det ikke er behov for dedikerte reservebiler med
påmontert utstyr.
Computeren i førerhuset kan også tilknyttes eventuelle vektsystem bak på bilen
slik at registrert vekt kan kobles mot kunde, dersom da kunden er entydig definert. Dette er som regel en rammevekt, men en mer nøyaktig vekt montert på
lift er også et alternativ.
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Figur 8:

Knapperader for registrering av tømming/avvik / vekt ved GPS
(HAMOS)

Figuren viser eksempel på type registrering som føreren kan utføre ved registrering av tømming. Den røde er for husholdningskunder, der det er mulighet for å
registrere avvik/merknad. I den blå for næringskunder er det i tillegg anledning
til å registrere vekt (fra for eksempel rammevekt), samt fyllingsgrad i oppsamlingsenhet.
En ulempe med dette systemet sammenlignet med et brikkesystem, er at alle
registreringer må skje manuelt, med de feilkildene dette fører med seg. En ytterligere kilde til feilinformasjon er at registreringene må skje fra førerposisjon,
og ikke der beholderen fysisk blir tømt.
Etter at registrering er utført, er det i prinsippet de samme mulighetene for databehandling og kommunikasjon mot selskapets KIS-system som beskrevet under brikkealternativet. HAMOS har for eksempel en full kommunikasjon mellom GPS-systemet og eget KIS-system.
I de tilfeller der beholderne er utplassert på samleplasser sammen med andre
beholdere, er det selvsagt umulig å få en entydig identifikasjon. For tømmepunkter der det for eksempel kun er 1 næringskunde, vil derimot identifikasjonen bli tilfredsstillende. Systemet vil også kunne identifisere de fleste kunder i
mer grisgrendte områder med en lav andel samleplasser.
Andelen av kunder med entydig identifikasjon kan økes ved å montere RFIDbrikker på oppsamlingsenheter ved samleplasser. Men dette krever også at det
monteres utstyr på bilene som er tilpasset slik registrering.
Unøyaktigheten ved samleplasser gjør at systemet i utgangspunktet er lite egnet
som et heldekkende system for gebyrdifferensiering basert på betaling pr. tømming.
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3.4

Oppsummering av funksjonaliteter

Systemene har ulike kvaliteter, og vil dermed på ulike måter tilfredsstille de
enkelte selskaps behov. Dette er vist i en tabell der det er brukt følgende koder:
*** Bra
Tabell 1:

** Tilfredsstillende

*

Mindre bra

Oppsummering av kvalitet/ funksjonalitet ved de to hovedsystemene

RFID system

GPS - system

* (høyt)

*** (lavt)

Kvalitetssikring mht.
tømming utført / avvik

***

**

KS mer entydig hos
RFID

Entydig identifikasjon

***

0

Kan ikke identifisere
kunde ved samleplasser

Registrering av vekt

***

*

GPS kun der kunde er
entydig definert

Registrering av geografisk posisjon

***

***

Felles funksjonalitet

Feilkilder ved registrering

***

*

GPS krever mer manuell håndtering

Kommunikasjon til og
fra kontor

***

***

Driftssikkerhet / fleksibilitet renovasjonsbil

**

***

GPS enklere og mer
fleksibelt utstyr

Egnet som grunnlag for
gebyrdifferensiering

***

0

GPS ikke egnet pga
manglende ID

Investeringsnivå

Merknad

Dersom selskapet ønsker at systemet skal være det viktigste grunnlag for gebyrdifferensiering, er et GPS-system lite aktuelt.
GPS-systemet benyttes imidlertid noen steder som faktureringsgrunnlag for
næringskunder, men dette forutsetter at kunden kan identifiseres gjennom GPSposisjonen.
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Et GPS-system er derfor primært et system for kvalitetssikring av innsamlingstjenesten, der GPS også krever vesentlig lavere investeringskostnader. Siden
identifikasjonen ikke er 100 %, må en imidlertid være oppmerksom på at kvalitetssikringen ikke kan knyttes opp mot en spesiell beholder eller en spesiell
kunde, men heller at en returnerer opplysninger om at "på samleplass NN er x
antall beholdere tømt av totalt y stk..
Sammenlignet med drift uten disse systemene gir både RFID- og GPS-systemet
data for geografisk posisjon, dvs. at kjøreruten kan dokumenteres i etterkant,
samt at systemene kan benyttes som grunnlag for ruteplanlegging eller som
verktøy for vikarer for lokalisering av tømmestedene.
Generelt forutsetter likevel begge systemene at selskapet / kommunen har full
oversikt over kunderegistrene. Erfaring viser at dette i varierende grad er tilfellet, slik at opprydding i kunderegisteret blir et relativt omfattende arbeid ved
innføring av systemet.
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4

Nordiske erfaringer

4.1

Erfaringer fra Sverige

4.1.1 Generelt
I følge Dahlèn mfl. /1/ og /4/ ble vektbaserte hentesystemer startet opp i Sverige i 1995, og 10 år senere er slike systemer i drift i 26 av 290 kommuner. De
fleste av disse startet opp i perioden 1995 – 98, mens de andre tok systemet i
bruk i perioden 2000 – 2005. De 26 kommunene dekker ca 800 000 innbyggere, som tilsvarer 9 % av innbyggertallet i Sverige.
Figur 9:

Kommuner med vektbasert avfallsgebyr pr. 2008 (fra /4/)

De største kommunene med denne typen system er Linkøping, Sundsvall,
Umeå og Varberg. Kartet viser lokaliseringen av de 26 svenske kommunene.
I følge opplysninger vi har fått i dette prosjektarbeidet, har antallet svenske
kommuner med slike systemer økt kraftig det siste året, slik at det trolig vil
være i bruk i ca. 100 kommuner i løpet av 2010. Økningen skyldes dels at teknologien nå oppfattes som "moden", og dels at det oppstår en viss "smitteeffekt" mellom kommunene.
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4.1.2 Erfaringsrapport fra Avfall Sverige
Avfall Sverige (den gang RVF) utgav i 2004 en erfaringsrapport fra driften av
ID-systemer, /3/. Intensjonen til rapporten var å gi en veiledning til kommuner
som den gang vurderte dette systemet, der rådene var basert på erfaringene fra
de drøye 20 kommunene med slike systemer i drift.
Generelt er rapporten relativt detaljert når det gjelder de tekniske forholdene,
mens driftserfaringene er noe generalisert. Siden det er skjedd en viss utvikling
på det tekniske området etter 2004, er disse forholdene vektlagt lite i denne
gjennomgangen, men vi nevner likevel rapportens konklusjoner og råd:
-

En eventuell innføring av et slikt system krever et bredt og godt beslutningsgrunnlag. Om målet er økt kontroll, høyere kundeservice, høyere
gjenvinningsgrad, bedre gebyrdifferensiering eller kun en ”modernisering”,
er det uansett viktig å definere hvilket mål som har høyest prioritet, og hva
det skal fokuseres på i videre prosess.

-

Ved innkjøp av systemer må det stilles tydelige funksjonskrav. Som et
konkret krav nevnes høy kvalitet på kabling slik en unngår brudd, oljelekkasje, frost og fukt. I tillegg bør en ha mulighet til å kunne teste ulike typer
brikker.

-

Reserveløsninger for registrering bør prioriteres slik at registrering kan skje
selv om hovedløsningen ikke virker. Vesentlige økonomiske konsekvenser
for innleide renovatører ved avbrudd, anbefales også.

-

Bruk av systemet stiller i utgangspunktet små krav til økt kompetanse hos
renovatørene. Det er likevel viktig at renovatørene trekkes inn på et tidlig
tidspunkt i planleggingen slik at de forstår formålet med omleggingen, og
hvilken fordeler som systemet gir for renovatørene selv. I en driftssituasjon
er det også viktig at avviksmeldinger følges opp av administrasjonen, slik at
det begge parter samarbeider om kontinuerlig oppdatering av kunde- og beholderegisteret.

-

Abonnenter/kunder må i god tid informeres om innføringen av et nytt system og formålet med dette. Bl.a. bør det understrekes at formålet ikke er en
økt kontroll av kunden. Det har vært enkelte tilfelle av at kunder fjerner
klistrelapper og brikker i frykt for å bli ”overvåket”.

-

Rapporten anbefaler også at kommunen tenker igjennom beholderhåndteringen ved gjennomføring av tiltaket. Skal beholderne bestilles med påmonterte brikker, skal brikkene monteres sentralt, eller ute hos kunden? Rapporten anbefaler uansett at selve koblingen mellom brikken og kundeinformasjonen må skje ute hos kunden.

Når det gjelder nytten av systemet, er det i denne rapporten i liten grad fokusert
på ønsket om økt gjenvinning eller mer rettferdige gebyr.
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Derimot blir det fremholdt at systemet gir en bedre kvalitetssikring i alle ledd
av henteprosessen. Fra et sikrere kunderegister til en bedre dokumentasjon av
utført tømming. Det siste er også fremholdt som en klar arbeidsmiljøforbedring
for renovatøren.
Rapporten mener også at selv om systemet er kostbart og gir økt administrasjon
på noen felt, så oppveies dette av flere nyttefaktorer. Bl.a. nevnes påvisning av
gratispassasjerer, mindre konflikter med kunder om tømming er utført eller
ikke, bedre fakturagrunnlag fra renovatør, samt bedre kvalitetssikring av renovatørens arbeid.
Til slutt har rapporten en "fremtidsvisjon" om at det skjer en større grad av
standardisering av utstyret, samt at utstyret blir en integrert del av standard utstyr for innsamling og transport. Som eksempel nevnes at alle beholdere leveres
med påmonterte brikker, og at alle biler som en integrert del av bil og påbygg,
leveres med bilcomputere og har påmontert system for registrering og videresending av tømmedata.
4.1.3 Artikkel i avfallstidsskrift
Avfallstidsskriftet Avfall och Miljø fokuserte på dette i en artikkel fra 2008, /2/,
med en nærmere omtale av to svenske kommuner.
Umeå kommune har erfaring fra 1997. I startfasen ble det størst fokus på rettferdigheten til dette systemet. Etter hvert ser en andre fordeler som for eksempel klagehåndtering, dokumentasjon av utført jobb fra renovatøren sin side,
samt at gratispassasjerer blir oppdaget.
I samme artikkel ble det fremhevet at det er viktig med utstyr som fungerer, og
at det er et reservesystem på plass dersom systemet er midlertidig ute av drift.
Videre ble det påpekt at tilpasninger til ny programvare kan skape utfordringer,
og at det er viktig med økt bemanning hos kommunen i innføringsfasen.
I Bjuv kommune er systemet med elektronisk henteregistrering avviklet. Dette
har dels en sammenheng med at de har slått seg sammen med andre kommuner
uten et slikt system, men også fordi de opplevde flere negative erfaringer.
Blant annet var det en del diskusjoner med abonnenter som påstod at registrerte
vekter var feil. Mange abonnenter var også bekymret for at naboer brukte deres
beholder. De opplevde også en del tekniske problemer med avlesningsutstyret.
Gjennom systemet ble mengden restavfall i Bjuv halvert, men til gjengjeld fikk
de økt forsøpling av returpunkter og en økt mengde restavfall på gjenvinningsstasjonene.
4.1.4 Vurdering av vektbaserte systemer som styringsmiddel
Lisa Dahlèn og Anders Lagerkvist ved Universitet i Luleå utførte i 2008 en
doktoravhandling som dekket de fleste aspekter ved avfallshåndtering, herunder
systemer for kildesortering, sammensetning av avfallet, avfallsanalyser, statistikkgrunnlag mv. Avhandlinger har en egen utredning om fordeler og ulemper
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ved vektbasert henting, der dette ble vurdert som et overordnet insentiv for økt
kildesortering, /1/. Denne utredningen er oppdatert og omarbeidet til en rapport
i regi av Avfall Sverige som ble utgitt i 2009, /4/.
Vurderingen bygger dels på svensk og utenlandsk litteratur, dels en inngående
undersøkelse blant alle de svenske brukerne, samt en grundigere vurdering av
blant annet avfallsstrømmene hos tre svenske kommuner med slike systemer i
drift.
Rapporten nevner følgende land der slike systemer benyttes: Danmark, Finland,
Tyskland, Sveits, Italia, Østerrike, Nederland og Luxembourg.
Det ble gjort en statistisk sammenligning av innsamlingsgraden (kg/innb) av
restavfall fra husholdninger i 23 kommuner med vektbasert henting, og tilsvarende verdi fra 215 svenske kommuner uten vekt-basert system.
Sammenligningen viste at avfallsmengden fra kommuner med vekt-basert system var i gjennomsnitt 20 % lavere. Denne reduksjonen kunne imidlertid ikke
finnes igjen i tilsvarende økte mengder av kildesorterte fraksjoner, dvs. papir,
glass, plast mv. Det påpekes en del feilkilder til denne konklusjonen, bl.a. at
alle data er rapportert av kommunen selv.
I spørreundersøkelsen til de 26 kommunene med slike systemer i drift, svarte
alle at ett av hovedformålene med systemet var reduserte avfallsmengder og
gjenvinning. Under en tredjedel nevnte rettferdighet som ett hovedformål. Ingen nevnte kvalitetssikring / gratispassasjerer.
Hele 95 % var positive eller svært positive til systemet. 77 % mente at systemet
hadde ført til reduserte avfallsmengder og økt utsortering. Økt utsortering
stemmer imidlertid ikke helt med den statistiske vurderingen nevnt over.
Kun to av kommunene, eller ca. 9 % sa at de opplevd ekstra administrativt arbeid på grunn av systemet. En av kommunene påpekte at et slikt system ikke
burde være det eneste virkemidlet.
I de mer inngående studiene av tre av kommuner (Linkøping, Umeå og Bjuv),
ble blant annet rapporter om forsøpling fra kommuner, miljøvernmyndigheter
og politi gjennomgått. Alle tre myndighetsinstanser kunne med sikkerhet si at
ingen forsøplingstilfeller skyldes de vektbaserte systemene.
Rapporten nevner en dansk undersøkelse (Nilsson 2002), som konkluderte med
at forekomsten av restavfall langs rasteplasser var høyere i kommuner med
vektbaserte systemer, enn i kommuner uten slike systemer.
Restavfallscontainere på gjenvinningsstasjonene ble også gjennomgått i tre av
kommunene. Det samme ble gjort i en kommune uten et vektbasert system.
Denne gjennomgangen avdekket imidlertid ingen tendens til økt mengde vanlig
restavfall i kommunene med vekt-basert henting.
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Rapporten. /4/, gir også en oversikt over gebyrsystemene i de svenske kommunene med slike systemer. De fleste kommuner har en fast avgift, som likevel
differensieres etter om restavfallet tømmes hver uke, hver 2.uke mv. I tillegg er
det et variabelt gebyr som varierer mellom 1,10 - 3,26 SEK/kg. Middelverdien
var pr. 2008 på 2,12 SEK/kg.
Det er også beregnet en ekstrakostnad i området 64 - 71 SEK/kunde for innføring og drift av et vektbasert gebyrsystem. Inkludert i denne kostnaden er ekstra
innsamlingskostnader på ca. 31 SEK/kunde på grunn av at hver tømming tar en
ekstra tid på 2 - 5 sekunder. Rapporten konkluderer likevel med at netto gevinst
ved systemet trolig er positiv når en tar hensyn innrullering av tidligere gratispassasjerer, eventuelt lavere restavfallsmengde og at system gir mer effektiv
innsamlingslogistikk.
Rapporten avslutter med anbefalinger til kommuner som vurderer slike systemer. Disse anbefalingene er i store trekk de samme som i rapporten omtalt i
punkt 4.1.2. Det er også en oppsummering av fordeler og ulemper med et vektbasert system, noe som er oppsummert i utklippet nedenfor.
Figur 10:
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4.2

Erfaringer fra Danmark

4.2.1 Generelt
Første danske system med vektdifferensierte gebyrer ble innført i 1991. Før den
store kommunalreformen i 2006 hadde 25 kommuner innført dette systemet.
Ved gjennomføring av den store kommunalreformen i Danmark i 2007 ble 175
kommuner redusert til 98. De nye kommunene bestod typisk av 3 - 6 "gamle"
kommuner. I de tilfellene der det var vektbasert system i noen av kommunene,
ble det vektbaserte systemet ofte innført i hele storkommunen.
Status pr. 2009 er at det er 10 kommuner med slike systemer, der halvparten
har systemer for veiing og ID-registrering, mens den andre halvparten kun har
ID-registrering. Med hensyn til antallet innbyggere er det et knapt flertall, 54
%, som kun har registrering. Det er totalt ca. 620 000 innbyggere med slike systemer i Danmark, dvs. ca. 11 % av befolkningen.
Av større kommuner med denne typen system kan nevnes Hedensted, Assens,
Holbæk, Tønder, Herning, Randers, Kalundborg og Ringkøbing- Skjern.
Miljøstyrelsen utgav i 1993 en rapport der fordeler og ulemper med differensierte gebyrsystemer ble belyst. Foruten denne er det etter vår kjennskap ikke
laget noen rapporter med generelle danske erfaringer med slike systemer.
Erfaringene som her refereres bygger derfor på 2 - 3 større evalueringsprosjekter som COWI A/S har gjennomført i Danmark, og som trolig kan regnes som
typisk for danske erfaringer de siste årene.
4.2.2

Evaluering av systemer for elektronisk registrering i tre
danske kommuner
Frem til 2007 har som nevnt en del danske kommuner hatt 2-3 forskjellige systemer i drift. Felles for systemene har vært at de har fungert rimelig problemfritt og kommunene og innbyggerne stort sett har vært tilfredse.
I forbindelse med kommunalreformen ble det for en del av storkommunene
gjennomført en evaluering av miljø, økonomi og service ved valg av felles renovasjonssystemer. På grunnlag av bl.a. positive brukerundersøkelser fra kommuner der systemene har vært i drift, ble det bestemt å innføre slike systemer i
hele kommunen.
Det finnes imidlertid også eksempler på at storkommuner bestående av noen
kommuner med slike systemer i drift, valgte å fortsette uten elektronisk henteregistrering.
Erfaringene fra 3 av de nye storkommunene som valgte elektronisk henteregistrering som et nytt felles system er oppsummert nedenfor. Den første kommunen startet høsten 2007, mens den siste startet våren 2008.

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx

.

22

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering

Før oppstart ble det i alle tre kommuner gjennomført en tilbudskonkurranse i
samsvar med EU-/EØS-reglene for offentlige anskaffelser der det bl.a. ble satt
følgende krav til renovatøren:


Kjøretøyer skal ha veieutstyr godkjent for kjøp og salg i henhold til
danske bestemmelser for dette.



Samtidig automatisk veiing og registrering av tømming.



Det skal etableres et grensesnitt for overføring av registreringsdata til
kommunene sitt eget kunderegister.



Summen av enkeltveininger og innveiing på behandlingsanlegget skulle
ikke vise et større avvik enn +/- 2 % pr. lass.



Bøter for manglende registrering og veiing.

Det var dermed renovatøren selv som fikk ansvaret for innkjøp av registreringsutstyret på bil, og som dermed hadde ansvaret for funksjonaliteten til utstyret.
Kommunene kjøpte inn brikker som et separat kjøp, og sørget for montering av
disse på beholderne under beholdernes gripekant. Brikken skulle være av typen
"read-only" og tilfredsstille DIN-norm 30745, jf. punkt 13.4.1, slik at de kunne
leses av de fleste typer antenner på markedet. Beholderne ble i tillegg forsynt
med etiketter med adresse og strekkoder.
Systemet ble også tilrettelagt slik at innbyggerne kunne følge veiingene av egne
beholdere løpende på kommunens hjemmeside. Videre ble det innkrevet gebyr
på grunnlag av registrert vekt, men der 5 kg var "gratis" for hver veiing.
Selv om prosessen ved innkjøp syntes å være grundig, fikk alle 3 kommuner
relativt store driftsmessige problemer etter en tids drift. Disse problemene omfattet bl.a:
 Manglende veininger og registreringer, i en uke manglet det for eksempel ca. 6.000 registreringer.
 Store forskjeller på summen av enkeltveiningene på kjøretøyet og avfallsmengden levert behandlingsanlegget. Ett kjøretøy hadde for eksempel et avvik på 24 tonn i løpet av en uke.
 En mengde feilregistreringer, bl.a. med bruk av feil avvikskoder.
 Problemer med utveksling av data mellom kommunens KIS-system og
renovatørens kjøretøyer.
 Utilfredse kunder som bl.a. begynte med egne kontrollveininger fordi
de ikke hadde tillit til kommunens systemer.
Etter bruk av ekstern hjelp, samt en god dialog mellom kommunen, renovatør
og leverandør, har en imidlertid fått bukt med de fleste problemene hos alle tre
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kommuner. På grunnlag av denne prosessen har en funnet flere problemområder som kommunene bør være mer oppmerksomme på i fremtiden:
 Kommunen må mer nøye definere prosessen rundt utskifting av beholdere, samt en høy grad av kvalitetssikring ved montering av brikker og
utkjøring av beholdere.
 Kommunen bør ha et system for kundehenvendelser som sikrer historikk og sporbarhet.
 I kontrakten med renovatør bør følgende ivaretas:
o Mer entydig definere hvordan data skal overføres til kommunen, og via hvilket grensesnitt.
o Definere prosedyrer for kontroller og hyppigheten av disse, for
eksempel i forhold til avvik mellom enkeltveininger og total avfallsmengde levert.
o Datagrunnlaget skal sikres både hos renovatør og kommune.
o Entydige grensesnitt mellom renovatør og kommune i forhold
til ansvar, med tilhørende bøter for kontraktsavvik.
o Renovasjonsmannskapene skal gjennomgå en grundig opplæring av systemene, og ikke minst motiveres til å benytte disse.
Selv om ansvaret for funksjonaliteten til systemet er entydig plassert hos renovatøren, vil omfattende problemer skape vanskeligheter for kommunen som
oppdragsgiver. Belastningen av eventuelle driftsproblemer kan imidlertid reduseres dersom det er mulig å skjerme kundene, for eksempel ved at systemene
driftes 6 - 12 måneder uten at veiingene brukes som gebyrgrunnlag.
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4.3

Oppsummering Sverige og Danmark

Både Sverige og Danmark startet opp relativt tidlig med elektronisk henteregistrering. I begge land stagnerte utbredelsen noen år, men interessen i Sverige
har tatt seg kraftig opp. Danmark har ikke opplevd en slik økning, selv om flere
kommuner har kjøpt beholdere med brikker ferdig montert uten å ta systemene
i bruk.
Basert på tall fra 2008 var det i Sverige ca. 1 million innbyggere som har denne
typen ordning, eller ca. 11 % av innbyggerne. I Danmark er det ca. 600 000
innbyggere som omfattes av ordningen, noe som også utgjør 11 % av landets
innbyggere.
Systemene bygger kun på registrering fra RFID-brikker. Rene GPS-system er
ennå ikke tatt i bruk i Sverige eller Danmark. I motsetning til flere kommuner
her til lands er da også muligheten for mer rettferdig prising av tjenesten en av
de viktigste drivkreftene for innføring av slike systemer.
Selv om aktørene selv rapporterer om gode erfaringer med disse systemene, har
det vært en del driftsproblemer. Dette kan bl.a. merkes gjennom de rådene som
er gitt i rapporten 2004:11 fra Avfall Sverige. Det økende antallet svenske
kommuner som starter opp i 2009/2010 er likevel en indikasjon på at teknologien nå tydeligvis oppleves som mer moden.
Også i Danmark synes de fleste aktørene å være fornøyd. Men driftsproblemene registrert i de tre kommune som er nevnt, var relativt ressurskrevende å løse.
Denne typen problemer kan også forklare den relativt lave utbredelsen i Danmark.
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5

Kort presentasjon av norske erfaringer

5.1

Innledning

I dette kapitlet gjennomgås kort historikk og status for hvert selskap / kommune, samt litt om omfanget av systemet. I de etterfølgende kapitlene 5 -9 vil en
gå mer detaljert inn på erfaringene for ulike vurderingselementer.
De vurderte kommunene representerer ikke alle norske kommuner med slike
systemer i drift pr. 2009. For eksempel er det flere selskaper og kommuner som
starter opp med GPS-systemer i 2009/2010.
Per høsten 2009 er det innført elektronisk henteregistrering i ca. 26 kommuner
som totalt utgjør ca.700 000 innbyggere, eller ca. 14 % av befolkningen. Av
dette er det kun GPS - registrering for ca. 250 000 innbyggere.

5.2

Kristiansand / Avfall Sør

Kristiansand kommune var den første norske aktøren som innførte elektronisk
henteregistrering i større skala. De startet i 1998 med et prøveprosjekt hos ca.
3000 kunder i en bydel i Kristiansand, før systemet "Smart Sortert" ble innført
hos alle de ca. 30 000 husholdningskundene i kommunen fra 2003.
Fra 2010 blir systemet utvidet til å omfatte de øvrige 3 kommunene i det tidligere RKR, dvs. kommunene Songdalen, Søgne og Vennesla. I det nye felles
selskapet som nå heter "Avfall Sør", vil da Smart Sortert omfatte ca. 40.000
husholdningskunder (108 000 innbyggere).
"Smart sortert" omfatter følgende:
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Valgfri tømming av restavfall og våtorganisk avfall hver uke. Papir
tømmes fast hver 4.uke.



Alle tømminger skal registreres. I tillegg skal alle beholdere automatisk
vektregistreres ved tømming, men da kun til statistikkformål.



Elektronisk tilbakemelding om avvik hos kunde.



Avfallsgebyret differensieres ut fra antall registrerte tømminger, der et
lavt antall tømminger for restavfall gir et lavere avfallsgebyr.
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Valgfri tømming innebærer at rutene for restavfall / våtorganisk avfall må besøke hver kunde hver uke. Fra kundens side må ønsket om tømming markeres
ved at beholderen stilles opp i samsvar med pilretning markert med etikett på
beholdere.
Systemet gir en mengde statistikkmuligheter. Figuren nedenfor viser utviklingen av antall tømminger over 6 -årsperioden i Kristiansand.
Figur 11:

Utviklingen av gjennomsnittlige antall tømminger pr. beholder i perioden 2003 - 2008 (kilde: Avfall Sør)
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"120 Bio" er en 120 liter beholder for våtorganisk avfall.
Figuren viser at det har vært en markert økning i antall tømminger for restavfall, mens økningen for våtorganisk avfall har vært noe svakere. For en 120 liter
restavfallsbeholder har gjennomsnittlige årlige tømminger økt fra ca. 21 stk. i
2003 til ca. 27 stk. i 2008. Dette indikerer at det i startfasen var viktig for
mange å få lavest antall tømminger. Etter en del års drift vektlegges fleksibiliteten i sterkere grad, der en gjerne betaler ekstra for å få tømt beholderen etter
behov.
Fra og med 2010 vil renovatøren kun få betalt etter antall gyldige tømminger,
der kravet er at beholderen er registrert og veid.

5.3

BIR Privat

BIR Privat AS (heretter kalt BIR) er et interkommunalt selskap eid av følgende
9 kommuner: Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og
Vaksdal. BIR har til sammen 310.000 innbyggere, og ca. 170 000 husholdningskunder.
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Innføringen av elektronisk henteregistrering, som i BIR er kalt "BOSSIT", har
følgende historikk:
2003:

Prøveprosjekt gjennomført i Fusa kommune.

2004:

Styrevedtak om innføring av BOSSIT

2004:

Prosess med innkjøp av utstyr startet.

2005 - 2008:

Gjennomført merking av ca. 190 000 beholdere og montering av utstyr på ca. 50 biler.

2008:

Systemet blir overtatt fra leverandør. Osterøy kommune
igangsettes som prøvekommune for gebyrdifferensieringsdelen.

2009:

Igangsettelse i øvrige BIR-kommuner med unntak av
Bergen.

2010:

Igangsettelse i Bergen kommune.

Figur 12:

RFID-systemet til BIR

Det er montert RFID-brikker på beholdere for restavfall og papir. Hver tømming blir automatisk registrert. Fra storbeholdere, dvs. 660 l og oppover, registreres også vekt. BIR samler inn restavfall ukentlig, og papir og plast i sekk hver
4.uke. Sekken blir registrert manuelt ved tømming.
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De registrerte tømmingene går inn som grunnlag til utrekning av gebyr der gebyret graderes etter antall registrerte tømminger for restavfall.
I Bergen kommune blir renovasjonen utført i egenregi. Der arbeides det med et
system der det heleide selskapet som utfører renovasjon blir betalt etter antall
faktiske tømminger.
I de øvrige 8 kommunene blir renovasjonen utført av ekstern renovatør. Denne
får dels betalt etter antall registrerte tømminger og dels betalt etter det teoretisk
maksimale antallet tømminger ut fra antall beholdere. Forholdet mellom de to
avregningsmåtene er likt, dvs. 50 / 50.

5.4

RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) består av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset med totalt
48 000 innbyggere og ca. 14 000 kunder. RIR samler separat inn fraksjonene
restavfall, våtorganisk avfall, papir i beholder, samt plast i sekk.
Alle beholdere, inkludert oppsamlingsenhetene for hyttene, skal utstyres med
RFID-brikker, slik at alle tømminger samt vekt blir automatisk registrert.
2006:

Forprosjekt der systemer samt ulike teknologier utredes.

2007:

Innkjøp av system som en del av det nye innsamlingsanbudet.

2009:

Ny kontrakt iverksettes. Planlagt oppstart registrering på
bil fra høsten 2009. Systemet er foreløpig montert på 11
biler, men prosessen med utsending av brikker til kundene er ennå ikke fullført.

I følge RIR sin hjemmeside er systemet foreløpig tenkt brukt til kvalitetssikring
av renovasjonsarbeidet. Det antydes likevel at systemet på sikt kan benyttes til
differensiering av avfallsgebyrene.

5.5

HAMOS

HAMOS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Agdenes,
Hemne, Orkdal, Meldal, Skaun, Snillfjord, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu, og
har ca. 41.000 innbyggere og 17.000 husholdningskunder.
I HAMOS er alle kjøretøyer utstyrt med GPS-system, som bl.a. identifiserer
kunden ved hjelp av GPS-posisjon av beholderen. Dette systemet registrerer
dermed utført tømming, samt gir avviksmeldinger knyttet til beholderenheten.
Systemet benyttes også til å legge opp ruter der også tilfeldige næringskunder
inngår. Det vil si at det blir en daglig automatisk oppdatering av kjørerutene der
også tilfeldige tømminger inngår.
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Systemet er lagt opp til at en for næringskunder med storbeholdere kan registrere avfallets vekt ved bruk av rammevekt. Dette er imidlertid ikke ennå tatt i
bruk siden det ikke er montert vekter på bilene.
Systemet benyttes ikke til gebyrdifferensiering, men til avviksrapportering og
dokumentasjon av tømming hos husholdningskunder, identifisering og vektregistrering hos næringskunder, samt ruteopplegg og navigasjonssystem for renovatør.
HAMOS kjøpte inn systemet i 2006, og har også eierskap og driftsansvaret for
utstyret på bil. Renovatøren avregnes heller ikke etter de registrerte tømmingene. De har imidlertid planer om å skyve mer ansvar over på renovatøren ved
neste kontraktsperiode.
Systemet er montert på de 10 bilene som benyttes til husholdningsrenovasjon,
men HAMOS har i tillegg planer om å ta i bruk systemet på lift- og krokbiler,
samt for rutene som samler inn glass/metall.

5.6
Figur 13:

Steinkjer kommune
Renovasjon i Steinkjer kommune (fra "Kommunalteknikk")

Bruk av GPS ved innsamling av husholdningsavfall har vært i drift siden 2004.
Dette er knyttet opp mot kundesystemet ProAktiv. Systemet benyttes i kommunene der Steinkjer kommune har ansvaret for renovasjonen, dvs. i Steinkjer,
Verran og Snåsa. Området har ca. 10.000 husholdningskunder og ca. 26.000
innbyggere.
Tilsvarende som for HAMOS benyttes ikke systemet til gebyrdifferensiering,
men til avviksrapportering og dokumentasjon av tømming hos husholdningskunder, identifisering og vektregistrering hos næringskunder, samt ruteopplegg og navigasjonssystem for renovatør.
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Steinkjer kommune utfører innsamling og transport i egenregi, og har i tillegg
kontrakt på utførelse av renovasjon i nabokommunene Verran og Snåsa. Renovasjonen utføres med sidelastere, jf. figuren over.

5.7

Drammensregionen (RFD)

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RFD) består av kommunene
Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og
Øvre Eiker. De har totalt 165 000 innbyggere og ca. 78 000 husholdningskunder. De har følgende historikk for sitt system:
2006 - 2007:

Utredet elektronisk henteregistrering i forbindelse med
strategiplan.

2008:

Innkjøp av system som en del av det nye innsamlingsanbudet.

Våren 2009:

Ny kontrakt samt system for GPS-registrering iverksettes.

RFD har dermed nylig igangsatt et GPS-system med tilsvarende funksjonalitet
som HAMOS. Heller ikke RfD registrerer vekt ved tømming fra næringskunder.
Bakgrunnen for systemet er primært en kvalitetssikring av innsamlingssystemet, med avviksrapportering knyttet opp mot GPS-posisjonen til hver kunde.
Alle avvik som ikke tømmes skal ha innmeldt og dokumentert årsaken til dette.
Andre avvik som for eksempel overfylt beholder, sorteringsavvik, ødelagt beholder mv. skal også rapporteres.
De vurderte GPS opp mot et system med RFID-brikker, men fant at sistnevnte
system ville bli for ressurskrevende. Eierne ønsket heller ikke et system med
brikker.
RFD kjøpte inn selve systemet, mens renovatøren har eierskap og driftsansvaret
for utstyret på bil.

5.8

RenoNorden

RenoNorden er en privateid innsamlingsentreprenør, som kun har sin virksomhet i husholdningsrenovasjon. De har pågående kontrakter i 90 norske og 10
svenske kommuner. De har ca. 280 renovasjonskjøretøyer.
RenoNorden har erfaring med elektronisk henteregistrering i følgende kommuner / selskaper:
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Kristiansand; Vekt og tømmeregistrering (RFID) på sidelaster og
baklaster.



Solør:(SOR); Vekt og tømmeregistrering (RFID) på baklaster, næringsavfall.
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Sogndal:(SIMAS); Vekt og tømmeregistrering (RFID) på baklaster,
næringsavfall.



Drammen:(RfD); Oppstart mai 2009 tømmeregistrering (GPS)



Haugesund:(HIM); Oppstart 01.01.10 tømmeregistrering (GPS)



Hässleholm (Renhållarna) - Sverige; Tømmeregistrering (RFID) med
henting av 9 fraksjoner. Kundene kan selv velge sin tømmefrekvens,
men dette må forhåndsbestilles.



Katrineholm:(Sörmland Vatten) - Sverige; Tømmeregistrering (RFID)
igangsetting i løpet av våren 2009.

Til sammen omfatter dette ca. 150 000 kunder, eller ca. 230 000 beholdere.
De har erfaring med ulike modeller når det gjelder fordeling av ansvar ved eierskap og drift av systemer på bil. Modellen som er mest benyttet er likevel at
RenoNorden selv kjøper inn og har driftsansvaret for utstyret på bil.
Ved systemer med RFID-brikker er de også stilt overfor en rekke ulike avregningsmodeller ved innsamling av avfall. Det er imidlertid kun i den nye kontrakten med Avfall Sør (Kristiansandsregionen) at hele avregningsgrunnlaget er
basert på faktiske tømminger.
I de svenske kommunene avregnes ofte kontraktene etter antall beholdere totalt
og en forventet tømmefrekvens.

5.9

Registrering av næringskunder

I tillegg er det flere steder som benytter RFID-system for registrering av
næringskunder. Dette innebærer i hovedsak at registrert tømming og vekt blir
automatisk knyttet til kunde ved hjelp av RFID-brikke. Det er kartlagt erfaringer fra noen slike selskaper.
5.9.1 SIM (Sunnhordland)
SIM er et interkommunalt avfallsselskap for 7 kommuner i Sunnhordland med
til sammen ca. 56.000 innbyggere. De har innført bruk av brikker på beholdere
og konteinere til de totalt ca. 700 næringskundene i de 7 kommunene.
Tidligere benyttet de strekkodelapper for å koble registrert vekt mot kunde-ID,
men dette ble upraktisk etter at de startet å bruke sidelastere til innsamlingen.
Innsamling fra næringskundene skjer på de samme rutene som husholdningsrutene slik at utstyret for registrering av ID og vekt i utgangspunktet må monteres
på alle kjøretøyer. Renovatøren eier selv utstyret på bil.
Ved bruk av sidelaster skjer vektregistrering på lift, men siden SIM kun fakturerer sine næringskunder etter vekt dersom har 660 l beholdere eller større, kan
renovatøren alternativ benytte rammevekt.
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Registrering av ID skjer automatisk via antenner på lift, men det benyttes også
håndlesere som reserveløsning. De registrerte dataene overføres til sentral enhet
hos renovatør som kontrollerer alle data, samler disse og oversender til SIM ca.
1 gang i måneden. Renovatøren får kun betalt for gyldige tømminger, dvs. der
vekt er korrekt registrert.
Samme renovatør har også ansvar for å føre tilsyn med alle returpunktene i
kommunene. For å dokumentere at tilsyn er utført, skal brikkene montert på
alle oppsamlingsenheter registreres med håndleser.
Monteringen av brikker ble utført av 1 person som tidligere arbeidet i postvesenet. Dette fungerte svært bra. Siden alle SIM sine beholdere har unike nummer,
og næringsbeholderne tidligere var merket med strekkodelapper ble det registrert forholdsvis få avvik i kunderegisteret som følge av brikkeprosessen.
5.9.2 Solør renovasjon
Solør Renovasjon (SOR) er et interkommunalt selskap for de tre kommunene
Våler, Åsnes og Grue med til sammen 16 000 innbyggere. Der har SOR montert brikker på alle beholdere og konteinere for de ca. 250 næringskundene. Det
registreres ID og vekt på hver tømming, der vekten er montert på lift. SOR har
imidlertid en egen næringsrute, slik at utstyret bare er montert på 1 bil.
Utstyret på bilen har fungert bra, men for å sikre seg mot avvik blir det i tillegg
ført manuelle lister med registrert vekt. Registrerte data i bil blir via en minnepinne overført til SOR en gang i uka. Disse dataene lastes så direkte inn i KISsystemet. Overføringen av data har gått greit, men alle data sjekkes likevel hos
SOR før de overføres til KIS-systemet. Både SOR og renovatøren har hattt
gode erfaringer med systemet.
5.9.3 SIMAS (Indre Sogn)
SIMAS er et interkommunalt avfallsselskap for 9 kommuner i Indre Sogn med
til sammen ca. 32.000 innbyggere og 12 000 kunder. I tillegg har de ca. 1000
næringskunder som tømmes på samme rutene som husholdningskundene. De
ulike næringskundene har også varierende tømmefrekvens, f.eks. med ulike
frekvenser sommer og vinter.
SIMAS er snart ferdig med monteringen av brikker i to av kommunene. De vil
imidlertid sette systemene i drift samtidig i alle kommuner, noe som trolig skjer
i løpet av første halvdel av 2010.
På grunn av felles ruter blir utstyret montert på alle biler. Utstyret på bil registrerer både ID og vekt, der vekten er montert på liften.
Det er valgt et system der dataene lagres i bilen og overleveres SIMA 1 - 2
ganger i uken. Denne frekvensen er ennå ikke bestemt. På grunn av dårlig mobildekning flere steder må det benyttes minnepinner i stedet for GPRS eller liknende.
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SIMAS utfører selv merkingen av beholderne noe som på grunn av mange feil i
kunderegisteret oppleves som en omfattende prosess. En vellykket fremgangsmåte er at dagen deles i to, der brikker og etikett med strekkode monteres hos
"sikre" kunder i første del av dagen, mens en i andre halvdel sjekker nye kunder
i forhold til opplysningene i kunderegistrene. Tilbake igjen på kontoret blir alle
avvik registrert slik at registeret er vasket før brikkene monteres neste dag.
De har prøvd å vaske listene gjennom å ringe kundene, men dette har ikke
fungert, bl.a. fordi kundene ikke kan skille de ulike beholderstørrelsene fra
hverandre. Prosessen er imidlertid ressurskrevende der en stor forskjell fra før
er at oppdatering av kunderegisteret krever en større nøyaktighet enn før.
Dataene fra brikkene er planlagt lest inn direkte inn i kunderegistreringssystemet, dvs. at det ikke benyttes en sentral enhet. SIMAS benytter samme KISsystem som bl.a. Avfall Sør og BIR. Her har det vært nødvendig med en del
tilpasninger for å få dette til.
Innføringen så langt har derfor vært ressurskrevende, men de har hatt god hjelp
fra erfaringene til Solør Renovasjon.
5.9.4 Oppsummering næringsrenovasjon
I forbindelse med endringene i definisjonene i forurensingsloven i 2004, ble det
satt strengere krav til et skille mellom avfallet fra husholdningskunder og
næringskunder. For kommuner og interkommunale avfallsselskaper der det er
mest rasjonelt å samle inn avfall fra husholdningskunder og næringskunder på
samme ruter, har det vært ulike systemer for å skille avfallet fra hverandre.
Et system med brikker, samt eventuell vekt montert på lift vil kunne løse dette
problemet, men der investeringene blir forholdsvis høye dersom systemet må
monteres på alle biler i drift.
GPS og bruk av rammevekt kan være et noe rimeligere alternativ, men dette
krever at kundene kan identifiseres eksakt gjennom GPS-posisjonen, samtidig
som en ved rammevekt bare kan registrere vekt av tyngre beholdere, tilsvarende
minimum 660 liter beholdere.
Gjennomgangen over viser imidlertid at enkelte kommuner / selskaper har hatt
nytte av bruk av RFID-brikker på næringsbeholdere. Siden antallet kunder ofte
er begrenset, er selve prosessen med innføringen noe enklere enn der systemet
også innføres hos husholdningskundene.

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx

.

34

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering

6

Bakgrunn for valg av løsning

6.1

Innledning

Et viktig råd fra de svenske erfaringene er at et eventuelt valg av system for
elektronisk henting måtte være bevisst, og forankret i hele organisasjonen.
I dette kapitlet gjennomgås argumentene til de ulike aktørene for valg av system, også med hensyn til om det som ble vektlagt ved innføring, er like viktig
etter en tids drift.

6.2

Bakgrunn valg Avfall Sør (Krsand)

Før oppstart, dvs. i 1999, vurderte Kristiansand følgende motiver som viktige
for valg av denne løsningen:
•

Øke servicenivået overfor abonnentene – større valgfrihet og fleksibelt

•

Mer rettferdig og riktig differensiering av prisene

•

Økt gjenvinning

•

Bedre oversikt over avfallsbeholdere

•

Mer kostnadseffektiv innsamling

10 år senere er det følgende status:
Målsetting i 1999

Status i dag

Økt servicenivå – større
Dette har kommunen lykkes med, og anses fortvalgfrihet og fleksibilitet for satt som viktig.
kundene.
Mer rettferdig og riktig dif- Dette har kommunen lykkes med, og anses fortferensiering av prisene
satt som viktig.
Økt gjenvinning
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Målsetting i 1999

Status i dag

Bedre oversikt over avfalls- Beholderoversikten er blitt bedre enn kommunen
beholdere
trodde på forhånd.
Mer kostnadseffektiv innsamling

Beholderne er blitt fullere ved hver tømming.
For øvrig er kommunen usikker på om det har
vært en effektivitetsøkning. Avfall Norge sin
benchmarking indikerer at innsamlingen har en
tilfredsstillende effektivitet sammenlignet med
landsgjennomsnittet.
Kommunen mener uansett at på sikt vil muligheten for en mer optimal ruteplanlegging medføre
at innsamlingen blir mer effektiv.

Bakgrunnen for at Kristiansand valgte et gebyrsystem basert på antall tømminger og ikke etter vekt, var primært at kommunen pr. 2002 var usikker på
stabiliteten til teknologien for vekt montert på liften. I tillegg var det også en
viss bekymring for at gebyr etter vekt ble for nøyaktig, og dermed kunne medføre at restavfallet tok uønskede veger. En planla likevel å veie hver beholder,
hovedsakelig på grunn av statistikk, men også fordi en da hadde mulighet for å
endre gebyrsystemet etter en tids drift.
I ettertid viste det seg at vektsystemet som ble benyttet var svært ustabilt, slik at
gebyr etter vekt ikke hadde fungert. Det forventes at det nye vektsystemet som
tas i bruk fra 2010 vil fungere slik det skal. Det vurderes imidlertid ikke en endring av gebyrsystemet av den grunn.

6.3

Bakgrunn valg BIR

Vi har fått tilgang til en presentasjon fra ca. 2004, da systemet var i planleggingsfasen, og har kunnet sammenlignet denne med det som BIR mener er viktigst i 2009. I 2009, etter at innføringsprosessen nesten er ferdig; begrunnes tiltaket på følgende måte:
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Bedre logistikk, dvs. i første rekke bedre kontroll på kunde- og beholdermasse. I dette inngår også en bedre kontroll med antall tømminger
som utføres.



Service og valgfrihet for kunde i forhold til kunden selv får mer innflytelse over eget gebyr. Bedre fleksibilitet samt mulighet for kundesenteret til å yte bedre service mot kunden.



Motivere kunden til mer kildesortering. I presentasjonen fra 2004 er
også mer rettferdige gebyr fremholdt som en begrunnelse.
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I 2004 var det i forbindelse med endringene i definisjonene i Forurensingsloven
også viktig å skille mellom husholdningsavfallet og næringsavfallet som blir
tømt på samme rute. Registreringssystemet vil gi et mer eksakt skille mellom
avfallstypene, samtidig som automatikken sikrer at det ikke forekommer "snikleveringer" fra andre. Denne målsettingen er ikke nevnt i 2009. Dette er fordi
systemet har gitt den ønskede virkningen for dette.
Ved vurdering av systemvalget i 2002/2003 ble det tatt et valg om at gebyret
skulle baseres på antall tømmingene og ikke etter vekt. Dette var i hovedsak
fordi vekter montert på lift ble ansett som usikker teknologi og fordyrende i
forhold til formålet med systemet. Det ble ansett at en differensiering på grunnlag av antall tømminger oppfylte hovedmålsettingene på en tilfredsstillende
måte. Det ble i stedet satset på registrering av vekt av storbeholdere fra næringsliv og borettslag ved bruk av rammevekt. Ved praktisk innføring av systemet ble også borettslagene fakturert etter antall tømminger.
For øvrig har målsettingene listet opp over endret seg lite i perioden 2004 2009. At logistikkmålet var med allerede i 2004 skyldes trolig at det ble gjennomført et prøveprosjekt i Fusa 2003. I dette prøveprosjektet viste det seg at en
gjennom systemet kunne få kartlagt svært mange gratispassasjerer. Siden Fusa
var en kommune der BIR på forhånd mente å ha god kontroll, ble det forventet
at denne virkningen hadde et enda større potensial i Bergen, der en på forhånd
visste at det var huller i kunderegisteret.
Siden differensieringssystemet for gebyr foreløpig har vært i drift i over ett år i
bare en av kommunene, har BIR lite erfaringsgrunnlag når det gjelder service
og valgfrihet, samt motivasjon for økt kildesortering.
Ut fra BIR's egne erfaringer utover høsten 2009 er det likevel en klar indikasjon
på at avfallsmengden blir redusert i de kommunene som systemet er innført.
Dette bekreftes også i avisreportasjer i lokalavisen, /9/.

6.4

Bakgrunn valg RIR (Romsdalsregionen)

RIR er som nevnt tidligere kun i startfasen med utprøving av systemet. Da prosjektet startet opp i 2006 ble imidlertid følgende begrunnelse fremhevet:


Raskere service for kunden.



Sikre at riktig beholder tømmes til rett tid.



Umiddelbar registrering av avvik (årsak manglende tømming, feil på
beholder mv.).



Økt kontroll med entreprenør som får betalt pr. henting.

Bakgrunnen for systemet er derfor i hovedsak økt kvalitetssikring av innsamlingsarbeidet. Det er derfor foreløpig ikke tenkt at systemet skal benyttes til gebyrdifferensiering. Bl.a. i informasjonen som er lagt ut på www.rir.no er dette
likevel antydet som en mulig funksjon i fremtiden.
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6.5

Bakgrunn valg RfD (Drammensregionen)

Grunnlaget for vurdering av denne typen system er et krav fra eierkommunene i
strategisk plan om økt kundetilfredshet og bedre kildesortering.
Det er derfor innført et nytt avvikssystem med fokus på kvalitet:
1. Forhindre at avvik oppstår
2. Håndtering av oppståtte avvik
3. Kvalitet i alle tjenesteledd med krav til egensikring.
RfD har innført en nullvisjon for avvik. Dette betyr at alle beholdere enten skal
tømmes i samsvar med ruteplan, eller så skal årsaken til avviket kunne dokumenteres via GPS-systemet.
Valget av et GPS-system fremfor et system for brikker er derfor basert på følgende:


Registreringssystemet skal primært være et supplement til RfD sitt kvalitetssikringssystem innen henting.



RfD har ikke behov for skille næring og husholdning med vekt.



For omfattende kostnader / ressursbruk til merking av beholdere med
brikker i forhold til formålet.



Politikerne i eierkommunene syntes å være skeptisk til bruk av brikker.

Bakgrunnen for systemet er derfor kvalitetssikring, og ikke verktøy for gebyrdifferensiering.

6.6

Bakgrunn valg HAMOS

HAMOS har selv angitt følgende årsaker til at de innførte GPS-systemet:


Økt servicegrad for kundene - For dårlig kvalitet ved daværende situasjon.



Behov for papirløs kommunikasjon med renovatør.



Effektivisering av interne arbeidsrutiner.



Forbedret logistikk på innsamlingsrutene.



På grunn av tilfeldige næringskunder er det behov for en daglig oppdatering av kunderegistrene. Systemet sikrer en bedre rutine på dette.

HAMOS mener selv at de langt på veg har oppfylt disse målsettingene. Men
det har vært mer arbeidskrevende enn forventet å følge opp systemet.
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På grunnlag av disse målsettingene nevnt over arbeides etter følgende interne
"kravspesifikasjon":


Ha et oppdatert kunderegister både for husholdnings- og næringskunder.



Ta hånd om driftsrapportering samt ordrer.



Håndtere mengderegistrering ute hos næringskunde.



All registrering og kommunikasjon skjer gjennom KIS-systemet.

HAMOS benytter derfor registreringssystemet primært som kvalitetssikring,
samt som grunnlag for optimalisering av kjøreruter.
Som typisk for mer spredd bebyggelse har HAMOS også tatt på seg ansvaret
for renovasjon fra næringslivet. Systemet er derfor et nyttig hjelpemiddel for
bl.a. papirløs dokumentasjon av utført tømming og etter hvert levert vekt fra
denne typen kunder.

6.7

Bakgrunn valg Steinkjer

Systemet ble tatt i bruk som følge av at Steinkjer kommune vant en anbudskonkurranse for renovasjon i Snåsa kommune. I startfasen, i forbindelse med ruteplanlegging, ble det tilfeldigvis knyttet kontakt med en daværende renovatør i
Snåsa som tillegg er medeier i Norsk Navigasjon. Han hadde plottet alle stopppunkt og satt disse i system for renovasjon i kommunen. For å eliminere bort
problemene med å finne frem til abonnentene fikk Steinkjer kommune tilbud
om å overta registreringene som var utført i Snåsa.
Alle registreringene ble satt i system og tilpasset ruteopplegget til Steinkjer
kommune som renoverte Snåsa kommune med GPS fra første dag uten å ha
problemer med å finne frem til riktig abonnent. Utstyret som ble benyttet i bilen
den gang var en håndholdt GPS koblet til en bærbar pc med et kartprogram
hvor det ble kjørt etter ruter med stoppunkt i kronologisk nummerering.
Prosjektet var såpass vellykket at det umiddelbart ble satt i gang registrering
både i Verran og Steinkjer kommune. Steinkjer kommune ble pilotkunde hos
Norsk Navigasjon for videreutvikling og utprøving av GPS-systemet som er
tilgjengelig i dag. I dag benyttes dette systemet i flere norske kommuner, bl.a.
HAMOS og RfD som her er spesielt omtalt.
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6.8

Oppsummering valg av løsning

Både Avfall Sør, BIR, RIR og RfD hadde en forholdsvis grundig prosess før
dette verktøyet ble valgt og kjøpt inn. Det er bl.a. gjennomført besøk i utlandet
hos leverandører og avfallsselskaper, i tillegg til at valget ble grundig forankret
hos eiere og ledelse.
Steinkjer kommune startet opp som en pilotkommune ut fra behovet for å finne
frem ved gjennomføring av renovasjonen i nabokommunene. HAMOS valgte
GPS primært som et internt verktøy for kvalitetssikring og så på det aktuelle
tidspunktet ikke behov for å vurdere alternative systemer.
I de tre brikkeområdene, dvs. Avfall Sør, BIR og RIR går følgende motiver
igjen hos 2 eller 3 av selskapene:


Service og valgfrihet for kundene (alle tre)



Mer rettferdig prising (Avfall Sør og BIR).



Oversikt over beholdere og kunder (Avfall Sør og BIR)



Økt gjenvinning (Avfall Sør og BIR)

I motsetning til de to andre har RIR foreløpig ikke tenkt å benytte registreringene til gebyrdifferensiering. De fremholder i stedet registrering av avvik og
kontroll med entreprenør som de viktigste motivene. Det vil si at de har mye av
de samme målsettingene som GPS-områdene.
I brikkeområdene er det kun Avfall Sør som kan sies å ha noen års erfaring med
systemet. De har opplevd at systemet ikke har gitt økt gjenvinning, mens oversikten over beholdere og kunder er blitt viktigere enn de trodde på forhånd.
Servicenivå og riktig prising har vært viktige motiver gjennom hele perioden på
ca. 10 år.
Av de tre GPS-områdene har Steinkjer og HAMOS drevet med systemet noen
år, mens RfD i Drammen nylig har startet opp. Da GPS har en annerledes funksjonalitet enn brikker, vil også bakgrunnen for innføringen av systemet være en
annen. Følgende anses som de viktigste motivene for bruk av GPS-systemer:


Økt kvalitetssikring av innsamlingen. Noe som fremheves av alle tre
aktørene.



Bedre logistikk på innsamlingsarbeidet fremheves av HAMOS og
Steinkjer.

Av andre forhold som er nevnt er bedre kontroll med beholdermassen og kunderegistrene (RfD og HAMOS), håndtering av mengderegistrering hos
næringskunder (HAMOS), samt økt servicegrad hos kundene (HAMOS).
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Med unntak av HAMOS som nevner service og mengderegistrering hos
næringskunder, er GPS hovedsakelig et internt verktøy som kundene merker
forholdsvis lite til, bortsett da fra forhåpentligvis økt kvalitet.
Av forhold som i mindre grad ble fokusert på av aktørene er:
 Et brikkesystem er svært nyttig i forhold til å kunne skille mellom husholdnings- og næringskunder, spesielt ved vektregistrering. Under visse forutsetning kan også GPS-systemet være nyttig her, jf. punkt 5.9.4.
 Både brikkesystemet og GPS-systemet gir en eksakt registrering av kjørerutene, noe som er svært nyttig ved opplæring av nye sjåfører og vikarer,
samtidig som grunnlaget for ruteplanlegging blir vesentlig bedre.
Begge disse momentene er nyttige sideeffekter av systemene som i tillegg til de
øvrige effektene bør tas hensyn til ved vurdering av systemene.
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7

Erfaringer med innkjøp av system

7.1

Innledning

Under dette punktet blir prosessen med innkjøp av systemene vurdert. Tema
som er vurdert er bl.a. grensesnittet mellom renovatør og utstyrsleverandør,
valg av innkjøpsprosedyre, eventuelle tildelingskriterier, eventuell oppdeling av
leveransene samt eventuelle innspill på krav/spesifikasjoner i konkurransegrunnlaget.
Gode, eventuelt dårlige erfaringer med de valgte prosessene kartlegges også.

7.2

Innkjøp Avfall Sør / Krsand

Kristiansand/Avfall Sør har kjøpt inn slike systemer to ganger. Første gang i
2002 for systemet som ble benyttet i kontraktsperioden 2003 - 2009, og sist i
2008 for utstyret som tas i bruk på bilene i renovasjonskontrakten som starter
opp i 2010. I 2010 utvides som nevnt systemet til å omfatte de 3 andre kommunene i RKR-området.
I kontrakten med renovatøren i perioden 2003 - 2009 hadde kommunen ansvaret for innkjøp og drift av hardware og software, samt kablingen på bilen. Renovatøren hadde ansvaret for veierammer, veieceller, antenner mv. på bil.
I den nye kontrakten som gjelder fra 2010 har renovatøren ansvaret for innkjøp
og drift av alt utstyr på bil. Kravet er at renovatøren skal levere en identifisert,
veid og tømt dunk.
Med dette grensesnittet kunne i utgangspunktet renovatøren selv fått ansvaret
for å kjøpe inn registreringssystemet på egne biler. Bl.a. fordi Kristiansand også
hadde behov for å kjøpe inn tilsvarende system på bilene som samler inn papir i
egenregi, valgte kommunen likevel selv å stå for innkjøpet av systemet.
Prosessen ble derfor gjennomført på følgende måte:


Kommunen engasjerte konsulenter innen respektive renovasjon/innkjøp og
IT for å bistå i prosessen.



Innkjøpet ble foretatt etter prosedyren begrenset anbudskonkurranse, dvs. at
det først ble gjennomført en prekvalifisering. En forutsetning for å bli prekvalifisert var at leverandørens system kunne lese brikkene som er montert
på beholderne i Kristiansand. Tre leverandører ble prekvalifisert.
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Det ble laget et konkurransegrunnlag slik at videre konkurranse ble organisert som et ordinært anbud. I løpet av tilbudsfasen reiste en prosjektgruppe
på besøk til hver av de tre tilbyderne.



Konkurransegrunnlaget for levering av registreringsutstyret ble grovt sett
delt inn i generelle betingelser, spesielle betingelser, kravspesifikasjon og
priser. Som generelle kontraktsbetingelser ble Statens standard for ITanskaffelser (SSA - K) lagt til grunn. Øvrige standarder ble ikke benyttet.
Konkurransegrunnlaget inneholdt også prosedyrer for overtakelse av utstyret fra leverandør.



Leverandør ble valgt på grunnlag av kriteriene pris (40 %), leveransens
gjennomføringsplan (10 %), Funksjonalitet og driftsstabilitet (25 %), service/oppfølging (15 %) og levetid / garantitid (10 %).



Inkludert i leveransen er også opplæring og dokumentasjon, samt serviceog vedlikeholdsavtaler gjennom hele driftsperioden.

Etter at leverandør ble valgt, startet en prosessen med renovasjonsanbudet. Inngått kontrakt mellom leverandøren og Avfall Sør ble lagt ved konkurransegrunnlaget, slik at renovatørene måtte gi en pris på basis av de leveringsbetingelsene til aktuell leverandør. Det ble da forutsatt at valgt renovatør måtte tre inn
som kjøper i leveringskontraktene.
Som opsjon på kontrakten med leverandøren av registreringssystemet ble det
også bedt om opsjonspriser på levering av brikker. Dette som supplement til
eksisterende brikker i Kristiansand, samt for montering på beholderne i de tre
andre Avfall Sør-kommunene som innfører systemet fra 2010.
Selve innkjøpsprosessene gikk uten særlig problemer både for leverandørkontrakten og renovasjonskontrakten. En tror også at de respektive tilbyderne opplevde prosessene som ryddige.
Tilbyderne på renovasjonsanbudet signaliserte imidlertid en viss skepsis til å tre
inn i en kontrakt som de ikke kunne påvirke i særlig grad. Spesielt var de usikre
på hvordan vedlikehold og oppfølging ville fungere med en for dem ukjent leverandør. For en renovatør er driftstilgjengeligheten på hver bil en viktig faktor
for økonomien i kontraktene. Med såpass dyrt utstyr er det heller ikke ønskelig
å montere utstyr på flere reservebiler.
Selv om Avfall Sør gjennom denne organiseringen overfører en del risiko over
på renovatøren har det vært nødvendig med en del samordning for å påse at dialogen mellom leverandøren og renovatøren skjer på en god måte. I tillegg er
Avfall Sør kjøper for den delen av leveransen som ikke er utstyr på bil. Dette
vil si brikker og kontorstøttesystemet.
Til tross for nyttig erfaring fra tidligere har fasen i etterkant av kontraktsinngåelsen vært forholdsvis krevende for alle involverte parter. Det har vært visse
samarbeidsproblemer med leverandør, samtidig som det har vært mer arbeids-
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krevende enn forventet å få tilpasset det nye systemet til Avfall Sør sitt KISsystem. Det siste har til en viss grad hatt sin bakgrunn i ulike KIS-systemer og
varierende datagrunnlag i de tre nye kommunene som skal sette systemet i drift.

7.3

Innkjøp BIR

BIR gjennomførte i 2004 en anbudsrunde for innkjøp av utstyr. Sett i ettertid er
det mange forhold ved denne prosessen som skulle ha vært gjort annerledes.
Dette illustreres for eksempel ved at det monterte utstyret ikke ble overtatt fra
leverandøren før i 2008. Nedenfor gjennomgås likevel hovedpunktene i anskaffelsen og erfaringene derfra.
I BIR utføres renovasjonen i Bergen kommune i egen-regi. I de øvrige 8 kommunene er renovasjonskontraktene satt ut på anbud.
Disse renovasjonskontraktene ble satt på anbud før anbudsprosessen med innkjøp av utstyr startet. Det ble imidlertid forutsatt at renovatøren skulle overta
eiendomsretten til utstyret ved et gitt tidspunkt.
For å regulere dette ble det i renovasjonskontrakten definert en forhåndsbestemt
kostnad pr. bil som tilbyderne skulle ta hensyn til ved kalkulasjon av sine tilbud. BIR tok risikoen for om enhetskostnaden pr. bil ble riktig, mens renovatøren måtte ta risikoen for å definere et riktig antall biler som skulle ha slikt utstyr.
Ved forsinkelser i montering av systemet ble dette regulert ut fra forhåndsbestemte avregningsfaktorer. BIR skulle også ha mulighet for å kunne kjøpe utstyret tilbake.
Konkurransegrunnlaget for innkjøp av registreringsutstyr ble sendt ut første
uken i juni 2004. I dette ble det forutsatt tilbudsfrist 5.august, inngåelse av
kontrakter ca. 1.september, første leveranse av brikker 15.september og montering av de 5 første settene av utstyr på bil innen utløpet av 2004.
Det var derfor lagt opp til en stram tidsplan, noe som bl.a. medførte at konkurransen måtte kjøres som en åpen anbudskonkurranse. En hadde ikke tid til verken prekvalifisering i forkant eller forhandlinger i etterkant. I ettertid ser BIR at
denne typen innkjøp burde blitt kjørt som en forhandlet prosedyre.
Valgt leverandør syntes å ha et gjennomarbeidet tilbud. Gjennomføring av konkurransen i ferietiden viste seg likevel å være uheldig i forhold til både bredde
og kvalitet av tilbudene.
I konkurransen ble leveransene delt i tre separate kontrakter; en kontrakt for
brikker, en for utstyr på bil og en for sentral enhet. Dette var i hovedsak begrunnet med at BIR ønsket å inngå kontrakter om systemer som kunne kommunisere med hverandre uavhengig av senere skifte av leverandør. Denne inndelingen falt uheldig ut for brikkene der det ble valgt en leverandør som ikke
hadde erfaring med brikker til bruk på renovasjonsbeholdere.

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx

.

44

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering

Sett i forhold til innkjøringsproblemene i etterkant skulle også BIR ha ønsket
en noe sterkere kontrakt, bl.a. i forhold henvisning til standarder, prosedyrer
ved feil på leveranse, samt mer detaljerte spesifikasjoner på enkelte punkter.
En ser på den annen side også at BIR selv overvurderte mulighetene til systemet i forhold til det som tilbyderne var i stand til å tilby. Dette gav som konsekvens at en del funksjonaliteter måtte spesialtilpasses BIR i etterkant av kontraktsinngåelsen.
I tilbudsfasen ble det gjennomført besøk hos kunder til tre av leverandørene.
Dette var en nyttig erfaring.

7.4

Innkjøp RIR

RIR gjennomførte et relativt grundig forprosjekt i 2006 som bl.a. inkluderte
studietur hos tre leverandører, samt hos en del brukere av slike systemer.
Forprosjektet konkluderte med en rekke tekniske krav til utstyr på bil, merking
av dunker, kontorstøttesystem og kommunikasjon. På grunnlag av forprosjektet
ble tre systemleverandører prekvalifisert som aktuelle leverandører for brikker,
utstyr på bil og kontorstøttesystem.
De tekniske kravene for utstyret på bilen ble tatt med i konkurransegrunnlaget
for innsamling og transport. På grunnlag av kravene i konkurransegrunnlaget
kunne renovatøren selv velge systemleverandør blant de tre prekvalifiserte.
RIR tok i konkurransegrunnlaget forbehold om å overstyre renovatørens valg
av leverandør, men da skulle RIR betale en tilleggspris for dette spesifisert i
tilbudet.
Det ble bl.a. stilt følgende krav til registreringssystemet i konkurransegrunnlaget for innsamling og transport:
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Krav til lift



Krav til identifisering og registrering av avfallsmengde.



Plassering av antenne og transponder.



RFID-brikker skulle være i henhold til DIN-Norm (30745), jf. punkt
13.4.1, også i forhold til plassering på beholder. Dette dels fordi monteringen av brikkene ble såpass enkel ved en slik plassering at den kunne
overlates til kunden.



Utstyret i bil skulle inkludere kartapplikasjon.



Kommunikasjonen skal være i sanntid og begrenses kun av tilgjengelighet på GPRS samband.
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RIR stod selv for innkjøpet av brikker. Ved valg av brikkeleverandør ble det
imidlertid vurdert som en fordel at leverandøren av utstyr på bil og brikker ble
den samme.
Kontorstøttesystemet var en del av leveransen fra valgt renovatør. RIR tar ansvaret for integrasjon mellom kontorstøttesystemet og eget KIS-system.
RIR konkluderer foreløpig med at dette var en vellykket prosess.

7.5

Innkjøp RfD

På bakgrunn av en juridisk vurdering valgte RfD en forhandlet prosedyre med
prekvalifisering. Det meldte seg 7 leverandører der 4 av disse ble prekvalifisert.
Alle disse 4 leverandørene kunne levere GPS-baserte løsninger.
Fem av sju leverandører kunne oppgi erfaringer fra tilsvarende leveranser til
renovasjonsformål. 2 leverandører oppfylte ikke angitt kvalifikasjonskrav og
ble avvist.
I tildelingskriteriene ble følgende vektlagt, med vektlegging i parentes:


Total kostnad i avtaleperioden på 6 år (50 %).



Kvalitet teknisk løsning (25 %).



Fremdrift og sikkerhet for gjennomføring av oppdraget (25 %).

Tilsvarende som for Avfall Sør ble Statens standard for IT-anskaffelser benyttes som basis for kontraktene. Forhandlet prosedyre ble valgt bl.a. fordi det var
vanskelig å på forhånd spesifisere behovet på en presis måte. I etterkant ser de
at dette bidro til et bedre og mer tilpasset produkt til vårt behov.
Prosessen med innkjøp av utstyr ble til en viss grad samordnet med tilsvarende
prosess i Avfall Sør, jf. punkt 7.2. Bl.a. reiste de sammen og besøkte de prekvalifiserte leverandørene.
Det ble inngått kontrakt med leverandør der RfD stod som kjøper av leveransen. Alt utstyr på bil ble imidlertid solgt videre til valgt renovatør Renovatør
ble valgt før leverandør. Det ble spesifisert i innsamlingsanbud at hvert kjøretøy skulle ha GPS- utstyr og at renovatør måtte kalkulere inn forhåndsdefinert
sum per bil. Skulle prisen for GPS-utstyret bli høyere var det RfD som måtte ta
denne kostnaden.
Varigheten av kontrakten mot renovatør er 6 år. Vedlikeholdsavtalene mot leverandør har samme varighet.
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7.6

Innkjøp RenoNorden

7.6.1 Tilbudskonkurranser renovasjon
RenoNorden var blant tilbyderne i den siste konkurransen til Avfall Sør, jf.
punkt 7.2. De mener at modellen der renovatøren skal tre inn i kontrakten med
systemleverandør gir for stor risiko for renovatøren.
De påpeker bl.a. de var ukjent med leverandøren slik at de var usikre på påliteligheten i forhold til oppfølging og tilgjengelighet. Samarbeidet med leverandøren skal vare i 6 - 7 år, og da er det også viktig å kunne vurdere om systemleverandøren har tilfredsstillende soliditet.
I tilbudskonkurransen til RIR, jf. punkt 7.4 var det gunstig at tilbyderen selv
kunne velge systemleverandøren. Der ble det imidlertid stilt en del spesifikke
tekniske krav til systemet som RenoNorden mener burde vært unødvendig.
Tilbudskonkurransen for renovasjon i RfD-området ble avholdt før valget av
leverandør for GPS-systemet. Det ble i konkurransegrunnlaget imidlertid gitt en
kostnadsramme for investeringen pr. bil, samt en beskrivelse av funksjonaliteten til systemet. Dette var i utgangspunktet tilfredsstillende for RN, men ved
ukjent leverandør er det noen av de samme risikomomentene som for konkurransen i Avfall Sør. I tillegg manglet RN erfaring med drift av slike systemer,
og var dermed usikker på merarbeidet som følge av dette.
Ved tilbudskonkurranser i svenske kommuner er det hovedsak renovatøren selv
som velger systemleverandør for utstyret på bil. Det stilles funksjonskrav av
typen "beholder tømt, registrert og veid", samt at systemet til renovatøren skal
kunne kommunisere med et gitt system hos kommunen.
I renovasjonsanbud uten slike systemer stilles det i hovedsak krav til tømt beholder til rett tid, slik at tilbyderne ut fra dette, samt lokale forhold, selv velger
biltype med tilhørende utstyr. Ved tileggskrav om at beholderen skal være registrert og eventuelt veid, bør grensesnittet etter RN sin mening fortsatt være
det samme, dvs. at renovatøren på grunnlag av et slikt krav selv kjøper inn og
tar ansvaret for alt utstyr på bil som sikrer at funksjonskravet blir tilfredsstilt.
Dette innebærer konkret at renovatørene selv velger leverandør på grunnlag av
enkle spesifikasjoner fra kommune/selskap om hvilke data som skal overføres
fra bilen til kontorstøttesystemet. Renovatørene tar dermed også ansvaret for
drift, vedlikehold og tilgjengelighet for systemene på bilene.
Om dette anses som formålstjenlig kan kommunen /selskapet på sin side gjerne
ta ansvaret for innkjøp og montering av brikker, samt innkjøp og tilpassing av
kontorstøttesystemet.
At renovatøren tar ansvaret for innkjøp av utstyr på egne biler gir derfor den
beste forutsigbarheten for renovatøren, og etter RN sin mening også et ryddigere grensesnitt mellom renovatør og oppdragsgiver.
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RN mener også at denne modellen gir rimeligere utstyr enn dersom kommunen
selv kjøper inn. Dette er fordi at systemleverandøren vil se samarbeidet med
renovatøren som mer langsiktig sammenligne med forholdet til en kommune,
der det hentes inn tilbud på utstyr hvert sjette eller syvende år.
7.6.2 Erfaring med eget innkjøp av utstyr
Siden det i mange renovasjonsanbud stilles krav om at renovatøren selv tar ansvaret for innkjøp av utstyret til bilen, har også RN en viss erfaring med innkjøp av systemutstyr.
Ved slike innkjøp blir driftstilgjengelighet, oppfølging og leveringssikkerhet
vektlagt mest. Siden funksjonaliteten til utstyret er en kritisk del av produktiviteten, vil RN akseptere en noe høyere pris for bedre kvalitet. Prisen blir derfor
vektlagt i mindre grad.
I Sverige mener RN at det har oppstått noe uheldige bindinger mellom en av
leverandørene av systemet i bil og leverandøren av kontorstøttesystemet (herunder KIS-systemet) som dominerer kommunemarkedet. Dersom RN benytter
en annen leverandør enn den som kontorstøttesystemet samarbeider med, kan
dette for eksempel gi begrensninger i omfanget av data som kan kommuniseres
mellom bil og kontorstøttesystem.
Et begrenset antall leverandører gir etter RN sin mening også et forholdsvis
høyt prisnivå, samtidig som servicegrad / delelager er mindre tilfredsstillende.

7.7

Oppsummering erfaringer innkjøp

Avfall Sør gjennomførte en i utgangspunktet ryddig prosess ved det siste innkjøpet av utstyr for elektronisk henteregistrering som ble gjennomført i 2008.
Tilbyderne på renovasjonskontrakten var likevel lite fornøyd med å tiltre kontrakten med en systemleverandør som de ikke selv hadde valgt.
RenoNorden mener at renovatørene selv bør kjøpe inn alt utstyret på bil hos
den systemleverandøren de ønsker. Dette gir etter deres mening bl.a. best forutsigbarhet for renovatør samt et ryddigere grensesnitt mellom renovatør og oppdragsgiver. RN mener videre at en slik modell gir rimeligere utstyr enn dersom
kommunen selv kjøper inn.
Modellen som RenoNorden ønsker seg ble i store trekk gjennomført hos RIR,
men der kunne renovatøren kun velge mellom tre leverandører som RIR hadde
prekvalifisert, og det var i tillegg en risiko for at oppdragsgiver kunne overstyre
dette valget ved å velge den leverandøren som kommunen selv ønsket. Etter at
renovatør og leverandør ble valgt kjøpte RIR inn brikkene. Ved valg av leverandør for brikkene ble det bl.a. vektlagt at leverandøren for brikkene var den
samme som for utstyret på bil.
BIR som gjennomførte innkjøpsprosessen i 2004 var mer uheldig. Dette skyldes i hovedsak at de hadde pålagt seg selv for knapp tid til gjennomføring av
prosessen. De hadde også til en viss grad overvurdert ytelsen til de ulike syste-
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mene. Dette resulterte i behov for mange modifikasjoner i etterkant slik at prosjektet fremsto mer som et utviklingsprosjekt.
For øvrig gjennomførte BIR prosessen med renovasjonsanbud før innkjøpet av
utstyret for elektronisk henting. Dette ble løst gjennom at det i renovasjonsanbudet ble forutsatt en viss sum pr. bil, der BIR tok risikoen for at denne summen ble riktig. BIR kjøpte så utstyret og solgte det videre til renovatøren inkludert service - og vedlikeholdsavtaler.
RfD gjorde det på tilsvarende som BIR ved at renovasjonsanbudet ble gjennomført først, og der det ble forutsatt et visst beløp pr. bil som RfD tok risikoen
for. Ved innkjøpet av utstyr benyttet RfD prosedyren kjøp etter forhandling.
Dette ble vellykket siden RfD ikke klarte å spesifisere ytelsen i tilstrekkelig
grad på forhånd.
Ved alle eksemplene nevnt over er det utførende renovatør som har ansvaret for
driften av alt utstyret montert på bil.
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8

Gjennomgang av ulike elementer

8.1

Innledning

I dette kapitlet gjennomgås de viktigste elementene ved registreringsutstyret,
dvs. brikker, utstyr på bil (vekt, antenner, ledninger mv), overføring av data,
datakvalitet/kunderegister, samt utforming av eventuelle systemer for gebyrdifferensiering.
Ut fra erfaringen til de ulike aktørene vil en prøve å avdekke hvilke elementer
som er mest sårbare, og hva en skal gjøre for bøte på dette.
Denne gjennomgangen vil også kunne avdekke hvilke element som bør bli
gjenstand for videre vurderinger i en eventuell fortsettelse av dette prosjektet.

8.2

Brikker

8.2.1 Avfall Sør
Brikkene som ble montert i 2002 i Kristiansand er av samme fabrikat som utstyret på bilen i perioden 2003 - 2009. Brikken er i utgangspunktet av typen
"read/write" og sender på frekvensen 125 kHz. Brikkene er krypterte men er
lesbare av andre systemer. Dette var som nevnt ett av kvalifikasjonskravene for
å kunne gi tilbud på de nye systemene, jf. punkt 7.2. Brikkene er montert oppunder kanten av hver beholder slik som vist på figuren på neste side.
Muligheten for å lagre informasjon på brikken (write-funksjonen) ble bl.a. valgt
for å kunne spore tidligere registrerte tømminger. Ved den nye leveransen ble
dette kravet fraveket siden en slik sporing kunne ivaretas av bl.a. datamaskinen
i bilen. I den nye kontrakten er det derfor forutsatt brikker av typen "read-only",
dvs. at det kan kun leses informasjon fra brikken.
Avfall Sør har hatt gode erfaringer med brikkene som ble montert i 2002. Det
har vært få avvik som skyldes feil på brikkene, og det derfor heller ikke vært
særlig behov for utskifting av disse. På en annen side var brikkene relativt dyre
med en enhetspris på ca. NOK 40 - 50 pr. stk.
Avfall Sør har til nå lite erfaring med de nye brikkene som skal monteres på
beholderne i de tre andre kommunene. Disse brikkene skal imidlertid også
monteres oppunder kanten på beholderne og sende på samme frekvens som de
tidligere brikkene.
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Figur 14:

Montering av brikker i Kristiansand i 2002

Ved montering av brikkene på beholderne ute hos kundene, prøvde Kristiansand ut flere modeller i 2002.
Kommunen kom først skjevt ut på grunn av at arbeidsmengden og kompleksiteten ble undervurdert. Arbeidet ble gjort med egne midlertidige ansatte som ble
rekruttert på forskjellige måter. Det viste seg imidlertid at det var nødvendig
med en leder som på full tid hadde ansvar for oppfølging og kontroll av arbeidet. Videre ble det innført bonusordninger. Etter disse endringene klarte hvert
lag på to personer ca. 116 beholdere daglig. Enkelte borettslag ble benyttet som
supplement til kommunens folk, men bruk av velforeninger og idrettslag var
ikke vellykket.
Disse erfaringene er en god basis for gjennomføring av monteringen hos de tre
andre kommunene andre halvdel 2009. Det har likevel vært visse problemer
også ved denne monteringen. Etter to omganger har derfor Avfall Sør generelle
råd når det gjelder organisering av brikkemonteringen:
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8.2.2 Brikker BIR
Det ble i utgangspunktet kjøpt inn brikker av typen "read/write" fra en annen
leverandør en den som leverte sentral enhet, samt utstyret på bil. Disse brikkene
ble montert i stor skala på BIR sine beholdere, men det viste seg etter hvert at
de ikke tålte klima og den tøffe håndteringen som beholderne ble utsatt for.
Det ble våren 2007 kjøpt inn en annen brikke med "read-only"-funksjonalitet
og det ble byttet brikker på ca. 130.000 beholdere i løpet av ett år. Opp til 13
personer var til tider engasjert i denne prosessen. Den nye brikken har fungert
langt bedre. Det har imidlertid vist seg å være en produksjonsfeil på en del av
disse brikkene som medfører at noen er trege å lese og andre slutter å virke over
tid. Det er for tiden to personer engasjert på heltid med å bytte ut brikker som
ikke fungerer. Etter utskifting av brikker har det også vært visse problemer med
antennene på bil.
Både de tidligere og nåværende brikker sender signaler på 125 khz, og er plassert på beholderen som vist på figuren under.
Figur 15:

Plassering av brikke på beholdere (kilde: BIR)

Ved annengangs montering av brikkene ble det benyttet en blanding av egne og
innleide mannskaper. Hos BIR fungerte det best med bruk av eget personell
som tidligere arbeidet som mannskap på renovasjonsbiler, og da gjerne helst
personell med lokalkunnskap.
Prosessen ble ca 12 måneder forsinket og kostet ca 1,7 mill. kr. Da er erstatningen for dårlige brikker trukket fra.
Brikkene benyttes på alle typer plastbeholdere. Stålcontainere identifiseres ut
fra GPS-posisjon.
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8.2.3 Brikker RIR
RIR har forholdsvis liten erfaring med bruk av brikkene, men er høsten 2009 i
gang med prosessen med å sørge for at brikkene blir montert på de ca. 50 - 60
000 beholderne i området.
RIR bestemte seg for å overlate arbeidet med monteringen av brikkene på beholderne til kundene selv. Hver kunde fikk derfor tilsendt 2 - 3 brikker inkludert klistrelapp, i tillegg til informasjonen vist på neste side. De fleste fikk 3
brikker, en for hver fraksjon.
For å bedre forståelsen, ble både klistrelapper og brikker produsert i forskjellige
farger; Grå for restavfall, blå for papir og brun for våtorganisk avfall. Klistrelappene var utstyrt med strekkode og adresse for identifikasjon av beholderen.
Brikken skulle trykkes inn under kanten på beholderen.
Når en overlater dette arbeidet til kundene er det selvsagt viktig at det som sendes ut er godt kvalitetssikret. 1 - 2 personer hos RIR har arbeidet full tid med
kontroll av pakkene som kommer fra leverandøren opp mot kunderegistrene,
før de sendes videre til kundene.
RIR regner foreløpig med at 80 - 90 % av kundene har klart å montere brikker
og etiketter på alle sine beholdere. Etter hvert som systemet blir iverksatt vil
renovatøren kunne registrere hvilke beholdere som er uten brikker. Disse kundene vil da få varsellapp med henstilling om å montere brikkene, ellers blir beholderen ikke tømt.
Det forventes likevel at RIR etter hvert må ut i felten for merke de gjenværende
beholderne.
Ved denne metoden spares det store ressurser ved at selskapet slipper å merke
hoveddelen av beholderne. På en annen side vil det ta lengre tid før systemet
kan settes i full drift, da en må ha en viss tålmodighet med kundene. Avdekking
av gratispassasjerer tar også lengre tid enn dersom selskapet selv kunne ha
kontrollert kunderegistrene som en del av monteringen. Hittil har det imidlertid
vist seg at kundene selv har vært flinke til å melde i fra om avvik mellom brikketype og hvilke beholdere den enkelte kunde egentlig har.
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Figur 16:

Informasjon og monteringsanvisning til RIR-kundene

En slik metode er også avhengig av god informasjon til kundene, samt at det er
lite feil i det som sendes ut. Dersom kundene får inntrykk av at dette virker rotete, forsvinner fort tilliten til systemet, noe som kan få negative konsekvenser
for hele ordningen. På en annen side vil en vellykket utdeling bidra til at kundene blir mer oppmerksomme på innføringen av brikker og begrunnelsen for
dette, slik at informasjonsbehovet blir mindre i etterkant.
Prosessen med utsending av brikker er ennå ikke ferdig, slik at det er først i
starten av 2010 at en vet i hvilken grad denne metoden har vært vellykket.
8.2.4 Brikker RenoNorden
RN har hatt erfaringer med ulike typer brikker. De har imidlertid ingen spesielle erfaringer.
Brikker plassert oppunder beholderkanten gir mer kontinuerlig påkjenning for
brikken, samt id-utstyret, mens brikker plassert ned på beholder, som for eksempel hos BIR, gir andre utfordringer som for eksempel økt krav til rengjøring, mer utsatt for støt, mv.
8.2.5 Oppsummering brikker
Avfall Sør har hatt gode erfaringer med de forholdsvis dyre brikker som de
monterte i 2002. BIR kjøpte noen rimeligere brikker som viste seg å ikke fungere etter hensikten. De har derfor i etterkant skiftet over til andre brikker, noe
som ble en dyr prosess siden mange beholdere måtte merkes på nytt.
Ved innkjøp av brikker satte RIR krav til at de skulle tilfredsstille DIN-normen,
jf. punkt 13.4.1. Dette bl.a. fordi en slik plassering gjør det mulig for kundene
selv å montere brikkene.
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Siden lagringskapasiteten for datautstyret i bilen er blitt stadig bedre, er det som
regel tilstrekkelig med en brikke som kun har lesefunksjon, dvs. "read-only".
En slik forutsetning gir også en noe rimeligere og driftssikker brikke.
Både Avfall Sør og BIR brukte forholdsvis store ressurser på montering av
brikker og etiketter på beholderne. Ved begge tilfellene ble arbeidsmengden og
kompleksiteten undervurdert.
I etterkant av prosessene ser begge det som viktig at arbeidet utføres av personer som er oppegående og flinke, og som har en viss erfaring i å finne fram til
de riktige kundene. Personellet må derfor ikke plukkes tilfeldig. Lokalkjente
renovatører eller personer med erfaring fra postverket har ofte den mest passende erfaringsbakgrunnen. I tillegg må utarbeides nøyaktige rutiner for selve
monterings- og oppkoblingsjobben. Arbeidet må følges opp hyppig av kompetent oppdragsgiver.
RIR sendte ut pakker med brikker og etiketter til hver kunde for at kundene
selv skulle montere brikkene. Prosessen er ikke ferdig slik at det ennå er for
tidlig å konkludere. RIR har likevel inntrykk av at selve monteringen har gått
greit, men de er selvsagt spent på hvor stor andel av kundene som har behov for
spesiell kontroll og ettermontering.
Selv om prosessen til RIR foreløpig synes som mindre ressurskrevende enn hos
Avfall Sør og BIR, er dette en prosess som trolig tar lengre tid før systemet kan
settes i ordinær drift.
Uavhengig av valg av løsning er det en fordel at kundelistene er så godt kvalitetssikret som mulig. Men det er likevel i monteringsfasen en finner de fleste
avvikene.
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8.3

Utstyr på bil

Figur 17:

Ulike typer utstyr på bil for brikker (kilde: RenoNorden/ Avfall Sør)

Antenner (svart deksel) for brikker på beholderens "mage"

Antenner (sølvgrå) for brikker
montert ved beholderkant

Betjeningspanel og kabling på
siden av påbygg

Sensor for registrering av tømt
beholder

PC / skjerm i førerhus

Veiecelle (umontert)
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8.3.1 Utstyr bil Avfall Sør
For utstyret montert på bil har Avfall Sør hatt følgende erfaringer med systemet
som var i drift i perioden 2003 - 2009:


Veiecellene har ikke fungert. Hovedårsaken til dette var at de ikke var tilpasset den harde håndteringen av beholderne. Dette har heldigvis ikke gitt
utslag for grensesnittet mot kundene, siden de betaler pr. tømming.



Bruk av sidelaster gir beholderne en tøff behandling slik at behovet for utskifting av disse har vært unormalt høyt. Den røffe behandlingene har også
gitt registreringssystemet en hard medfart.



Det har vært en del avbrudd i registreringene på grunn av kabelbrudd. Kablene må derfor være av høy kvalitet, samtidig som de har behov for god beskyttelse. I startfasen var også kablene dårlig montert.



Leseantennene er "slitedeler" som må byttes ut ved jevne mellomrom.



Det er avgjørende å ha et eget lager for kritiske reservedeler, alternativt at
slike deler er tilgjengelig på svært kort varsel.

Totalt sett har utstyret fungert tilfredsstillende, men det har vært visse problemer slik som nevnt over.
Oppsummert har hovedproblemene vært lite funksjonelle veieceller, og at kablingen kunne vært mer solid. Bruk av sidelaster kan ha medvirket til å forsterke
dette problemet.
8.3.2 Utstyr bil BIR
Ved bruk av systemet har BIR bl.a. erfart følgende problemområder:


Antennene ser robuste ut, men de er av en type hvor elektronikken er støpt
inn i selve antenneplaten. Det medfører at de elektroniske komponentene
får mye juling når liften går opp og ned med beholdere på. Erfaring viser at
alt for mange antenner leser dårligere og slutter og virke over tid. Med en
slik konstruksjon kan ikke antennene repareres men må vrakes ved feil.
Dette medfører store vedlikeholdskostnader. BIR tester derfor for tiden ut
nye antenner hvor elektronikken er flyttet ut i en egen boks plassert på bilen. Alt tyder på at disse antennene har en langt bedre lesefunksjonalitet og
ved feil kan man bare skifte et kretskort i elektronikkboksen. Dette gir en
langt laver vedlikeholdskostnad enn tidligere. Ved eventuelle lesefeil benyttes et reservesystem med strekkoder, men dette er selvsagt mer arbeidskrevende og mindre effektivt.



Sensorene som skal registrere at beholderen er plassert på liften er i dag
fotoceller. Erfaring viser at disse lar seg påvirke av sterkt sollys, regn, snø,
smuss og farger. Sjåførene må derfor rengjøre disse ofte ved mye snø og
slaps i veibanen. BIR kommer derfor til å teste ut nye sensorer basert på ultralyd. Dette er en teknologi som er lite utsatt for påvirkninger fra ytre miljø.
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De fleste kabler er kapslet og ligger godt skjult. Kabelen som går mellom
antennen og boksen som lagrer alle tømmingene er imidlertid stadig i bevegelse og dermed utsatt for slitasje eller brudd. Denne kabelen blir byttet
minst 1 gang i året på hver bil. Det er derfor viktig å sikre seg at disse kablene er av tilstrekkelig kvalitet til å tåle disse påkjenningene over lang tid.

En generell erfaring er at innkjøp av deler i ettertid er forholdsvis dyrt. Systemet er også forholdsvis dyrt å vedlikeholde bl.a. fordi problemene ofte er "akutte", og bilene opererer over store områder.
I forbindelse med evaluering av erfaringene fra prøvekommunen Osterøy, ble
sjåførene som kjører i dette området spurt om erfaringene med dette systemet.
Nedenfor er en oversikt over spørsmålene med tilhørende gjennomsnittskarakter. Skalaen gikk fra 1 - 6 der 1 er best:
Første inntrykket av utstyret?

3,6

Hverdagen før/etter?

3,8

Problemer?

4,5

Gjør det hverdagen bedre?

4,3

Vanskelig å lære?

3,8

Hjelp fra kontoret?

3,2

En ser at hovedinntrykket til sjåføren er nærmere "middels dårlig".
Ut fra at bruken av dette systemet gjør at produktiviteten går noe tregere, er det
normalt at sjåførene er skeptiske i startfasen. Resultatet avspeiler likevel at
problemene nevnt tidligere har hatt konsekvenser for holdningene til sjåførene.
8.3.3 Utstyr bil RenoNorden
RN mener at elektronikk i renovasjonsbiler generelt sett ikke er optimalt. Dette
bl.a. på grunn mekaniske påkjenninger, vibrasjoner, støv og varierende spenning fra lastebilen. RN mener at følgende enheter er spesielt sårbare:
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Veiecellene er sårbare for mekaniske påkjenninger som for eksempel
ved slag mot fortauskant, høy fart over fartsdumper mv. De er også forholdsvis dyre i innkjøp.



Antennene er også ømfintlige mot mekaniske påkjenninger, bl.a. fordi
de blir belastet hver gang en beholder blir registrert.



GPRS modem er sårbare i den forstand at de kan være ute av drift på
grunn av feil hos teleleverandør, eller dersom bilen er i et område med
dårlig dekning. Det kan for eksempel være kritisk i forhold til den daglige nedlastingen av de oppdaterte kjørerutene. For å unngå forsinkelser
på grunn av slike problemer blir de samme kjørerutene lastet ned flere
ganger i løpet av uka. En del modem har også blitt skiftet ut på grunn
av feil på elektronikken.
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Som anmerket hos Avfall Sør og BIR kan det oppstå brudd i kabler som
er i stadig bevegelse. RN har imidlertid inntrykk av at kvaliteten er blitt
stadig bedre tilpasset nordiske forhold. Det er imidlertid viktig med
godt renhold og vedlikehold.

Ved GPS-systemet er utstyret på bil relativt enkelt, jf. figuren under. I innkjøp
koster en ordinær bilcomputer for brikkesystemet 4 - 5 ganger mer enn PDA'en
ved GPS-systemet. Ved feil er det derfor mer lønnsomt å bytte hele enheten
fremfor vedlikehold og reparasjon.
8.3.4 Utstyr bil HAMOS
Som nevnt tidligere er det HAMOS som selv eier utstyret som er montert på
bilene. Dette blir imidlertid endret i neste anbudsrunde.
Figur 18:

PDA montert på en av bilene til HAMOS (kilde:HAMOS)

I innledningsfasen fikk HAMOS problemer med enhetene i bilene fordi de ikke
var raske og stabile nok. Disse ble senere skiftet ut med utstyr som var mye
raskere og mer stabilt.
Det har likevel generelt vært en utfordring å finne utstyr som er robust nok i
tøffe omgivelser. I avtalen er det leverandøren som er ansvarlig for utstyret, og
skal skifte ut og oppdatere etter hvert som det kommer oppdateringer.
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Av spesielle komponenter kan nevnes at antennen for GPS kan monteres både
eksternt og internt. HAMOS har erfart at den eksterne antennen er bedre enn
den innebygde. Ellers kan nevnes at det har vært brudd på strøminngangen til
tre enheter i den senere tid. Årsak kan være hardhendt bruk, men også at utstyret er noe spinkelt i en renovasjonsbil.
Siden utstyret er forholdsvis enkelt blir det heller skiftet ut fremfor at det er behov for vedlikehold.
8.3.5 Utstyr bil Steinkjer
Steinkjer kommune har som pilotkunde vært med og prøvd ut alle løsninger på
komponenter under utviklingen. Komponentene har i stor grad fungert, men i
startfasen opplevde vi stor slitasje i displayglasset på trykkpunktene. Dette ble
eliminert ved å lime på plastfolie som byttes ut ved slitasje.
Vi har slitt litt med navigasjonsprogramvaren på enkelte utgaver. Programmet
går i heng og det må til en restart av programmet. Nytt navigasjonsprogram er
under uttesting nå.
I følge Steinkjer kommune er ikke vedlikeholdsbehovet for biler med påmontert GPS-utstyr vesentlig endret i forhold til biler som ikke har dette utstyret.
8.3.6 Oppsummering utstyr på bil
Ved brikkesystemet er det følgende elementer på bil som er mest sårbare for
feil:


Veieceller.



Kabling.



Antenner.



GPRS modem.

De tre førstnevnte er i hovedsak sårbare på grunn av de mekaniske påkjenningene som de utsettes for. Modemet kan være sårbart i forhold til elektroniske
feil, samt manglende dekning av telenettet. Det sistnevnte synes imidlertid å
være et problem i de svenske kommunene som RenoNorden drifter.
Noe av problemene nevnt over kan avbøtes ved velge utstyr av god kvalitet,
noe som gjør at en i innkjøpsprosessen må være bevisst på overføring av ansvar
og fordeling av risiko. Men en må likevel forvente at en del elementer må skiftes ut underveis. Spesielt veieceller og antenner må påregnes å skiftes ut hyppig.
BIR har bl.a. gjort modifikasjoner på antenner og sensorer slik at disse delene
har blitt mer driftssikre og samtidig gir en enklere og rimeligere utskifting.
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GPS-utstyret på bil er i liten grad utsatt for mekaniske påkjenninger, og er
dessuten såpass rimelig at de kan skiftes ut sin helhet uten for stor kostnad.
HAMOS bemerker likevel at det har vært visse problemer med bl.a. antenner
og strøminngang.

8.4

Kommunikasjon

8.4.1 Avfall Sør
Ved systemet som har vært i drift i perioden 2003 - 2009 ble tømmedataene
lagret på RAM-kort som ble stukket inn i en kortleser lokalisert ved stedet der
renovatøren leverte avfallet. Fra kommunens maskin ved leveringsstedet ble
tømmedataene overført videre til kommunens eget kontorsystem for videre bearbeiding.
Systemet var robust men medførte selvsagt at de overførte dataene var noe
"gamle" da de ble overført til kommunen. En annen konsekvens av dette var at
nødvendig kommunikasjon av dagsaktuell informasjon måtte skje via mobil og
sms. Eksempel på dette er beskjeder fra oppdragsgiver om uteglemte tømminger, behov for ekstratømminger, anropstømming fra næringskunder mv.
Ved det nye systemet som settes i drift skal alle data inkludert avviksmeldinger
overføres via GPRS fra bil til Avfall Sør sitt kontorsystem. Dette gir ferske
data, samtidig som oppdragsgiver også kan kommunisere meldinger via dette
systemet der renovatøren kvitterer for mottak. Tømmedataene overføres kontinuerlig til sentral enhet i kontorsystemet, men 1 gang i døgnet fra sentral enhet
til KIS-systemet.
8.4.2 Kommunikasjon BIR
For systemet i BIR skjer overføringen av data i tilnærmet sanntid, det vil si at
hver tømming er på plass i sentral enhet senest ca. 30 sekunder etter at tømmingen er utført. Overføringen skjer via GPRS. I tillegg til tømmingen og
eventuelle avviksmeldinger knyttet til denne, blir også bilens GPS posisjon
overført.
Via interne systemer kan derfor kundesentralen hos BIR gi kunder som ringer
inn oppdaterte opplysninger om statusen for tømmingen og kjøreruten.
Logistikkavdelingen hos BIR kan også sende meldinger ut til den enkelte bil.
Men denne funksjonaliteten er ikke blitt benyttet av hensyn til sjåførene. All
kommunikasjon med bil skjer pr mobiltelefon.
8.4.3 Kommunikasjon RenoNorden
Som nevnt i punkt 8.3.3 har RN hatt visse problemer med overføring av data,
dels på grunn av manglende teledekning i spesielle geografiske områder, dels
på grunn av problemer i elektronikken hos modemet. Problem med teledekningen synes imidlertid å være et problem svenske områder med spredt bebyggelse, og i mindre grad her til lands.
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I sammenheng med dette er det viktig at computeren i bilen har tilstrekkelig
lagringstidskapasitet slik at registrerte data kan tas vare på i perioder der overføringen er ute av drift.
8.4.4 Kommunikasjon HAMOS
Registrert tømming med tømmetidspunkt blir med en gitt frekvens overført til
HAMOS sitt KIS-system. I tillegg kan avvik og annen supplerende informasjon
tilknyttet tømmingen også overføres.
Frekvensen for overføring av data bestemmes av selskapet selv. HAMOS har
bestemt frekvensen til hvert 15. minutt.
Fra HAMOS til bil kan det overføres endringer, anrop, arbeidsordrer og eventuelle andre typer direktemeldinger. På basis av anrop sendes også oppdaterte
kjøreruter daglig til renovatøren.
HAMOS har få områder uten dekning, men i slike områder blir dataene lagret
på PDA'en i bilen til overføringen igjen settes i drift. Ved nedlasting av kjørerutene om morgenen skal bilen alltid stå innenfor dekningsområdet.
8.4.5 Kommunikasjon Steinkjer
Registrert tømming med tømmetidspunkt og eventuell vekt blir i tilnærmet
sanntid overført til Steinkjer sitt KIS-system. Frekvensen kan stilles inn på hver
enhet (PDA) og sende enten for hver utført tømming, eller lagre og sende for
eks. hvert 10 – 20 minutt eller annet valgte intervall.
Fra kontor til bil kan det i sanntid også overføres endringer, anrop, arbeidsordrer og eventuelle andre typer direktemeldinger. Oppdaterte kjøreruter lastes ned
fra server når kjørerutene lastes ned til PDA i bilen.
Kommunikasjonen har fungert uten problemer.
8.4.6 Oppsummering kommunikasjon
Ved dagens drift overføres tømmedata og informasjon til/fra bil via GPRSteknologi. Avfallsselskapene har satt ulike krav til frekvensen for overføring av
data:
Avfall Sør - Fra 2010 overføres dataene kontinuerlig til sentral enhet. Frem til
2010 har frekvensen vært en gang pr. døgn. Overføring fra sentral enhet til
KIS-system er imidlertid en gang pr. døgn også etter 2010.
BIR - Tømmedata senest 30 sekunder etter tømming er utført.
RIR - I tilnærmet sanntid såfremt bilen er i dekningsområdet.
HAMOS - Hvert 15.minutt.
Steinkjer - Variasjon fra hvert 10 - 15.minutt.
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For BIR anses det som viktig at kundesentralen til enhver tid er oppdatert på
status for tømmingene og innsamlingsrutene. Derfor det forholdsvis strenge
kravet til frekvens.

8.5

Kontorsystem / kunderegister

8.5.1 Avfall Sør
Kristiansand kommune benytter et kunderegistreringssystem ("KIS-system")
som er forholdsvis vanlig blant kommunale aktører innen avfallsområdet.
Tømmeregistreringssystemet produserer store mengder data, der en del kan karakteriseres som "internt" statistikkgrunnlag, mens en annen del blir grunnlag
for faktura ut mot kunde, og som fakturagrunnlag for renovatør.
Fra oppstarten i 2002 har det vært forholdsvise arbeidskrevende å tilpasse "fakturadataene" fra tømmeregistreringssystemet til KIS-systemet. Dette skyldes at
dette var nytt for leverandøren av KIS ved oppstarten i Kristiansand. Alt måtte
programmeres fra bunnen av og det var ukjent terreng både for oss og KISleverandøren.
Ved overgangen til en ny leverandør i 2009 har det også vært noen problemer.
Dette skyldes dels grensesnittet mot den nye leverandøren, men også at det har
vært arbeidskrevende å oppnå en felles plattform for kunderegisteret for Kristiansand og de tre andre Avfall Sør - kommunene. De tre andre kommunene har
hatt et annet KIS-system enn Kristiansand.
Leverandøren av KIS-systemet lager nå en ny versjon av sitt program som forventes å være vesentlig bedre tilpasset elektronisk henteregistrering. Dette viser
at leverandøren har sett viktigheten av dette.
Bruk av systemet har avdekket mangler i kommunens kunderegister. Beholdere
som ikke har vært registrert ("gratispassasjerer"), er derfor nå føyd til i kunderegistrert slik antall kunder i Kristiansand derfor er økt. Det er avdekket en forholdsvis høyere andel gratispassasjerer i de tre andre Avfall Sør-kommunene.
Avdekking av gratispassasjerer skjer i hovedsak gjennom prosessen med montering av brikker. I en driftsfase er det ofte også kunden selv som ringer når beholderen ikke er tømt på grunn av manglende brikke eller lignende.
8.5.2 Kontorsystemer BIR
I BIR benyttes tilnærmet samme KIS-system som i Kristiansand. Også her har
det vært en del utfordringer ved tilpassing av overførte tømmedata til kundedatabasen.
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Figur 19:

Prinsipp for overføring av data i BIR (BIR)

Tømmedataene kommer fra bilene inn til en FTP server hos BIR. FTP server
overfører dataene til sentral enhet i sanntid. "BizTalk" overfører data fra sentral
enhet til KIS i sanntid. Grensesnittet/integrasjonen mellom sentral enhet og
BizTalk og BizTalk og KIS er utviklet av BIRs IT avdeling.
BIR har med dette laget en mellomstasjon som på ulike måter "filtrerer" dataene, og dermed gjør den sentrale enheten fra utstyrsleverandøren og KISsystemet mer uavhengig av hverandre. BIR kan skifte ut løsningen for sentral
enhet eller KIS løsningen uten videre problemer, så lenge den nye løsningen
kan benytte seg av BizTalk som grensesnitt.
Kundesystemet KIS består i dag av to databaser, en for BIR Privat og en for
BIR Bedrift. Dersom det er endringer på en kunde i KIS, overføres disse hver
kveld automatisk. BIR har erfart at KIS har begrensninger på sin databasemodell som gjør det vanskelig å implementere en sanntid integrasjon fra KIS til
sentral enhet.
Det er en del tømminger som ikke skal overføres inn i KIS, som for eksempel
dobbeltømminger. Disse blir skilt ut på veien til KIS og lagret i sin egen avvikstabell i mellomvaren (BizTalk). Slik kan alle tømminger spores fra sentral
enhet og inn i KIS systemet og avvikstabellene. Programmet har blitt testet over
en lengre periode og fungerer etter hensikten
Det har vært en stor utfordring å få rett antall tømminger på den enkelte kunde i
henhold til reglene om 1 gratis tømming hver måned (i KIS løsningen). Beregningsmåten av fakturagrunnlagene er i det siste blitt endret vesentlig. Metoden
er blitt testet ut og har vist seg å fungere.
Nedenfor vises en oppstilling av datagrunnlag som hentes fra sentral enhet:
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Sanntidsinformasjon til kundesenteret og logistikkadministrasjon (utført
tømming, avvik, GPS-posisjon mv).



Fakturagrunnlag til KIS-system.



Fakturagrunnlag næringskunder.



Grunnlag ruteplanleggingssystem.
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BIR vurderer å ta i bruk MS Dynamics, CRM løsningen fra MS, for å bedre
kundebehandlingen og ha et felles inngangspunkt for kundebehandlerne når de
har telefonkontakt mot kundene. Ved en slik løsning kan de lett hente fram de
skjermbildene som de har mest behov for fra KIS-systemet. I dag må de ofte
letes på flere sider samtidig i KIS-systemet for å kunne gi kunden tilfredsstillende informasjon.
Innføringen av systemet har bidratt til en kraftig opprydding av kunderegistrene. BIR har selv beregnet at avdekking av gratispassasjerer bidrar til ca. 9
mill.kr. i netto årlige økte inntekter. Dette tilsvarer en økning på ca. 3 % av
kundeinntektene.
8.5.3 Kontorsystemer RIR
RIR er i utprøvingsfasen og har erfart en del problemer med koblingen av data
mellom sentral enhet og KIS-system. Dette skyldes delvis et dårlig oppdatert
datagrunnlag i form av kunderegister og kommunale kart.
For eksempel viser det seg at nyere boligfelter mangler på kartgrunnlaget. Dette
gir problemer siden systemet skal kunne produsere kjørerutene til renovatøren.
RIR regner imidlertid med å få med de fleste som ikke er blitt tilknyttet rute
gjennom kartet innen kort tid.
RIR savner imidlertid en enklere plattform for dataflyten mellom kontorstøttesystemet og KIS-systemet. Slik det er i dag er en avhengig av at kommunikasjonen tilpasses individuelt for hvert selskap.
RIR har avdekket noen gratispassasjerer, spesielt hos næringskunder, men har
foreløpig ikke noe tall på dette.
8.5.4 Kontorsystemer RenoNorden
RN er i liten grad direkte involvert i tilpasninger av databasen. De har likevel
inntrykk av at dette er svært arbeidskrevende for kommunene, da en ved innføring av slike systemer må påse at kunderegistrene er nær 100 % riktige.
Dette gjelder spesielt for brikker der registreringene skal danne grunnlag for
faktureringen. Men for GPS vil en del av potensialet for rapportering av avvik
mv. falle bort dersom kunderegistrene ikke er riktig.
RN har inntrykk av at det er følgende hovedutfordringer:
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De fleste kommuner har vesentlige mangler i kunderegistrene. Dette
gjelder både i forhold til beholdere/kunder som ikke er registrert, men
spesielt der kundene er registrert med feil type beholdere.



Ved innføring og drift av slike systemer er det mange kommuner som
undervurderer kompleksiteten og ressursbehovet ved dette. De kan derfor oppleve å være "konstant" på etterskudd. RN har inntrykk av at
svenske kommuner generelt er flinkere til å avsette nok ressurser til dette.
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8.5.5 Kontorsystemer HAMOS
Data går fra PDA i renovasjonsbilen til systemleverandøren sin database, og
videre til HAMOS' KIS-system.
Dette har generelt fungert tilfredsstillende, men HAMOS har likevel følgende
merknader:


Systemet er sårbart for manglende opplæring ved eventuelt skifte av personell hos HAMOS. Bl.a. kan det nevnes at det rapporteres inn en mengde
data, og det kan av og til være manglende personellkapasitet til å følge opp
disse.



Vedlikehold av de daglige kjørerutene går stort sett greit. Men ved nye
kunder og endret kjøremønster kreves det at dette gjøres av de som har fått
opplæring spesielt i en applikasjon for dette ("GPS-Plot".)



Datautveksling mellom flere system kan skape problemer. HAMOS mener
at det er viktig med en felles forståelse av hva hvert enkelt datafelt innebærer, og hvilke effekter det får hvis man gjør sånn eller sånn. For eksempel
bør databasene til HAMOS og den sentrale enheten til systemleverandøren
være konsistente både i forhold til datatyper og bruksområde. (Eksempel.
Hva betyr "fristdato"? Dato for utførelse, rapportering, eller noe annet?)



Det er behov for forbedring i forhold til oppdateringsrutiner mellom systemene, samt for automatisk rapportering av systemfeil. HAMOS mener her
at systemene burde ha vært mer sikre i den forstand at man ikke burde ha
mulighet til å føre feil, samtidig som det burde ha vært utviklet avvikslogger.

Før systemet ble innført mente HAMOS at de hadde svært få avvik i sitt kunderegister. Men det viser seg likevel at det over tid blir avvik uansett hvor gode
rutiner man har. Med GPS-systemet er det mulighet for å kjøre jevnlige kontroller på avvik mellom kunderegister og hva som reelt sett er satt ut.
De har ingen konkrete tall på antall avvik som systemet har avvik. Men under
oppkjøring av rutene, var det et gjennomsnitt på 10 ”feil”. Det kunne være
manglende abonnement, feil dunk og annet. Dette tilsvarer behov for korreksjon på ca 2,5 prosent av kundene. De fleste av disse avvikene var imidlertid
"korrigeringer" på registrert kunde, som kunne slå begge veger rent inntektsmessig for HAMOS. Systemet har derfor i svært liten grad bidratt til økte inntekter som følge av dette.
8.5.6 Kontorsystemer Steinkjer
Alle registrerte data overføres fra bil via GPRS til en sentral server i Trondheim, og derfra til KIS-systemet. Det er dermed leverandøren av systemet som
har den sentrale enheten hos seg.
Det var noen småproblemer i forbindelse med konvertering av data, men systemet fungerer bra i dag.
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Steinkjer har på grunnlag av systemet, samt befaringer som følge av funn avdekket noen ”gratispassasjerer”, men kommunen har ingen konkrete tall på dette.
8.5.7 Kontorsystemer RfD
RfD benytter et annet kunderegistreringssystem ("KIS-system") enn for eksempel HAMOS og Steinkjer kommune.
Innføringen av et elektronisk hentesystem setter en ny og strengere standard for
presisjonsnivået og måten dataene presenteres i RfDs KIS-system. I tillegg var
KIS-systemet ikke klargjort for grensesnitt mot leverandøren av GPS-systemet.
Innføring av systemet har avdekket mangler i RfDs kunderegister. Kunder som
ikke før var registrert, er lagt til i kunderegistrert og antallet kunder har økt.
Avdekking av gratispassasjerer skjer i hovedsak gjennom prosessen med tilknytning av alle kunder og beholdere til ruter.
Alle kunder må bli registrert riktig med beholder og rute. Dette har tidligere
blitt behandlet på ulike måter før RfD overtok driften av renovasjonsløsningene
i de 9 kommunene. Dette har medført et omfattende oppryddingsarbeid.
RfD har satt i gang et stort prosjekt som gikk på kvalitetssikring av grunnlagsdataene i KIS-systemet. Dette er gjort parallelt med innføringen av GPS, og
RfD har nå passert årlige 2 millioner kr i økte gebyrinntekter fra gratispassasjerer. Det gjenstår fortsatt en god del på dette prosjektet, og det er vanskelig å
tallfeste potensialet, men RfD forventer ytterligere 1-2 millioner kr. pr. i ekstrainntekter fra gratispassasjerer, dvs. ca. 2 - 3 % økning i gebyrinntektene.
8.5.8 Oppsummering kontorstøttesystemer / kunderegistre
Overgangen fra et system basert på en forholdsvis liten grad av kontroll av beholderparken ute hos kundene, til et system som forutsetter et nært 100 % riktig
kunde- og beholderregister, innebærer en drastisk omlegging for de fleste.
Avfall Sør og BIR har erfart at tilpasningen av innsamlede data mot kunderegistrene har vært svært arbeidskrevende. Dette skyldes dels at de respektive
kunderegistrene har vært unøyaktige. De har også hatt problemer med at plattformen for dataflyten mellom kontorstøttesystemet og KIS-systemet er komplisert og krevd til dels omfattende individuelle tilpasninger. Det sistnevnte har
også RIR hatt problemer med.
Etter en del problemer med overføring av data har BIR selv laget en mellomstasjon som på ulike måter "filtrerer" dataene fra sentral enhet før de overføres til
KIS-systemet. Dette skjer ved at et program overfører tømmedata fra sentral
enhet via en såkalt BizTalk server og inn i KIS-systemet. Dette har løst mange
av kommunikasjonsproblemene mellom de to hovedsystemene.
For GPS-systemet har dataflyten gått noe lettere. Dette skyldes trolig delvis at
det har vært et nært samarbeid mellom leverandøren av GPS-systemet og leverandøren av KIS-systemet som HAMOS og Steinkjer benytter.
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RfD-kommunene har en annen leverandør på sitt KIS-system, og der har også
vært forholdsvis arbeidskrevende å få til en tilpasning mellom dataene fra bil
og KIS-systemet.
RenoNorden som har erfaringer fra både fra norske og svenske kommuner, mener at norske kommuner ofte undervurderer kompleksiteten i denne tilpasningen, og dermed avsetter for lite interne ressurser til dette arbeidet. De har inntrykk av at en i Sverige har vært flinkere til dette. Dette kan bl.a. skyldes lengre
erfaring hos de svenske kommunene.
HAMOS påpeker også at administrasjon av systemet er sårbart for egen kompetanse og ressursbruk. Dette gjelder kanskje spesielt for små selskaper med liten
administrasjon totalt sett.
Disse systemene, spesielt brikkesystemet, er effektive i å avdekke avvik i eksisterende kunderegister.
Det kan hevdes at kommunene og selskapene burde kunne utført jevnlige kontroll av sine kunderegister også uten slike systemer. Men erfaringsmessig blir
slike aksjoner lite prioritert siden de ofte er svært ressurskrevende. Noen har
kanskje også et feilaktig inntrykk av at det er lite feil i eget kunderegister.
De oftest forekommende avvikene er feil i størrelse og antall av beholdere hos
hver kunde. Det er imidlertid såkalte gratispassasjerer som i størst grad øker
inntektene for selskapet, jf. punkt 9.7.
BIR har talfestet inntektsøkningen på grunn av avdekkingen av gratispassasjerer og andre avvik til 3 % av de totale gebyrinntektene. Dette er forholdsvis
mye. Avfall Sør, RfD og dels RIR kan også melde om økte gebyrinntekter på
grunn av dette.
HAMOS hadde såpass gode kunderegister i utgangspunktet slik at inntektsøkningen på grunn av systemet har vært marginal.

8.6

Gebyrsystemer

8.6.1 Avfall Sør / Krsand
Ca. 50 % av gebyrgrunnlaget er fast og fastsettes på grunnlag av antall og størrelse av avfallsbeholdere hos den enkelte kunde, mens 50 % blir differensiert
etter antall registrerte tømminger.
Den delen som fastsettes etter antall registrerte tømminger er inndelt i en tømmepris og en behandlingspris. Prissystemet er innrettet slik at det er dyrere og
tømme restavfall enn våtorganisk, slik at det skal "lønne seg" å kildesortere. I
den faste prisen inngår også 12 stk. tømminger årlig av våtorganisk avfall. Det
er mulig å spare inntil NOK 1000 per år inklusive moms ved å utnytte systemet
optimalt.
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Det er ikke fastlagt noen nedre grense for tømminger/år for restavfall, men
kunder med svært få tømminger følges opp. En prioriterer likevel kundene med
overfylte beholdere eller grov feilsortering mest.
8.6.2 Gebyrsystemer BIR
De registrerte tømmingene går inn som grunnlag for utrekning av gebyr der gebyret graderes etter antall registrerte tømminger for restavfall.
Minimumsgebyret inneholder faste priser for håndtering papir og plast samt en
fastpris for håndtering av restavfall. Etter pålegg fra helseetaten må alle kundene tømme beholderen minst 1 gang i mnd, det er derfor i tillegg til fastprisen
for restavfall også 12 tømminger inkludert i minimumsgebyret. Tømminger
faktureres med en fast pris pr tømming. Det er derfor mulig å spare kr 1250 inkl
moms ved å tømme kun 12 gang i året mot 52. Dette gir kundene et incitament
til å sortere avfallet bedre og tømme beholderne sjeldnere.
I budsjettene er det regnet med at en gjennomsnittskunde tømmer restavfallsbeholderen 26 ganger i året.
Erfaringene fra kommunene utenom Bergen i 2009 viser en tendens til at kunder som tidligere tømte hver uke nå tømmer hver 14. dag og kunder som tidligere tømte hver 14. dag tømmer ca 1 gang i mnd. På en annen side har gjennomsnittstyngden på en 140 l restavfallsbeholder økt fra 15 til 20 kg. En del av
forklaringen er trolig at besparelsen påvirker folks vilje til å sortere mer plast ut
av restavfallet. BIR startet med plastinnsamling i sekk høsten 2008.
Opprinnelig var det tenkt at borettslag med større beholdere skulle betale etter
levert vekt. I systemet som nå er i drift betaler imidlertid også slike kunder etter
antall tømminger, siden kostnadene ved vedlikehold og godkjenning av vektsystemene ble for dyre.
8.6.3 Oppsummering gebyrsystemer
Det er kun Avfall Sør og BIR som har erfaringer med dette siden de øvrige selskapene sine systemene kun benyttes til kvalitetssikring.
I Avfall Sør er det mulig å spare inntil NOK 1000 per år inklusive moms ved å
utnytte systemet optimalt.
I BIR er det mulig å spare kr. 1250 inklusive moms ved å tømme restavfallet 12
ganger årlig i stedet for 52 ganger årlig. I de kommunene som ordningen er innført at mengden levert restavfall blitt redusert med 17 %, samtidig som gjennomsnittsvekten pr. beholder har økt fra 15 kg til 20 kg.
I motsetning til BIR er det i Kristiansand vært en gjennomsnittlig økning av
antall tømminger både for restavfall og våtorganisk avfall. Kristiansand har
imidlertid hatt sin modell i mange år, mens BIR kun har erfaring fra sine mindre kommuner.
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Selv om det i Kristiansand i gjennomsnitt har vært en økning i antall tømminger, er det store individuelle forskjeller slik som vist i figuren nedenfor.
Figur 20:

Fordeling av abonnenter i Krsand på tømmefrekvens for 120 l restavfall
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Ut fra figuren utgjør andelen kunder med færre enn 12 tømminger/år ca. 19 %,
mens andelen kunder med behov for 38 tømminger/år eller mer utgjør ca. 18 %.
Det er dermed en stor spredning i behovet, noe som også illustrerer den gode
kundetilpasningen og fleksibiliteten til slike systemer.
På den andre siden gir en slik spredning også visse utfordringer ved budsjetteringen av inntekten til kommunene.
En annen balansegang er å utforme gebyrsystemene slik at en oppnår mest mulig rettferdighet og økt kildesortering opp mot at en unngår at prisforskjellen
blir så stor at kreativiteten for å finne alternative kanskje mer ulovlige avsetningskanaler øker.
I Danmark viser undersøkelser at innføring av gebyrsystemer basert på levert
vekt eller antall tømminger har ført til økt levering på rasteplasser langs vegene.
Kommuner i Sverige har imidlertid merket lite til dette, jf. punkt 4.1.4. Heller
ikke Avfall Sør eller BIR har hittil merket noe økt tendens til at restavfallet blir
levert andre steder. Som et forebyggende tiltak har likevel BIR innført lås på
alle sine returpunkt for hytter.
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9

Kostnader / inntekter

9.1

Innledning

Under dette punktet vil en innledningsvis gå igjennom ulike kostnadselementer
for å vurdere kostnadsnivå. De ulike kostnadsnivåene er forholdsvis grovt stipulert ut fra data fra prosjektdeltakerne.
Det antydes også forskjeller i kostnader mellom et brikkesystem og et GPSsystem.
Som en oppsummering adderes kostnader slik at nøkkeltall pr. kunde kan beregnes.
Ved innføring av systemet i Kristiansand i 2002/2003 var det følgende fordeling av de totale investeringskostnadene:
Figur 21:

Fordeling av investeringskostnader Kristiansand kommune 2003

Data på kontor;
6%
Utstyr på biler;
29 %
Montering av
brikker; 54 %
Informasjon; 11
%

Figuren viser at montering av brikker står for en betydelig andel av investeringene. En medvirkende årsak til de forholdsvis høye monteringskostnadene er at
kommunen hadde lite erfaring med denne aktiviteten og endret organisering
flere ganger underveis. Når det gjelder utstyret på bil inkluderer kostnadene
kun den delen av utstyret som kommunen hadde ansvaret for, dvs. veieceller
antenner mv. ikke er inkludert i kostnadene over, jf. punkt 7.2. Kostnadsforde-
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lingen over viser derfor en for høy verdi for brikkemontering, en for lav verdi
for utstyr på bil, samt andelene til datasystemer på kontor og informasjon trolig
også er noe for høye siden alle kostnader ikke er inkludert.

9.2

Planlegging / utredning

Innføring av dette systemet berører i stor grad alle interessentene i det kommunale innsamlingssystemet slik som kunder, kommuner / eiere, utførende renovatør og administrasjonen.
En grundig prosess der en avklarer målsettinger, valg av løsning og fremdriftsplan er derfor svært viktig. Avhengig av organisering og størrelse på område vil
en planleggingsfase legge beslag på ressurser tilsvarende 0,5 - 2,0 mill.kr. Her
er likevel ofte tilstrekkelig tid en viktigere faktor enn penger.
Ut fra dette anslås det en kostnad ved planlegging / utredning til 20 kr/husstand.
Dette gjelder for brikker.
Dersom det konkluderes med å utrede videre kun med basis i en GPS-løsning,
blir det ikke lagt vekt på mulighetene for bruk av systemet ved differensiering
av gebyret. Omfanget av vurderingene blir derfor mindre, slik at kostnaden reduseres til 15 kr/husstand.

9.3

Utstyr på bil - kontorutstyr

9.3.1 Ved bruk av brikker
Ved bruk av brikker er behovet for utstyr på bil forholdsvis omfattende. Investeringsbehovet varierer mellom kr. 150 000 - 350 000 avhengig av biltype. Det
rimeligste utstyret er for 1-kammer med kun registrering av identitet. Det dyreste utstyret er for 3-kammerbiler der en skal registrere både ID og vekt. Variasjonen påvirkes derfor i hovedsak av antall sett med registreringsutstyr, og om
det er påkrevet med veieceller.
Tilsvarende utstyr montert på sidelastere er trolig ca. 10 % rimeligere, siden en
der ikke har behov for dobbelt sett av registreringsutstyr.
På grunnlag av dette anslås det et gjennomsnittlig investeringsbehov på ca. kr.
300.000 pr. bil (2-kammer), inkludert vektsystem på lift montert på biler av typen baklaster. Prisene nevnt over inkluderer også kartklient og GPSfunksjonalitet.
I tillegg er det behov for en sentral enhet plassert hos oppdragsgiver for mottak
og videresending av data. Denne koster ca. kr. 100 000 - 150 000.
I tillegg kommer faste vedlikeholdskostnader til bytting av slitedeler, forventet
bytting av andre deler, oppgradering av software mv. Det varierer ofte i hvilken
grad dette er avtalt som en fast årlig vedlikeholdskostnad eller om påløpte utgifter betales etter hvert.
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Hittil har disse kostnadspostene blitt forholdsvis store da innføringen har hatt et
element av "utviklingsprosjekt" de fleste steder.
I den svenske erfaringsrapporten /2004:11/ benyttes et nøkkeltall for vedlikehold på 70 % av investeringen fordelt på antall år som utstyres avskrives. Ved 7
års avskrivning tilsvarer dette årlige kostnader på 10 % av investeringskostnader. RenoNorden har erfart 10 - 15 % av investeringskostnaden i årlig vedlikehold.
Det antas derfor en vedlikeholdskostnad tilsvarende 12 % av investeringskostnaden.
9.3.2 GPS
Som nevnt er utstyret i bil forholdsvis enkelt, der det antas en investeringskostnad på kr. 20 000 pr. bil inkludert montering. At utstyret er enkelt innebærer
også at det må følge en utbyttingstakt tilsvarende annet datautstyr i hyppig
bruk. Det antas derfor en gjennomsnittlig utskiftingstakt på 2 år.
Av de kommunene som hittil benytter dette systemet er den sentrale enheten
plassert hos systemleverandøren, der bruken av dette belastes den årlige kostnaden for oppgradering og vedlikehold. Til dette formålet antas likevel en investeringskostnad for denne på kr. 100 000, dvs. en noe enklere utgave enn ved
brikkesystemet.

9.4

Kunderegistrering / Feltarbeider

9.4.1 Innkjøp og montering av brikker
Brikkene koster ca. kr. 10 - 15 pr. stk. i innkjøp. I tillegg er det behov for minimum 1 etikett â ca. kr. 5 pr. stk. Ved tre beholdere pr. husholdning, antas en
samlet investering ca. kr. 45 pr. husholdning. Ved to beholdere, slik som hos
BIR, reduseres kostnaden tilsvarende, dvs. til ca. 30 kr/husholdning.
Selve arbeidet med montering og kontroll mot kunderegisteret kan være relativt
kostnadskrevende, jf. erfaringene fra Kristiansand i 2002. Det antas foreløpig
en samlet kostnad på kr. 50 pr. husholdning for dette arbeidet, som tilsvarer det
som Avfall Sør forventer av kostnader ved montering i de tre nye kommunene.
Ved to beholdere reduseres kostnaden til ca. 40 kr/husholdning
Årlig vedlikehold vil bestå av kontinuerlig bytte av defekte brikker på beholder.
Dette settes foreløpig til 7 % av total investering, dvs. 7,0 kr. pr. husholdning
pr. år.
I praksis vil vedlikeholdskostnaden variere med bl.a. kvaliteten på brikken og
organiseringen av vedlikeholdsarbeidet. På grunn av dårligere standard på brikkene har for eksempel BIR hatt en vesentlig høyere kostnad for denne typen
vedlikehold enn Kristiansand / Avfall Sør.

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx

.

73

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering

9.4.2 Registrering av GPS-posisjon
Ved denne metoden er det ikke behov for innkjøp og montering av verken brikker eller etiketter. Derimot vil det være behov for en registrering av geografisk
posisjon av beholdere ved tømmetidspunkt, samt en kontroll av antall beholdere
opp mot kunderegistrene. Det antas at dette arbeidet koster ca. kr. 50 pr. husholdning.
Årlig vedlikehold antas som for brikker til 7 % av investering.

9.5

Øvrige ekstra-kostnader for kommune/selskap

Da vedlikehold av utstyr på biler og brikker er tatt med under de respektive
postene over, vil eventuelt ekstraarbeid består av ekstra administrativt arbeid
tilknyttet behandling av datamateriale, utarbeidelse av fakturagrunnlag og kundebehandling. Informasjon til kundene tilknyttet systemet er også aktuelt å ta
med her.
Når det gjelder informasjon er det ved utredning av innføring av separat innsamling av våtorganisk avfall antatt et nødvendig informasjonsbehov tilsvarende en årlig kostnad på ca. 10 kr/husstand, mens informasjonsbehovet i en startfase er noe høyere, for eksempel 15 kr/husstand.
Innføring og drift av slike registreringssystemer synes som en tilsvarende drastisk omlegging av innsamlingssystemet som når husholdningene må gå over til
å sortere ut matavfallet. Spesielt gjelder dette i planleggings- og oppstartsfasen.
Når systemet først er innarbeidet, antas det likevel at informasjonsbehovet blir
noe mindre enn for våtorganisk avfall.
Benytter derfor foreløpig en kostnad i innføringsfasen på 15 kr/husstand og en
årlig driftskostnad på 7 kr/husstand.
Anslagene over gjelder brikkesystemer. GPS er mer et verktøy som benyttes av
renovatør og kommune/selskap og der kundene i liten grad merker noen forskjell på om et slikt system benyttes eller ikke. Informasjonskostnaden for slike
systemer settes derfor lik null.
Når det gjelder ekstra arbeider med behandling av datamateriale, utarbeidelse
av fakturagrunnlag og kundebehandling utenom informasjon, må en sammenligne med tilsvarende ressursinnsats uten slike systemer.
Et system med brikker produserer en mengde data. En del av dataene, for eksempel avviksmeldinger, krever en umiddelbar behandling, mens andre data,
for eksempel statistikk, må tilordnes systematisk slik at de kan systematiseres
senere, for eksempel ved periodekutt. Tilsvarende gjelder i stor grad også for
data for fakturagrunnlag, slik som antall tømminger eller vekt. Her har bl.a. Avfall Sør og BIR hatt store utfordringer knyttet til tilpasning av mottatte data til
sine KIS-systemer. Som en ser av punkt 8.5.4 mener også RenoNorden at norske kommuner ofte avsetter for lite ressurser til dette arbeidet.
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Når systemet fungerer, gir imidlertid tilgangen til disse dataene en betydelig
rasjonalisering sammenlignet med en situasjon uten slike systemer. Uten et registreringssystem vil kundebehandleren ved henvendelser fra kunder være
usikker på om en beholder er tømt, i tillegg til at avviksmeldinger fra renovatør
kommer inn via håndskrevne lapper, mobiltelefon mv. Fakturagrunnlaget blir
også mindre eksakt uten et registreringssystem med de kilder til diskusjon dette
gir både mot innleid renovatør og kunder.
Etter hvert som flere kommuner / selskaper velger et registreringssystem, vil
trolig også KIS-systemene "modnes", og få en standard som er bedre tilpasset
de data som registreringssystemene produserer. På en annen side vil driften av
systemet fremdeles kreve en ekstra ressursinnsats.
Det anslås derfor en foreløpig ekstrakostnad på ca. 20 kr/husstand ved ekstra
administrasjon ved brikkesystemet.
Ved et GPS-system er datamengdene noe mindre omfattende, samtidig som
systemet ikke genererer fakturagrunnlag for husholdninger. Her har vi også inntrykk av at tilpasningen mot KIS-systemene har vært mindre konfliktfylt. Ved
dagens situasjon antas derfor en årlig ekstrakostnad tilsvarende 10 kr/husstand.

9.6

Netto ekstra-arbeid renovatør

For et brikkesystem skal selve registreringen skje automatisk, og er i liten grad
produksjonshemmende så lenge utstyret fungerer. En datamaskin i bilen kan
imidlertid være et "forstyrrende element" å forholde seg til, spesielt i en overgangsfase.
Bruk av GPS-systemet krever mer manuelt ekstraarbeid ved at hver tømming
må tastes manuelt. I tillegg til å være produksjonshemmende, tilfører dette ekstra feilkilder som også kan kreve ekstra ressursinnsats.
Både et system med brikker og med GPS har fordelen at arbeidet blir dokumentert slik at det blir mindre behov for unødvendige "reklamasjonstømminger".
Videre vil GPS-funksjonaliteten ved begge systemene gi fordeler ved bruk av
vikarer, samt at systemene generelt gir bedre kommunikasjonsmuligheter mellom renovatør og oppdragsgiver.
Når ulempene og fordelene veies opp mot hverandre vil trolig de fleste renovatører pr. i dag hevde at slike systemer krever en netto ekstra ressursinnsats, selv
om systemene fungerer slik de skal.
Den ekstra ressursinnsatsen er likevel såpass marginal at det varierer i hvilken
grad den gir en konkret økning i innsamlingskostnaden, sammenlignet med om
systemet ikke hadde vært der.
Slike systemer anses også som fremtidsrettet, og vil generelt øke renovatørenes
status, slik at de fleste innsamlingsaktører vurderer bruk av slike systemer som
positivt.
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Dette tatt i betraktning settes ekstrakostnaden for renovatørene til kr. 0.

9.7

Inntekter

For systemet med brikker angir både Avfall Sør, BIR og RfD at bruk av systemene har gitt en vesentlig opprydning i abonnementsregistrene. Dette vil si at
husholdninger med beholdere som før ikke betalte gebyr blir registrert gjennom
systemet. En økt registrering av såkalte gratispassasjerer gir et lavere gjennomsnittsgebyr og gir dermed samme positiv virkning som en hvilken som helst
annen inntektspost.
I hvilken grad det er unøyaktigheter i kommunenes kunderegister vil selvsagt
variere fra kommune til kommune. Generelt vil større kommuner trolig ha
mindre oversikt enn kommuner med mer spredt bebyggelse, som i stor grad
gikk over til beholdere på midten av 90-talllet. Men også her er det individuelle
variasjoner.
Inntektspotensialet for gratispassasjerer vil derfor også variere, trolig i området
1 - 4 % av de totale gebyrinntektene ved brikkesystemet. I følge SSB/Kostra er
gjennomsnittlig "standard" avfallsgebyr kr. 2.150 for 2009. Det angitte variasjonsområdet tilsvarer derfor en årlig inntekt på ca. 20 - 86 kr/husstand, dvs. et
gjennomsnitt på ca. 53 kr/husstand.
Denne inntekten som i hovedsak avdekkes ved første gangs gjennomgang, gir
imidlertid samme årlige gevinst i etterfølgende år. Det forutsettes da at gratispassasjerene ikke ville vært avdekket uten at systemet ble innført. Dette kan
selvsagt diskuteres.
Ved selvkost kan et selskap ikke gå med overskudd. "Inntekten" fra nye kunder
som avdekkes er derfor ikke en inntekt, men vil siden gebyrgrunnlaget fordeles
på flere kunder gå inn som reduksjon av det gjennomsnittlige gebyrnivået som
en ellers ikke ville ha fått.
En annen virkning av systemet er at en får en mer fullstendig oversikt over beholderparken. Dette gir videre en besparelse i forhold til systemene for bytte og
reparasjon av beholderne.
Selv om det også her kan variere fra kommune til kommune hvor gode beholdersystemene er uten brikker, vil det antas at det for dette er mindre variasjon
enn for kunderegistrene.
Det antas derfor en årlig besparelse tilsvarende ca. 10 kr/husstand. Dette tilsvarer i underkant 10 % av den årlige kostnaden til den samlede beholderparken,
dersom det tas utgangspunkt i 3 beholdere pr. husstand.
Anslagene over gjelder ved brikker. Ved GPS blir kontrollen både mot kunderegister og beholdere mindre nøyaktig, slik at inntektspotensialet både for gratispassasjerer blir generelt redusert med 25 % sammenlignet med brikker.
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9.8

Oppsummering

Nedenfor er en oppsummering av de ulike kostnads- og inntektselementene ved
hhv. brikker og GPS. Det presiseres at det er angis ekstra kostnader og inntekter
ved systemene sammenliknet med en drift uten slike registreringssystemer.
De fleste enhetskostnadene er angitt som kroner pr. husstand eller husholdning.
Betydningen av dette begrepet kan variere fra område til område avhengig av
hvordan de lokale renovasjonsforskriftene har definert "abonnent". På en annen
side er de fleste kostnadselementene til systemene sterkt knyttet til antall kunder / husstander, slik at det er dette begrepet som vurderes som mest dekkende.
De samlede kostnadene for utstyret på bilene er selvsagt direkte knyttet til antall biler som det er behov for i områdene. Ut fra noe eldre tall fra renovasjonsbenchmarkingen, samt egen statistikk basert på anbudsrundene de to siste årene, varierer bilbehovet mellom ca. 1500 - 3000 husstander pr. bil, med et gjennomsnitt på 2.400 husstander pr. bil.
Kostnadene til sentral enhet, jf. punkt 9.3, er noe vanskelig å "konvertere" til
kr/husstand siden kostnaden er tilnærmet konstant og uavhengig av antall kunder. Som et "landsgjennomsnitt" antas likevel at den sentrale enheten i gjennomsnitt dekker 20.000 husstander.. Størrelsesorden av denne verdien har imidlertid liten innvirkning på totalkostnaden.
Tabell 2:

Netto investeringer og kapitalkostnader ved et brikkesystem (kr/husstand)

Investering, Avskrivningskr.
tid, år
Planlegging / utredning
Utstyr på bil
Sentral enhet
Brikker / montering
Informasjon
Sum investeringer og
kapitalkostnader

20,0
125,0
6,3
95,0
15,0
261,3

8
7
7
10
8

Kapitalkostnad

Andel av
kostnad

3,09
21,60
1,08
12,30
2,32

8%
53 %
3%
30 %
6%

40,40

100 %

For avskrivningstider er det valgt 7 år for renovasjonsbiler, samt sentral enhet
siden disse enhetene ofte blir kjøpt inn i forbindelse med nye renovasjonsanbud.
Avskrivningstiden for brikker / montering settes lik avskrivningstiden for beholdere, der det regnes en levetid på 10 år.
For de øvrige elementene er det vanskelig å stipulere en avskrivningstid. Her
benyttes derfor et veid gjennomsnitt mellom 7 og 10 år, dvs. 8 år.
Det er utstyret på bilene som utgjør den klart største utgiftsposten. Sammen
med brikker/ montering utgjør de to postene i underkant av 85 % av totalkostnaden.
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Tabell 3:

Netto investeringer og kapitalkostnader ved et GPS-system (kr/husstand)

Investering, Avskrivningskr.
tid, år
Planlegging / utredning
Utstyr på bil
Sentral enhet
Registrering av GPSposisjon
Informasjon
Sum investeringer og
kapitalkostnader

Kapitalkostnad

Andel av
kostnad

15,0
12,5
5,0

8
2
7

2,32
6,72
0,86

14 %
41 %
5%

50,0

10

6,48

40 %

0,0

8

0,00

0%

16,4

100 %

82,5

For et GPS-system utgjør utstyret på bil og første gangs registrering av beholderposisjoner over 80 % av totalkostnaden. Dette er noe i underkant av andelen
for brikkesystemet.
Selv om kostnadsnivået til brikkesystem og GPS-system presenteres parallelt,
er ikke hensikten å vise hvem som bør velges ut fra pris. Det presiseres derfor
at de to systemene har klare forskjeller i funksjonalitet, jf. punkt bl.a. punkt 3.4.
Nedenfor vises de samlede netto årskostnader:
Tabell 4:

Netto årskostnader (kr/husstand)

Brikkesystem

GPS-system

Kapitalkostnader
Vedlikehold på bil og sentral
enhet
Vedlikehold brikker / GPSposisjon
Årlig informasjonsbehov
Ekstrakostnader administrasjon

40,4

16,4

2,3

0,3

6,7

3,5

7,0
20,0

0,0
10,0

Sum brutto kostnader
Inntekter gratispassasjerer
Kostnadsreduksjon beholderdrift
Sum netto driftskostnader

76,3
-53,0

30,2
-39,8

-10,0

-7,5

13,3

-17,1

Oppsummert gir et brikkesystem en ekstrakostnad tilsvarende ca. 13
kr/husstand, mens GPS-systemet gir en negativ ekstrakostnad på ca. 17
kr/husstand, dvs. en kostnadsreduksjon.
I tillegg til høyere behov for investeringer og vedlikehold, har et brikkesystem
ekstra kostnader i form av administrasjon og informasjon. Ut fra et gjennom-
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snittlig avfallsgebyr på 2150, gir et brikkesystem imidlertid en forholdsvis beskjeden økning i totalgebyret på ca. 0,6 %.
I kostnadsvurderingen er det regnet med en forholdsvis høy årlig inntekt som
følge av gratispassasjerer. Denne kan selvsagt diskuteres, men BIR hevder for
eksempel at innføringen av systemet hos de gir en netto årlig inntekt på ca. 3
mill.kr., eller ca. 17 kr/husholdningskunde. Sammenlignet med dette er inntektsføringen over relativt beskjeden.
At innføringen av et GPS-system ender opp med en netto kostnadsreduksjon,
skyldes også i stor grad inntektsføring av gratispassasjerer. Vi har ikke de
samme holdepunkter som for brikker med at dette i realiteten er tilfellet. For
eksempel hevder HAMOS at ekstrainntekten som følge av systemet er i området +/- 1 %. RfD som hadde noe dårlige oversikt over kunderegisteret enn
HAMOS, forventer en årlig økning på ca. 2 - 3 % i gebyrinntektene, dvs. på
nivå med de stipulerte inntektene fra brikkesystemet.
Det presiseres at kostnadsoppstillingene er generelle slik at kostnaden pr. husstand er den samme om det er små eller store kommuner/selskaper som skal
kjøpe systemer. Størrelsen av området har selvfølgelig en viss betydning, og i
praksis anbefales det at områder som vurderer slike systemer, søker råd hos erfarne kommuner / selskaper av tilsvarende størrelse.
Hver(t) kommune/selskap som vurderer slike systemer bør i utgangspunktet
være konservative i å vurdere inntektspotensialet ved gratispassasjerer. At systemene forventes å gi en netto årlig inntekt bør ikke være hovedargumentet for
å innføre denne typen systemer.
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10

Effekter av systemet

10.1

Innledning

I dette kapitlet vurderes effektene som er erfart hos brukerne av disse systemene. Følgende effekter blir vurdert:


Kvalitet



Effektivitet



Kundetilfredshet



Økt gjenvinning, dvs. reduserte mengder restavfall og økte mengder samlet
inn til materialgjenvinning.

Vurderingen av effektene er basert på opplysninger fra den enkelte bruker. Det
er derfor ikke en objektiv måling av effektene.

10.2

Kvalitet

10.2.1 Kvalitet Avfall Sør
Systemet har gitt økt kvalitet av renovasjonsordningen. Dette gjelder bl.a. ved
mindre avvik i innsamlingsarbeidet, kvalitetssikring av kundegrunnlaget og
bedre kontroll av beholderparken.
10.2.2 Kvalitet BIR
BIR har foreløpig en noe begrenset erfaring, men i de områdene som systemet
er innført er det de samme kvalitetsforbedringene som hos Avfall Sør, dvs.
mindre avvik, bedre kvalitetssikring av kunderegister og beholderpark.
I tillegg ser BIR nytten av statistikkgrunnlaget som produseres av systemet.
Dette gjelder både ved planlegging av endringer i innsamlingsløsningene og
som grunnlag for ruteplanleggingen.
10.2.3 Kvalitet RenoNorden
RN mener at disse systemene gir høyere kvalitet på grunn av enklere ruteplanlegging, dokumentasjon for utførte tjenester, samt bedre kommunikasjon med
oppdragsgiver.
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10.2.4 Kvalitet HAMOS
HAMOS har opplevd en høyere kvalitet på innsamlingsarbeidet som følge av
systemet. Bl.a. har de mye bedre kontroll med det som foregår i felten, og kan
svare kunden med en gang. Tidligere var det mye ”etterforskning” og mange
telefoner for å finne ut hva som hadde skjedd. Renovatøren har til enhver tid
oppdaterte data i bilen og spesialavtaler av typen "ekstra henteavstand" blir
fanget opp mye bedre enn før.
10.2.5 Kvalitet Steinkjer
Systemet bidrar til raske og presise tilbakemeldinger, og brukes aktivt når vi
har kontakt med kunder. Dette betyr at vi har fått en god kvalitet på informasjonen vi gir kunder som ringer oss.
Kommunen har deltatt aktivt i utviklingen av systemet og systemet er derfor i
stor grad blitt skreddersydd til kommunens behov. Selv om det fortsatt ikke er
helt optimalt, men de at systemet har økt kvaliteten på den utførte tjenesten.

10.3

Effektivitet

10.3.1 Effektivitet Avfall Sør
Avfall Sør er usikre på om systemet har medført økt effektivitet. Beholderne er
fullere ved hver tømming, men systemet forutsetter at hver kunde besøkes hver
uke. Tidligere ble restavfall og våtorganisk avfall hentet vekselvis hver 2.uke.
10.3.2 Effektivitet BIR
Det er usikkert i hvilken grad systemet har gitt en bedre effektivitet i innsamlingsløsningen. Et bedre grunnlag i form av beholderregister og beholderposisjoner forventes likevel å gi en økt effektivitet på sikt.
10.3.3 Effektivitet RenoNorden
Mer eksakt grunnlag for ruteplanlegging vil på sikt gi mer effektive rutesystemer.
For øvrig mener RN at systemet ikke gir særlige forbedringer av effektiviteten.
I områder med svært kompleks logistikk, slik som for eksempel i Hassleholm
der det er valgfri tømmefrekvens for 9 fraksjoner, er imidlertid slike systemer
nødvendige for å kunne gjennomføre innsamlingen på en rasjonell måte.
10.3.4 Effektivitet HAMOS
Gjennom en optimalisering av rutene, samt en bedre håndtering av tilfeldige
tømminger fra næringslivet, mener HAMOS at systemet har gitt bedre effektivitet. Konkret vil dette si at det som skal tømmes, blir tømt, verken mer eller
mindre. Tidligere ble det ofte tømt for sikkerhets skyld slik at man slapp å kjøre
tilbake mv.
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10.3.5 Effektivitet Steinkjer
Systemet har økt effektiviteten bl.a. i forhold til at omfanget av opplæring hos
renovatørene er blitt kraftig redusert. I tillegg blir utført tømminger dokumentert, noe som gir mindre ekstraarbeid både hos renovatør og i administrasjonen.

10.4

Kundetilfredshet

10.4.1 Kundetilfredshet Avfall Sør
Systemet har gitt en registrert økt kundetilfredshet. Dette tror man i hovedsak
skyldes økt valgfrihet og fleksibilitet, samt at de differensierte gebyrene oppleves som mer riktige og rettferdige.
10.4.2 Kundetilfredshet BIR
BIR har gjennomført en spørreundersøkelse hos kundene i Osterøy, som var
den første kommunen der systemet ble gjennomført. Denne viste følgende resultater:


75 % svarte at de er fornøyd med det nye systemet.



75 % svarte at de kildesorterer mer.



69 % svarte at de tømmer restavfall sjeldnere.



2 % svarte at de ikke kildesorterer i det hele tatt.



89 % svarte at de kildesorterer plast.



74 % svarte at de kildesorterer papir/papp.

Foreløpig har derfor reaksjonene vært positive.
10.4.3 Kundetilfredshet HAMOS
HAMOS kjører generelle kundetilfredshetsmålinger annethvert år. Ved 2008målingen til Avfall Norge, der mange kommuner og avfallsselskaper deltok,
fikk HAMOS nest beste resultat.
Det usikkert i hvilken grad det gode resultatet skyldes GPS-systemet, men det
har trolig bidratt til at kundene er godt fornøyd.
10.4.4 Kundetilfredshet Steinkjer
Det er ikke foretatt kundetilfredshetsmålinger på dette systemet.
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10.5

Økt gjenvinning

10.5.1 Gjenvinning Avfall Sør
Det ble forventet at de differensierte gebyrene der bedre sortering skulle lønne
seg, skulle gi positive utslag på mengdene til gjenvinning. Dette har ikke
skjedd, siden kundene generelt er mer opptatt av å selv kunne velge når beholderne tømmes.
10.5.2 Gjenvinning BIR
Erfaringene så langt fra Osterøy viser at mengdene restavfall levert gjennom
beholdersystemet og til gjenvinningsstasjonene er blitt redusert med ca. 16 %,
sammenlignet med året før (2007). I tillegg har mengdene kildesortert plast og
glass økt noe. Kildesortert papir har kun gitt en mindre økning.
Økningen i kildesorterte fraksjoner er imidlertid vesentlig mindre enn reduksjonen i mengden restavfall. Det er vanskelig å vurdere hvor den reduserte restavfallsmengden "har tatt vegen".
En mulig årsak kan være en naturlig nedgang i avfallsmengdene. Sjåførene av
renovasjonsbilene har ikke registrert noe økt forsøpling som følge av systemet.

10.6

Oppsummering effekter

10.6.1 Effekt kvalitet
Med økt kvalitet menes her faktorer som gir en opplevd kvalitetsøkning hos
selskapet / kommunen, hos renovatøren og ute hos kunden. Følgende faktorer
blir nevnt hyppigst av de ulike deltakerne:


Mindre avvik i innsamlingsarbeidet (Avfall Sør, BIR, HAMOS og
Steinkjer).



Kvalitetssikring av kundegrunnlaget (Avfall Sør og BIR).



Bedre kontroll med beholderparken (Avfall Sør og BIR)



Bedre statistikkgrunnlag for ruteplanlegging og avfallsplanlegging
(BIR, samt RenoNorden, HAMOS og Steinkjer for førstnevnte).



Bedre kommunikasjon mellom oppdragsgiver og renovatør (RenoNorden, HAMOS og Steinkjer).

Alle er derfor enige om at systemet har bidratt til økt kvalitet, spesielt gjennom
mindre avvik i innsamlingsarbeidet. Større selskaper som Avfall Sør og BIR
legger videre mest vekt på kvalitetssikring av kundegrunnlag og beholderpark,
mens mindre selskaper i større grad synes å vektlegge kommunikasjonen mot
renovatør.
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10.6.2 Effektivitet
Med økt effektivitet menes i hvilken grad renovasjonstjenesten utføres mer effektivt, for eksempel raskere enn før.
Avfall Sør og BIR er generelt usikre på effektivitetsgevinsten, men mener i likhet med RenoNorden at det forbedrede grunnlaget for ruteplanlegging på sikt
gir økt effektivitet.
HAMOS og Steinkjer mener at systemene har gitt mer effektiv innsamling,
bl.a. i forhold til næringskunder. Steinkjer kommune som også utfører renovasjon mener også at systemet gir mer effektiv opplæring av sjåførene.
Økt effektivitet kan derfor være vanskelig å påvise på kort sikt, men de positive
tilbakemeldingene fra HAMOS og Steinkjer indikerer at effektivitetspotensialet
er større i mer spredt bebyggelse.
10.6.3 Effekt kundetilfredshet
Dette gjelder en registrert forbedret kundetilfredshet på grunn av systemet.
Avfall Sør har gjennom målinger over flere år avdekket en økt kundetilfredshet.
BIR har avdekket økt kundetilfredshet i sin prøvekommune.
HAMOS og Steinkjer har ikke gjennomført tilsvarende målinger spesielt for
dette systemet, men HAMOS påpeker at de har hatt gode resultater generelt for
kundetilfredshet de siste årene.
Siden deltakerne selv mener at kvaliteten på renovasjonen har økt, jf. punkt
10.6.1, er det ikke overraskende at dette gir økt kundetilfredshet. Hos kommuner med brikker spiller også det trolig inn i hvilken grad systemet for gebyrdifferensiering oppleves som rettferdig.
10.6.4 Effekt gjenvinning
Avfall Sør har ikke merket økt gjenvinning som følge av tiltaket. I startfasen
var en reduksjon men denne effekten forsvant etter hvert.
BIR har registrert lavere restavfallsmengder og økte mengder emballasjeplast i
prøvekommunen, en tendens som også viser seg i de kommunene som startet
opp i 2009. Men det er også en del restavfall som en ikke kan forklare hvor er
blitt av.
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11

Oppsummering av erfaringer

11.1

Omfang av kartlegging

Dette prosjektet har kartlagt erfaringer med elektronisk henteregistrering.
Prosjektet fokuserer mest på erfaringer fra norske brukere. Gjennom litteratur
og direkte kontakt har vi også kartlagt erfaringer i Danmark og Sverige. Slike
systemer benyttes også i Finland, Tyskland, Sveits, Italia, Østerrike, Nederland
og Luxembourg.
Danmark var første ute av de tre nordiske landene med oppstart i 1991. I Sverige startet første kommune i 1995. I Norge ble de første forsøkene gjort i 1996 i
Stavanger, men bruken ble av ulike årsaker ikke videreført. Kristiansand kommune startet registrering av antall tømminger i et prøveområde i 1998, og innførte systemet i hele kommunen i 2003.
I 2009 er status i de tre nordiske landene følgende ut fra våre opplysninger:
Danmark:

Henteregistrering er innført i 10 storkommuner som
totalt utgjør ca. 620 000 innbyggere, eller ca. 11 %
av befolkningen.

Sverige:

Ut fra en svensk kartlegging i 2008, er slike systemer innført i ca. 26 kommuner. Disse utgjør ca. 800
000 innbyggere, eller ca. 9 % av befolkningen. Antall kommuner som innfører slike systemer ser ut til
å være stadig økende.

Norge:

Registrering er innført i ca. 26 kommuner som totalt
utgjør ca.700 000 innbyggere, eller ca. 14 % av befolkningen. Av dette er det kun GPS - registrering
for ca. 250 000 innbyggere. Antall kommuner med
GPS -registrering forventes å øke utover 2010.

I Danmark er det både kommuner med ID- og veieregistrering, men også kommuner med kun ID-registrering.
I Sverige er det kun tatt med kommuner med ID- og vektregistrering. Trolig er
der også noen kommuner med kun ID-registrering.
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I Norge blir det fra 2010 registrert vekt i 4 kommuner i Avfall Sør med til
sammen ca.108 000 innbyggere. Men vektregistrering nyttes ikke som det eneste gebyrgrunnlag for husholdningskunder i noen norsk kommune.
Bruk av elektroniske hentesystemer til gebyrdifferensiering er innført hos Avfall Sør og i BIR, som totalt utgjør ca. 420 000 innbyggere. De andre kommunene som har henteregistrering benytter systemene primært som kvalitetssikring av hentetjenesten.
Det er kartlagt erfaringer fra følgende norske aktører:
Avfall Sør (108 000
innb.):

RFID - system inkludert gebyrdifferensiering i hele
Kristiansand fra 2003. Tilsvarende i øvrige 3 kommuner fra 2010. Registrering av ID og vekt. Kun ID
benyttet ved gebyrdifferensiering.

BIR Privat (310 000
innb.)

RFID - system inkludert gebyrdifferensiering i 8 av
9 kommuner fra 2009. Innføres i Bergen fra 2010.
Utstyr montert på alle biler i 2008. Registrering av
ID.

RIR (48 000 innb.)

RFID - system uten tilknytning til gebyrdifferensiering. Utstyr montert på de fleste biler, og mange av
beholderne er merket. Oppstart registrering
2009/2010. Registrering av ID og vekt.

HAMOS (41 000
innb.)

Registrering av GPS -posisjon som kvalitetssikring
av renovasjonen i 10 kommuner. Startet opp i 2006.

Steinkjer kommune
(26 000):

Utfører renovasjon i egen kommune samt 2 andre
kommuner. Registrering av GPS -posisjon som kvalitetssikring av renovasjonen fra 2004. Var pilotkommune for dette systemet.

RfD (165 000 innb.)

Registrering av GPS -posisjon som kvalitetssikring
av renovasjonen i 9 kommuner i Drammensregionen. Startet opp våren 2009.

RenoNorden AS

Privat aktør innen husholdningsrenovasjon som har
erfaring med bruk av RFID eller GPS hos ca. 150 00
kunder eller ca. 230 000 beholdere i Norge og Sverige.

Det er i tillegg hentet noen norske erfaringer med bruk av slike systemer innen
næringsrenovasjon.
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Det er hentet erfaringer fra følgende to alternative systemer:



Registrering av antall tømminger med eller uten vekt basert på oppsamlingsenhetenes geografiske posisjon ("GPS -system").



Registrering av antall tømminger med eller uten vekt basert på identifikasjon av kunde ved RFID -brikke montert på oppsamlingsenhet ("Brikke -system").

Prosjektet har følgende målsettinger:
1. Evaluere eksisterende system for elektronisk henteregistrering, og på bakgrunn av evalueringen å utforme råd og anbefalinger til nye brukere når det
gjelder innkjøp og drift.
2. Gi anbefalinger til videre studier i regi av Avfall Norge, eventuelt i samarbeid med Avfall Sverige og RenoSam i Danmark.
3. Legge til rette for etablering av nettverk blant norske brukere av slike systemer.
Det vises for øvrig til prosjektbeskrivelsen i punkt 2.3.
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11.2

Alternative systemer

I punkt 3.1 er det figurer som prinsipielt viser forskjellene på de to systemene.
Systemene har såpass ulik funksjonalitet at valg av system bør gjøres ut fra behovet til den enkelte kommune. Tabellen nedenfor viser egnetheten til de to
alternative systemene basert på følgende karaktersystem:
*** Bra
Tabell 5:

** Tilfredsstillende

*

Mindre bra

Oppsummering av kvalitet /funksjonalitet ved de to hovedsystemene

RFID system

GPS - system

Merknad

*

***

Investeringsnivået er
høyt hos RFID

Kvalitetssikring mht.
tømming utført / avvik

***

**

KS mer entydig hos
RFID

Entydig identifikasjon

***

0

Kan ikke identifisere
kunde ved samleplasser

Registrering av vekt

***

*

GPS kun der kunde er
entydig definert

Registrering av geografisk posisjon

***

***

Lik funksjonalitet

Feilkilder ved registrering

***

*

GPS krever mer manuell håndtering

Kommunikasjon til og
fra kontor

***

***

Lik funksjonalitet

Driftssikkerhet / fleksibilitet renovasjonsbil

**

***

GPS enklere og mer
fleksibelt utstyr

Egnet som grunnlag for
gebyrdifferensiering

***

0

GPS ikke egnet pga
manglende ID

Investeringsnivå

Dersom selskapet ønsker at systemet skal være det viktigste grunnlag for gebyrdifferensiering, er et GPS -system lite aktuelt. Et RFID - system dekker i
hovedsak funksjonaliteten til GPS.
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GPS -systemet benyttes noen steder som faktureringsgrunnlag for næringskunder, men dette forutsetter at kunden kan identifiseres entydig gjennom GPS posisjonen.
Et GPS -system er derfor primært et system for kvalitetssikring av innsamlingstjenesten. Siden identifikasjonen ikke er 100 %, må en imidlertid være oppmerksom på at kvalitetssikringen ikke kan knyttes opp mot en spesiell beholder
eller en spesiell kunde, men heller at systemet returnerer opplysninger om at
"på samleplass NN er x antall beholdere tømt av totalt y stk.".
Dersom hensikten er kvalitetssikring, og en er oppmerksom på begrensningene
til systemet, er GPS et rimeligere og noe mer driftssikkert alternativ.
Figur 22:

Skjematisk oversikt over dataflyt inn og ut av kontorsystemet

Begge systemer kan imidlertid være krevende ved tilpasning mot egen kundedatabase (KIS -system) som vist i figuren, spesielt dersom kundedataene har en
variabel kvalitet. Dette fordi begge systemer krever et vesentlig høyere presisjonsnivå sammenlignet med drift uten slike systemer.

11.3

Vurderinger ved valg av løsning

Både Avfall Sør, BIR, RIR og RfD hadde en forholdsvis grundig prosess før
dette verktøyet ble valgt og kjøpt inn. Det er bl.a. gjennomført besøk i utlandet
hos leverandører og avfallsselskap, i tillegg til at valget ble grundig forankret
hos eiere og ledelse.
I de tre brikkeområdene, dvs. Avfall Sør, BIR og RIR ble følgende motiver ansett som de viktigste for valget av en slik løsning:
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Service og valgfrihet for kundene (alle tre)



Mer rettferdig prising (Avfall Sør og BIR).



Oversikt over beholdere og kunder (Avfall Sør og BIR)



Økt gjenvinning (Avfall Sør og BIR)
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I motsetning til de to andre, har RIR foreløpig ikke tenkt å benytte registreringene til gebyrdifferensiering. De fremholder i stedet registrering av avvik og
kontroll med entreprenør som de viktigste motivene.
Av de tre GPS -områdene har Steinkjer og HAMOS drevet med systemet noen
år, mens RfD i Drammen nylig har startet opp. Da GPS har en annerledes funksjonalitet enn brikker, vil også bakgrunnen for innføringen av systemet være en
annen. Følgende anses som de viktigste motivene for bruk av GPS -systemer:


Økt kvalitetssikring av innsamlingen. Noe som fremheves av alle de tre
aktørene.



Bedre logistikk på innsamlingsarbeidet fremheves av HAMOS og
Steinkjer.

Av andre forhold som er nevnt, er bedre kontroll med beholdermassen og kunderegistrene (RfD og HAMOS), håndtering av mengderegistrering hos
næringskunder (HAMOS), samt økt servicegrad hos kundene (HAMOS).
I svenske kommuner er det noe ulike beslutningsgrunner fra ulike kilder. I følge
den siste rapporten fra Avfall Sverige, /4/, var det reduserte avfallsmengder og
økt utsortering som ble mest vektlagt. Umeå som har driftet slike systemer
lenge, sier at de i starten la mest vekt på rettferdig prising, men at de etter en
tids drift setter mest pris på mulighetene for økt kvalitetssikring i alle ledd, /2/.
Det er ikke gjort liknende kartlegginger i Danmark. Da de i hovedsak har valgt
systemer der gebyret blir differensiert etter levert vekt, er det grunn til å tro at
reduserte avfallmengder og økt utsortering har vært en viktig grunn. Mer rettferdig prising kan også spille inn.
De fleste kilder fremhever imidlertid betydningen av at beslutningen om å velge slike systemer bør være godt forankret i hele organisasjonen, og at hovedformålene med systemet også skal være godt kjent hos alle de involverte.

11.4

Erfaringer ved innkjøp

Avfall Sør gjennomførte en ryddig prosess ved det siste innkjøpet av utstyr for
elektronisk henteregistrering i 2008. Tilbyderne på renovasjonskontrakten var
likevel lite fornøyd med å tiltre kontrakten med en systemleverandør som de
ikke selv hadde valgt.
RenoNorden mener at renovatørene selv bør kjøpe inn alt utstyret på bil hos
den systemleverandøren de ønsker. Dette gir etter deres mening best forutsigbarhet for renovatør, samt et ryddigere grensesnitt mellom renovatør og oppdragsgiver. RN mener videre at en slik modell gir rimeligere utstyr enn dersom
kommunen selv kjøper det inn.
Modellen som RenoNorden ønsker seg, ble i store trekk gjennomført hos RIR,
men der kunne renovatøren kun velge mellom tre leverandører som RIR hadde
prekvalifisert. I tillegg tok RIR forbehold om å overstyre dette valget ved å vel-
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ge den leverandøren som kommunen selv ønsket. Etter at renovatør og leverandør ble valgt kjøpte RIR inn brikkene. Ved valg av leverandør for brikkene ble
det bl.a. vektlagt at leverandøren for brikkene var den samme som for utstyret
på bil.
BIR gjennomførte innkjøpsprosessen i 2004, og var uheldige med sin prosess.
Dette skyldes i hovedsak at de hadde pålagt seg selv for knapp tid til gjennomføring av prosessen. De hadde også til en viss grad overvurdert ytelsen til de
ulike systemene. Det ble dermed behov for mange modifikasjoner i etterkant,
slik at prosjektet etter hvert fremsto mer som et utviklingsprosjekt.
I kommunene der renovasjonen ikke blir utført som egenregi, gjennomførte
BIR prosessen med renovasjonsanbud før innkjøpet av utstyret for elektronisk
henting. Dette ble løst gjennom at det i renovasjonsanbudet ble forutsatt en viss
sum pr. bil, der BIR tok risikoen for at denne summen ble riktig. BIR kjøpte så
utstyret og solgte det videre til renovatøren inkludert service - og vedlikeholdsavtaler.
RfD gjorde det på tilsvarende måte ved at renovasjonsanbudet ble gjennomført
først, og der det ble forutsatt et visst beløp pr. bil som RfD tok risikoen for. Ved
innkjøp av utstyr benyttet RfD prosedyren kjøp etter forhandling. Dette ble vellykket siden RfD ikke klarte å spesifisere ytelsen i tilstrekkelig grad på forhånd.
Både i svenske og danske kommuner er det i de fleste tilfellene renovatøren
som tar ansvaret for utstyr på bilen. Det settes funksjonskrav i renovasjonsanbudet om at hver tømming skal registreres og eventuelt veies, og så velger renovatøren selv utstyr ut fra dette. Dette har i hovedsak vært vellykket, men i
denne rapporten nevnes 3 mer uheldige danske kommuner. Der har det vært
funksjonssvikt på selve utstyret, samtidig som renovatørene ikke har hatt god
nok opplæring av personellet i bruk av systemene, jf. også vedlegg punkt
13.2.5.
Det varierer en del hvordan grensesnittet defineres i forhold til brikker, og formatet som tømmedataene skal leveres på. I Sverige leverer den dominerende
leverandøren av KIS -systemer også software på bilen. Dette gir selvsagt visse
fordeler når det gjelder kommunikasjon mellom disse enhetene, men kan på
den andre siden skape uheldige monopoltilstander, jf. merknadene i punkt
7.6.2.
Både i Sverige og Danmark er det en del kommuner som har kjøpt inn beholdere med brikkene ferdig montert selv om de ikke har noe elektronisk hentesystem.
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11.5

Oppsummering brikker

Avfall Sør har hatt gode erfaringer med de forholdsvis dyre brikker som de
monterte i 2002. BIR kjøpte noen rimeligere brikker som viste seg å ikke fungere etter hensikten. De har derfor i etterkant skiftet over til andre brikker, noe
som ble en dyr prosess siden mange beholdere måtte merkes på nytt.
Ved innkjøp av brikker satte RIR krav til at de skulle tilfredsstille DIN-normen,
jf. punkt 13.4.1. Dette bl.a. fordi en slik plassering gjør det mulig for kundene
selv å montere brikkene.
Siden lagringskapasiteten for datautstyret i bilen er blitt stadig bedre, er det som
regel tilstrekkelig med en brikke som kun har lesefunksjon, dvs. "read-only".
En slik forutsetning gir også en noe rimeligere og driftssikker brikke.
Både Avfall Sør og BIR brukte forholdsvis store ressurser på montering av
brikker og etiketter på beholderne. I begge tilfeller ble arbeidsmengden og
kompleksiteten undervurdert.
I etterkant av prosessene ser begge det som viktig at arbeidet utføres av personer som er oppegående og flinke, og som har en viss erfaring i å finne fram til
de riktige kundene. Personellet må derfor ikke plukkes tilfeldig. Lokalkjente
renovatører eller personer med erfaring fra postverket har ofte den mest passende erfaringsbakgrunnen. I tillegg må det utarbeides nøyaktige rutiner for
selve monterings- og oppkoblingsjobben. Arbeidet må følges opp hyppig av
kompetent oppdragsgiver.
RIR sendte ut pakker med brikker og etiketter til hver kunde for at kundene
selv skulle montere brikkene. Prosessen er ikke ferdig, slik at det ennå er for
tidlig å konkludere.
Selv om prosessen til RIR foreløpig synes som mindre ressurskrevende enn hos
Avfall Sør og BIR, er dette en prosess som trolig tar lengre tid før systemet kan
settes i ordinær drift.
Uavhengig av monteringsløsning, er det en fordel at kundelistene er så godt
kvalitetssikret som mulig. Men det er likevel i monteringsfasen en finner de
fleste avvikene.
I Sverige velger en ofte brikker som er monterte på "magen" til beholderne og
som tilfredsstiller en egen svensk "standard". I flere danske kommuner ble det
satt krav til at brikkene skal leveres etter DIN 30745, noe som forutsetter montering i kragen på beholderen.

P:\128280\siste_versjon\hentereg_411.docx

.

92

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering

11.6

Utstyr på bil og kommunikasjon

Ved brikkesystemet er det følgende elementer på bil som er mest sårbare for
feil:


Veieceller.



Kabling.



Antenner.



GPRS modem.

De tre førstnevnte er i hovedsak sårbare på grunn av de mekaniske påkjenningene som de utsettes for. Modemet kan være sårbart i forhold til elektroniske
feil, samt manglende dekning av telenettet.
Noe av problemene nevnt over kan avbøtes ved velge utstyr av god kvalitet,
noe som gjør at en i innkjøpsprosessen må være bevisst på overføring av ansvar
og fordeling av risiko. Men en må likevel forvente at en del elementer må skiftes ut underveis. Spesielt veieceller og antenner må påregnes å skiftes ut hyppig.
BIR har bl.a. gjort modifikasjoner på antenner og sensorer slik at disse delene
har blitt mer driftssikre og samtidig gir en enklere og rimeligere utskifting.
GPS -utstyret på bil er i liten grad utsatt for mekaniske påkjenninger, og er
dessuten såpass rimelig at de kan skiftes ut sin helhet uten for stor kostnad.
HAMOS bemerker likevel at det har vært visse problemer med bl.a. antenner
og strøminngang.
Ved dagens drift overføres tømmedata og informasjon til/fra bil via GPRS teknologi. Avfallsselskapene har satt ulike krav til frekvensen for overføring av
data:


Avfall Sør - Fra 2010 overføres data kontinuerlig til sentral enhet. Frem
til 2010 har frekvensen vært en gang pr. døgn. Overføring fra sentral
enhet til KIS -system er imidlertid en gang pr. døgn også etter 2010.



BIR - Tømmedata senest 30 sekunder etter at tømming er utført.



RIR - I tilnærmet sanntid såfremt bilen er i dekningsområdet.



HAMOS - Hvert 15.minutt.



Steinkjer - Variasjon fra hvert 10 - 15.minutt.

For BIR anses det som viktig at kundesentralen til enhver tid er oppdatert på
status for tømmingene og innsamlingsrutene. Derfor det forholdsvis strenge
kravet til frekvens.
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11.7

Kontorsystemer / kunderegister

11.7.1 Kontorsystemer
Overgangen fra et system basert på en forholdsvis liten grad av kontroll av beholderparken ute hos kundene, til et system som forutsetter et nært 100 % riktig
kunderegister og beholderpark, innebærer en drastisk omlegging for de fleste.
Avfall Sør og BIR har erfart at tilpasningen av innsamlede data mot kunderegistrene har vært svært arbeidskrevende. Dette skyldes dels at de respektive
kunderegistrene har vært unøyaktige. De har også hatt problemer med at plattformen for dataflyten mellom kontorstøttesystemet og KIS -systemet er komplisert og at det har krevd til dels omfattende individuelle tilpasninger. Det sistnevnte har også RIR hatt problemer med.
Figur 23:

Skjematisk oversikt over dataflyt inn og ut av kontorsystemet

Etter en del problemer med overføring av data, har BIR selv laget en mellomstasjon som på ulike måter "filtrerer" dataene fra sentral enhet før de overføres
til KIS -systemet. Dette skjer ved at et program overfører tømmedata fra sentral
enhet via en såkalt BizTalk server og inn i KIS -systemet. Dette har løst mange
av kommunikasjonsproblemene mellom de to hovedsystemene.
For GPS -systemet har dataflyten gått noe lettere. Dette skyldes trolig delvis at
det har vært et nært samarbeid mellom leverandøren av GPS -systemet og leverandøren av KIS -systemet som HAMOS og Steinkjer benytter.
RfD -kommunene har en annen leverandør på sitt KIS -system, og der har det
også vært forholdsvis arbeidskrevende å få til en tilpasning mellom dataene fra
bil og KIS -systemet.
RenoNorden som har erfaringer fra både fra norske og svenske kommuner, mener at norske kommuner ofte undervurderer kompleksiteten i denne tilpasningen, og dermed avsetter for små interne ressurser til dette arbeidet. De har inntrykk av at en i Sverige har vært flinkere til dette. Dette kan bl.a. skyldes lengre
erfaring hos de svenske kommunene.
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HAMOS påpeker også at administrasjon av systemet er sårbart for egen kompetanse og ressursbruk. Dette gjelder kanskje spesielt for små selskaper med liten
administrasjon.
Hos en del kommuner i Sverige er noen av de nevnte kommunikasjonsproblemene eliminert gjennom at en dominerende leverandør leverer både software på
bil, sentral enhet og KIS -system. Dette skaper imidlertid begrensninger for de
som velger en annen leverandør på ett av elementene.
I Danmark er det en dominerende aktør på KIS -systemet som ennå ikke har
engasjert seg i elektronisk henteregistrering. Mange danske kommuner erfarer
derfor en del av de samme kommunikasjonsproblemene som i Norge.
11.7.2 Kunderegister
Disse systemene, spesielt brikkesystemet, er effektive i å avdekke avvik i eksisterende kunderegister.
Det kan hevdes at kommunene og selskapene burde kunne utført jevnlig kontroll av sine kunderegister også uten slike systemer. Men erfaringsmessig blir
slike aksjoner lite prioritert siden de ofte er svært ressurskrevende. Noen har
kanskje også et feilaktig inntrykk av at det er lite feil i eget kunderegister.
De oftest forekommende avvik er feil i størrelse og antall av beholdere hos hver
kunde. Det er imidlertid såkalte gratispassasjerer som i størst grad kan gi en
økning i inntektene for selskapet, jf. punkt 9.7.
BIR har talfestet inntektsøkningen på grunn av avdekkingen av gratispassasjerer og andre avvik til 3 % av de totale gebyrinntektene. Dette er forholdsvis
mye. Avfall Sør, RfD og dels RIR, kan også melde om økte gebyrinntekter på
grunn av dette.
HAMOS hadde såpass gode kunderegister i utgangspunktet at inntektsøkningen
på grunn av systemet har vært marginal.
De fleste svenske kildene fremhever avsløring av gratispassasjerer som en viktig gevinst med systemet. Også her har det imidlertid vært arbeidskrevende i
innføringsfasen før kunderegisteret er tilfredsstillende oppdatert.
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11.8

Gebyrsystemer

Av de norske avfallsselskapene er det kun Avfall Sør og BIR som har erfaringer med dette, siden de øvrige selskapene kun benytter systemene til kvalitetssikring.
I Avfall Sør er det 50 % av gebyret som varieres etter antall tømminger. Prissystemet er innrettet slik at det er dyrere og tømme restavfall enn våtorganisk,
slik at det skal "lønne seg" å kildesortere. I den faste prisen inngår også 12 stk.
tømminger årlig av våtorganisk avfall. Det er mulig å spare inntil NOK 1000
per år inklusive moms ved å utnytte systemet optimalt.
I BIR er det mulig å spare kr. 1250 inklusive moms ved å tømme restavfallet 12
ganger årlig i stedet for 52 ganger årlig. I de kommunene der ordningen er innført, er mengden levert restavfall redusert med 17 %, samtidig som gjennomsnittsvekten pr. beholder har økt fra 15 kg til 20 kg. En del av forklaringen er
trolig at besparelsen påvirker folks vilje til å sortere mer plast ut av restavfallet.
BIR startet med plastinnsamling i sekk høsten 2008.
I motsetning til BIR, har det i Kristiansand vært en gjennomsnittlig økning av
antall tømminger både for restavfall og våtorganisk avfall. Kristiansand har
imidlertid hatt sin modell i mange år, mens BIR kun har erfaring fra sine mindre kommuner.
Selv om det i Kristiansand i gjennomsnitt har vært en økning i årlige antall
tømminger, er det store individuelle forskjeller, slik som vist i figur 20 i punkt
8.6.3. At enkelte kunder kan klare seg med færre enn 12 tømminger årlig, mens
en del har behov for ukentlig tømming nesten hele året, viser imidlertid også
den gode kundetilpasningen og fleksibiliteten til slike systemer.
Det er en balansegang å utforme gebyrsystemene slik at en oppnår mest mulig
rettferdighet og økt kildesortering opp mot at en unngår at prisforskjellen blir så
stor at kreativiteten for å finne alternative, kanskje mer ulovlige avsetningskanaler, øker.
I Danmark viser undersøkelser at innføring av gebyrsystemer basert på levert
vekt eller antall tømminger har ført til økt levering på rasteplasser langs vegene.
Kommuner i Sverige har imidlertid merket lite til dette, jf. punkt 4.1.4. Heller
ikke Avfall Sør eller BIR har hittil merket noe økt tendens til at restavfallet blir
levert andre steder. Som et forebyggende tiltak har likevel BIR innført lås på
alle sine returpunkt for hytter.
Den siste Avfall Sverige - rapporten. /4/, gir også en oversikt over gebyrsystemene i de svenske kommunene med automatisk vektregistrering. De fleste
kommuner har en fast avgift, som likevel differensieres etter om restavfallet
tømmes hver uke, hver 2.uke mv. I tillegg er det et variabelt gebyr som varierer
mellom 1,10 - 3,26 SEK/kg. Middelverdien var pr. 2008 på 2,12 SEK/kg.
Den samme rapporten viser til en kommune der den faste delen av gebyret som
differensieres etter størrelsen på beholderen, tilpasses slik at den enkelte kun-
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den totalt sett ikke skal tape på å skifte til en større beholder dersom den forrige
stadig vekk blir overfylt. På en slik måte unngår kommunen at kundene stadig
vekk setter ut overfylte beholdere for å spare penger.
I en del danske kommuner er det lagt til rette for at den enkelte kunde kan logge seg på for å finne egne data for levert vekt, samt historiske verdier for dette.
Avfall Sør planlegger å sette i verk et tilsvarende system for sine kunder. Med
en slik mulighet kan den enkelte kunde kunne "konkurrere" med seg selv og
kanskje også finne ut hvor flink han er sammenliknet med gjennomsnittskunden.

11.9

Oppsummering kostnader

Det er gjennomført en forholdsvis grov oppsummering av de ulike kostnads- og
inntektselementene ved hhv. brikker og GPS. Det presiseres at det som angis er
ekstra kostnader og inntekter ved systemene sammenliknet med en drift uten
slike registreringssystemer.
Kostnadene angis som kroner pr. husstand eller husholdning. Selv om betydningen av dette begrepet kan variere fra område til område, er de fleste kostnadselementene til systemene sterkt knyttet til antall kunder / husstander.
For brikkesystemet er det stipulert en samlet investering pr. husstand på 260 kr,
noe som gir en samlet kapitalkostnad på ca. 40 kr/år. Det er kostnaden med utstyret på bil som her er dominerende, selv om også innkjøp og montering av
brikker har en viss betydning.
For GPS-systemet er det st stipulert en samlet investering pr. husstand på 82 kr,
noe som gir en samlet kapitalkostnad på ca. 16 kr/år. Her er det arbeidet med
registrering av GPS-posisjoner som er mest arbeidskrevende, mens utstyret på
bil er forholdsvis enkelt.
Selv om kostnadsnivået til brikkesystemet og GPS-systemet presenteres parallelt, er ikke hensikten å vise hvem som bør velges ut fra pris. De to systemene
har klare forskjeller i funksjonalitet, jf. bl.a. punkt 11.2.
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Nedenfor vises de samlede netto årskostnader:
Tabell 6:

Netto årskostnader (kr/husstand)

Kapitalkostnader
Vedlikehold på bil og sentral enhet
Vedlikehold brikker / GPSposisjon
Årlig informasjonsbehov
Ekstrakostnader administrasjon
Sum brutto kostnader
Inntekter gratispassasjerer
Kostnadsreduksjon beholderdrift
Sum netto driftskostnader

Brikkesystem

GPS-system

40,4

16,4

2,3

0,3

6,7

3,5

7,0
20,0
76,3
-53,0
-10,0

0,0
10,0
30,2
-39,8
-7,5

13,3

-17,1

Oppsummert gir et brikkesystem en netto ekstrakostnad tilsvarende ca. 13
kr/husstand, mens GPS-systemet gir en negativ ekstrakostnad på ca. 17
kr/husstand, dvs. en gjennomsnittlig netto reduksjon i gebyrgrunnlaget.
Det presiseres at kostnadsoppstillingene er generelle og tar ikke hensyn til at
kostnaden pr. husstand kan variere om det små eller store kommuner/selskaper
som skal kjøpe systemer.
De som vurderer slike systemer bør i utgangspunktet være konservative i å vurdere inntektspotensialet ved gratispassasjerer. At systemene forventes å gi en
netto årlig inntekt bør ikke være hovedargumentet for å innføre denne typen
systemer

11.10 Oppsummering effekter
Det er gjort en undersøkelse blant prosjektdeltakerne om effektene av slike systemer. Det er da spurt om hvilke effekter i form av økt kvalitet, økt effektivitet,
økt kundetilfredshet eller økt gjenvinning.
Med økt kvalitet menes her faktorer som gir en opplevd kvalitetsøkning hos
selskapet / kommunen, hos renovatøren og ute hos kunden. Følgende faktorer
blir nevnt hyppigst av de ulike prosjektdeltakerne:
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Mindre avvik i innsamlingsarbeidet.



Kvalitetssikring av kundegrunnlaget.



Bedre kontroll med beholderparken.



Bedre statistikkgrunnlag for ruteplanlegging og avfallsplanlegging.

.

98

Avfall Norge
Prosjektrapport Elektronisk henteregistrering



Bedre kommunikasjon mellom oppdragsgiver og renovatør.

Alle er derfor enige om at systemet har bidratt til økt kvalitet, spesielt gjennom
mindre avvik i innsamlingsarbeidet. Større selskaper som Avfall Sør og BIR
legger videre mest vekt på kvalitetssikring av kundegrunnlag og beholderpark,
mens mindre selskaper i større grad synes å vektlegge kommunikasjonen mot
renovatør.
Med økt effektivitet menes i hvilken grad renovasjonstjenesten utføres mer effektivt, for eksempel raskere enn før.
Avfall Sør og BIR er generelt usikre på effektivitetsgevinsten, men mener i likhet med RenoNorden at det forbedrede grunnlaget for ruteplanlegging på sikt
gir økt effektivitet.
HAMOS og Steinkjer mener at systemene har gitt mer effektiv innsamling,
bl.a. i forhold til næringskunder. Steinkjer kommune som også utfører renovasjon mener at systemet også gir mer effektiv opplæring av sjåførene.
De positive tilbakemeldingene fra HAMOS og Steinkjer indikerer at effektivitetspotensialet er større i mer spredt bebyggelse.
Avfall Sør har gjennom målinger over flere år avdekket en økt kundetilfredshet på grunn av systemet. BIR har avdekket økt kundetilfredshet i sin prøvekommune.
HAMOS og Steinkjer har ikke gjennomført tilsvarende målinger spesielt for
dette systemet, men HAMOS påpeker at de har hatt gode resultater for kundetilfredshet generelt de siste årene.
Siden deltakerne selv mener at kvaliteten på renovasjonen har økt, er det ikke
overraskende at dette gir økt kundetilfredshet. Hos kommuner med brikker spiller også det trolig inn i hvilken grad systemet for gebyrdifferensiering oppleves
som rettferdig.
Med økt gjenvinning menes reduserte mengder restavfall og økte mengder
samlet inn til materialgjenvinning Avfall Sør har ikke merket en slik virkning
som følge av systemet. I startfasen var en reduksjon, men denne effekten forsvant etter hvert.
BIR har registrert lavere restavfallsmengder og økte mengder emballasjeplast i
prøvekommunen, en tendens som også viser seg i de kommunene som startet
opp i 2009. Reduksjonen i mengden restavfall skyldes også innsamlingen av
plastemballasje som ble startet opp samtidig. Men det er også en del restavfall
som en ikke kan forklare hvor er blitt av.
De svenske kildene fokuserer mye på de positive effektene i form av økt kvalitetssikring i alle ledd fra et mer nøyaktig kunderegister til en bedre dokumentasjon av utført tømming.
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En sammenligning mellom kommuner med og uten vekt-baserte systemer i /4/
viser at avfallsmengden fra kommuner med vekt-baserte systemer var i gjennomsnitt 20 % lavere. Denne reduksjonen kunne imidlertid ikke finnes igjen i
tilsvarende økte mengder av kildesorterte fraksjoner, dvs. papir, glass, plast mv.
Det påpekes imidlertid en del feilkilder til denne konklusjonen.
Enkeltresultater fra danske kommuner bekrefter likevel tendensen med reduserte avfallsmengder.
En effekt som nevnes i en av de svenske kildene er at systemer med elektronisk
henting bidrar til økt interesse for avfallsspørsmål hos opinionen. En årsak til
dette er at sammenhengen mellom levert avfallsmengde og hva en betaler
kommer tydeligere frem en før. Det kan for eksempel bli fokusert mer på hvordan den enkelte kan redusere sine avfallsmengder, og da spesielt restavfallet.
Den økte interessen er selvsagt positiv og kan bl.a. bidra til at avfallsspørsmål
får en høyere status enn før. Men det er også positivt om systemene fungerer "i
det stille" ved det ikke oppstår driftsmessige problemer, hver enkelt kunde tilpasser seg den hentefrekvens / avfallsmengde som passer best for dem, og det
er lite fokus på å redusere avfallsmengden mest mulig.
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12

Anbefalinger

12.1

Hvorfor og hvilket system?

12.1.1 Hvorfor?
Det viktigste budskapet er at det enkelte selskap er bevisst på hvorfor en vil ha
et slikt system, og at disse hovedgrunnene er godt forankret i hele organisasjonen, fra styre og ned til de som utfører tjenesten i det daglige.
Selve teknologien er stadig blitt bedre. Men en innføring vil kreve ekstra ressurser og det vil i prosessen dukke opp problemer med tilpasninger av systemet.
Da er det viktig at alle i organisasjonen arbeider mot samme mål og at tilstrekkelige ressurser stilles rådighet.
Det kan være følgende grunner til å innføre et slikt system:


Det gir muligheten for en mer rettferdig gebyrdifferensiering, enten gjennom registrering av antall tømminger eller ved vektregistrering.



Kan gi kunden økt fleksibilitet ved at de fortløpende kan vurdere hvor ofte
avfallet skal tømmes.



Økt kundeservice ved at selskapet med større nøyaktighet og innen kortere
responstid kan redegjøre for når beholderen ble tømt, årsak til avvik mv.



Identifikasjon av næringskunder, og da gjerne i kombinasjon med registrering av vekt. Systemet gir da et mer driftsikkert opplegg for å skille mellom
husholdningskunder og næringskunder på samme kjørerute.



Krever og gir større nøyaktighet av kunderegisteret. De fleste vil kunne avdekke kunder som tidligere ikke betalte gebyr ("gratispassasjerer"), samt
vite mer presist type abonnement som er i drift hos den enkelte kunde.



Bedre og mer presis statistikk som en kan dra nytte av internt eller mot
kunder.



Bedre kontroll med beholderparken. Oversikt over nøyaktig antall beholdere, i tillegg til at en får et bedre statistikkgrunnlag for planlegging av reinvesteringer.
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Bedre kvalitetssikring av renovasjonen. Renovatøren får en mer presis ruteplan, samtidig som oppdragsgiver får vite om beholderen er tømt eller ikke.
Alle avvik og beskjeder blir kommunisert og lagret elektronisk noe som
gjør hverdagen enklere både for oppdragsgiver og renovatør.



Systemet kan brukes som et mer presist grunnlag for avregning av renovasjonskontrakten, for eksempel på grunnlag av antallet faktiske tømminger.



Systemene gir et mer nøyaktig grunnlag for ruteplanlegging, både fra dag
til dag og som grunnlag for å vurdere effektivisering av kjørerutene.

Dersom en mener at flere av disse punktene kan forbedre kvaliteten og omdømmet til avfallsselskapet eller kommunen, bør slike systemer vurderes nærmere.
Det kan også være flere årsaker til at elektronisk henteregistrering ikke anses
som aktuelt. For eksempel kan renovasjonen fungere tilfredsstillende uten særlig avvik. En mener videre at en har god kontroll med kunderegisteret og beholderparken. Det kan også være lite ønskelig med en større grad av rettferdighet i gebyrene enn ved eksisterende system. Selv om et elektronisk hentesystem
har visse inntektssider, vil en innføring kreve mer ressurser både økonomisk og
ressursmessig. At det koster for mye er derfor også en aktuell forklaring.
Valgfriheten er også selvsagt større dersom kjørerutene i utgangspunktet besøker hver kunde ukentlig, slik tilfellet er i Avfall Sør, BIR, samt de fleste svenske og danske kommuner med slike systemer. For selskaper som på grunn av
store avstander eller andre årsaker velger å for eksempel hente inn restavfall
hver 4.uke, vil dette begrense fleksibiliteten i slike systemer.
Med en slik begrensning er det likevel mulig at gebyret differensieres ut fra
vekten til beholderen som samles inn hver 4.uke, eller dersom frekvensen dobles ved mulighet for levering hver 2. uke. Ved det siste alternativet velger selskapet å betale noe ekstra for å kunne gi kundene økt fleksibilitet.
12.1.2 Bør en velge brikker eller et GPS-basert system?
Her til lands er to ulike systemer tatt i bruk. Enten identifikasjon ved RFIDbrikke montert på beholder (brikkesystem), eller der identifikasjonen av beholderne er knyttet opp GPS-posisjonen ved tømmedag (GPS-system). Det siste
systemet er norsk og utviklet i samarbeid med Steinkjer kommune og etter
hvert HAMOS, men kan likevel leveres av flere ulike leverandører. GPSsystemet er pr. 2009 ennå ikke tatt i bruk verken i Danmark eller Sverige.
Ved sammenligning av disse systemene mangler GPS-systemet følgende
funksjonaliteter som en får ved et brikkesystem:
 GPS-systemet kan ikke gi en entydig identifikasjon der flere beholdere er
samlet. GPS-systemet kan derfor ikke benyttes som grunnlag for gebyrdifferensiering.
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 Tømt beholder registreres manuelt av renovatør ved å trykke på knapp. Dette i motsetning til brikkesystemet der registreringen skjer automatisk. GPSsystemet er derfor ikke tilstrekkelig objektivt til å benytte som avregningsgrunnlag for renovatøren.
Med referanse til grunnene listet opp i punkt 12.1.1, er det følgende grunner til
å velge GPS sammenlignet med å drifte uten elektronisk henting:


Noe bedre kundeservice ved at selskapet med en viss nøyaktighet og innen
kortere responstid kan redegjøre for når beholderen ble tømt, årsak til avvik
mv. Dette begrenses likevel av identifikasjonsmulighetene.



Krever og gir større nøyaktighet av kunderegisteret. Men systemet er ikke
like nøyaktig som et brikkesystem.



Noe bedre kontroll med beholderparken, men ikke like nøyaktig som ved et
brikkesystem.



Bedre kvalitetssikring av renovasjonen. Renovatøren får en mer presis ruteplan, samtidig som oppdragsgiver får vite om de fleste beholderne er tømt
eller ikke. Alle avvik og beskjeder blir kommunisert og lagret elektronisk.



Systemene gir et mer nøyaktig grunnlag for ruteplanlegging, både fra dag
til dag og som grunnlag for å vurdere effektivisering av kjørerutene.



Dersom identifikasjonen er entydig kan GPS benyttes til identifikasjon av
næringskunder med storbeholdere/ konteinere koblet opp mot en rammevekt.

Sammenlignet med et brikkesystem har GPS-systemet lavere investerings- og
driftskostnader, bl.a. som følge av at utstyret på bilen er vesentlig enklere.
Dersom det primære behovet til avfallsselskapet/ kommunen er kvalitetssikring
av renovasjonen, og en kan akseptere en viss unøyaktighet i forhold til at ikke
alle beholdere kan identifiseres, er GPS-systemet trolig den beste løsningen.
Det presiseres likevel at GPS-systemet er like krevende som et brikkesystem i
forhold til behovet for et nøyaktig kunderegister.
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12.1.3 Bør gebyret baseres på antall tømminger eller vekt?
Dersom en ønsker et system som gir mulighet for en mer rettferdig gebyrdifferensiering, er det et spørsmål om det skal skje på basis av kun registrert ID, dvs.
antall tømminger, eller registrering av vekt.
Bruk av vekt på lift øker kostnadene ved systemene. Investeringskostnaden pr.
bil øker med ca. kr. 100.000 i tillegg til at det blir en økning av drifts- og vedlikeholdskostnadene.
En differensiering etter levert vekt krever også 100 % tilgjengelighet av vektsystemet til enhver tid, samtidig som vektene må være nøyaktige. Slike systemer er imidlertid i full drift både i Sverige og Danmark slik at tilgjengeligheten
stort sett må sies å være tilfredsstillende. En differensiering på grunnlag av antall tømminger, er imidlertid mer robust og er ikke like følsom for driftsproblemer.
Driftsproblemer som gir seg utslag i feil fakturering av kunder, vil skape svekket tillit mellom kunden og avfallsselskapet og er svært lite ønskelig.
På grunn av risikoen for svekket tillit hos kundene anbefales det derfor en differensiering på grunnlag av antall tømminger. Selv om bruk av vekt gir et mer
eksakt skille, gir antall tømminger likevel et tilfredsstillende grunnlag for rettferdig prising av tjenestene. Ved differensiering etter antall tømminger blir også
tilgjengelig beholdervolum utnyttet maksimalt av kundene, noe som på sikt gir
et en mer effektiv innsamling.
Eventuelt kan det likevel monteres veieceller tilknyttet registreringssystemet.
Dette som statistikkgrunnlag og for å overvåke tilgjengeligheten. Bruk av veieceller vil også være nyttig i forhold til næringskunder som eventuelt renoveres
langs samme rute. På grunnlag av disse erfaringene kan det vurderes om det
etter hvert blir aktuelt å gå over til differensiering på grunnlag av vekt.
12.1.4 Bruk av slike systemer for næringsrenovasjon
I forbindelse med endringene i definisjonene i forurensingsloven i 2004, ble det
satt strengere krav til et skille mellom avfallet fra husholdningskunder og
næringskunder. For kommuner og interkommunale avfallsselskaper der det er
mest rasjonelt å samle inn avfall fra husholdningskunder og næringskunder på
samme rute, har det vært ulike systemer for å skille avfallet fra hverandre.
Et system med brikker, samt eventuell vekt montert på lift, vil kunne løse dette
problemet, men der investeringene blir forholdsvis høye dersom systemet må
monteres på alle biler som kjører husholdningsrenovasjon.
GPS og bruk av rammevekt kan være et noe rimeligere alternativ, men dette
krever at kundene kan identifiseres eksakt gjennom GPS-posisjonen, samtidig
som en ved rammevekt bare kan registrere vekten av tyngre beholdere, tilsvarende minimum 660 liter beholdere.
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Gjennomgangen i dette prosjektet viser imidlertid at enkelte kommuner / selskaper har hatt nytte av bruk av RFID-brikker på næringsbeholdere. Siden antallet kunder ofte er begrenset, er selve prosessen med innføringen noe enklere
enn der systemet også innføres hos husholdningskundene.

12.2

Anbefalt prosess for innføring og innkjøp

De norske avfallsselskapene med slike systemer har forskjellige erfaringer med
ulike innkjøpsmodeller. Svenske og danske kommuner har generelt noe lengre
erfaringsgrunnlag og har funnet modeller som fungerer bedre. Dette er bakgrunnen for anbefalingene nedenfor der det tas utgangspunkt i en kommune
eller avfallsselskap som skal innføre et slikt system for første gang.
Før en starter prosessen med innkjøp, bør det gjøres en grundig prosess for
kartlegge erfaringer med ulike systemer, velge hovedmetode (brikker eller
GPS) samt definere hvilke data og funksjonalitet som er ønskelig å få ut av systemet. Som en del av disse forberedelsene kan det gjerne gjøres et forsøksprosjekt.
Et forsøksprosjekt anbefales bl.a. i den siste rapporten fra Avfall Sverige, /4/,
der formålet med dette er å teste ut teknikken og oppdage eventuelle problem
før de blir for store. Selv om et prøveprosjekt vil koste noe ekstra, gir den et
svært godt grunnlag ved de etterfølgende innkjøpene, samt en får nyttige erfaringer i forhold til nødvendig ressursbruk med systemet i egen organisasjon og
nøyaktigheten til eget kunderegister.
I praksis vil et prøveprosjekt med basis i et GPS-system ha relativt lave kostnader, siden investeringene pr. bil er forholdsvis lave. For et brikkesystem er det
behov for ettermontering av utstyr på bil, noe som er teknisk mulig innenfor en
akseptabel kostnad da det trolig er tilstrekkelig med 1 - 2 biler. Det er likevel en
fordel om slik ettermontering er tatt med som opsjon i renovasjonskontraktene.
Ved innføring av systemet for hele området bør dette fortrinnsvis følge syklusen for renovasjonskontrakten. En ordinær prosess med utarbeidelse av ny renovasjonskontrakt bør erfaringsmessig starte 10 - 18 måneder før fysisk oppstart. Dersom en har fått gode erfaringer gjennom et forsøksprosjekt, bør det
derfor være tilstrekkelig å starte planleggingen av fullskala innføring 18 - 24
måneder før driftsstart. Dersom en ikke ønsker et forsøksprosjekt, bør vurderingene rundt elektronisk hentesystem starte 24 - 36 måneder før systemet skal
settes i drift.
Ved vurdering av prosessen for innkjøp og kontrakter er det et spørsmål hvor
grensesnittene skal settes. Generelt er det viktig å plassere ansvar og risiko hos
de som best kan påvirke dette. I tilfellet der det benyttes en ekstern renovatør,
bør en i konkurransen om ny renovasjonskontrakt derfor forutsette at renovatøren selv har ansvaret for innkjøp og drift av registreringsutstyret på bil. Ved en
slik modell bør selvsagt grensesnittene for brikker og leverte data defineres
nøye, jf. bl.a. de danske innspillene i punkt 4.2.2.
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En slik modell gir best forutsigbarhet for renovatøren, bl.a. fordi dette utstyret
er kritisk for å kunne oppfylle renovasjonskontrakten, og renovatøren dermed
må føle seg trygg på at leverandøren kan levere et driftssikkert utstyr og yte
service og vedlikehold til rett tid, jf. punkt 7.6.1.
En innvendig mot å overdra ansvaret for valg av leverandør og utstyr til renovatøren er at dette vil favorisere de store aktørene og utelukke mindre renovatører
med begrenset erfaring innen slike systemer. RIR tok hensyn til dette i sitt innkjøp, men dette medførte at prosessen fremstod som lite forutsigbar for renovatørene, jf. punkt 7.4.
Vi har inntrykk av at husholdningsrenovasjon etter hvert krever god teknisk
kompetanse i utgangspunktet, og at kompetanse innen elektronisk registrering
er noe som seriøse aktører uansett må være forberedt på å skaffe seg. Teknologien har blitt såpass robust at selv renovatører med mindre erfaring bør være i
stand til å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap til å velge anerkjente leverandører
med gode referanser.
I Danmark har uheldig valg av leverandør fra renovatørens side også gitt kommunene problemer. Dette kan også hende her til lands, men vi mener likevel på
at på sikt er alle parter tjent med at renovatøren tar det fulle ansvaret for eget
utstyr.
Det kan også være aktuelt at innkjøp av brikker inngår i renovasjonsanbudet.
Dette vil sikre at utstyret på bil vil kunne lese de aktuelle brikkene, samtidig
som renovatøren har en egeninteresse av å velge robuste brikker. Siden brikker/beholdere har en lengre forventet levetid enn renovasjonskontrakten på 5 7 år, må det likevel kreves at brikkene tilfredsstiller en anerkjent standard, for
eksempel EN 14803 eller DIN 30745, slik at brikkene ikke gir begrensinger i
valg av utstyr i neste kontrakt.
RFID-teknologien benyttes på svært mange felter innen varehandel og det finnes både rimelige og dyre varianter. Brikkene til renovasjon er imidlertid utsatt
for spesielle belastninger både på grunn av det fysiske miljøet og håndteringen.
I tillegg blir hver brikke benyttet relativt sjelden (0 - 26 ganger årlig), noe som
gir visse utfordringer ved oppladning av det elektroniske mediet inne i brikken.
Det er derfor svært viktig at det kjøpes inn brikker som kan dokumentere vellykket drift innen renovasjon, samt at det henvises til en av standardene nevnt
over.
Selve monteringen og koblingen mot kunderegisteret kan gjerne gjøres av
kommunen selv, og ikke renovatøren. Men en bør da påse at en velger organisering og personell som gir en rasjonell fremdrift og en korrekt utførelse, jf.
anbefalingene i punkt 0. Alternativt er at monteringen av brikker overlates til
kundene selv, slik som i RIR, jf. punkt 8.2.3. Men dette betinger at området er
oversiktlig og at kunderegistrene er godt kvalitetssikret på forhånd.
Dersom en planlegger et større innkjøp av beholdere, kan det være formålstjenlig og samtidig bestille brikker ferdig montert på beholderne. Også ved dette
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alternativet bør det settes krav til at brikkene leveres i henhold til anerkjent
standard, slik at de er lesbare for flere alternative bilsystemer.
I konkurransegrunnlaget for renovasjon må det også settes krav til hvilket format og hvor ofte data skal overføres til oppdragsgiver. Her må kommunen på
forhånd ha gjort seg opp en mening om hvilket format som er tilpasset eget
KIS-system. Her anbefales det at aktørene bruker erfaringene fra selskaper som
har vært igjennom denne prosessen, for eksempel BIR eller Avfall Sør. I mobiliseringstiden frem mot oppstart av kontrakt er det videre viktig at oppdragsgiver setter av tilstrekkelig med ressurser for tilpasninger mot KIS-systemene og
oppdatering av kunderegistrene.
Siden de øvrige elementene i systemene inngår i leveransen til renovatøren, er
det trolig formålstjenlig at sentral enhet, dvs. serveren som skal ta imot tømmedata fra bilene, også inngår i leveransen til renovatøren. Hvem som fysisk eier
denne enheten kan vurderes nærmere, men det er uansett viktig at oppdragsgiver sikrer at de står som eier av eventuelle egne grunnlagsdata også ved opphør
av kontrakten.
Ved innkjøp av utstyr til biler som driftes i egen regi av kommuner og offentlige eide avfallsselskaper, må dette skje i samsvar med Forskrift om offentlige
anskaffelser. RfD gjennomførte sitt innkjøp etter forhandlet prosedyre, jf. punkt
7.5, men her bør innkjøperen selv vurdere prosedyre ut fra egne konkrete vurderinger.
Uten særlige tidligere erfaringer på dette området er slike innkjøp forbundet
med en viss risiko. Offentlig eide aktører må velge "beste tilbud" ut fra de
konkrete tilbudene, og kan i motsetning til de private renovatørene ikke gå rett
til leverandørene som en vet har levert riktig kvalitet tidligere. Ved innkjøp av
utstyr til egne biler er det derfor en stor fordel at det er gjennomført et prøveprosjekt, og at en for øvrig tilegner seg så god kompetanse som mulig. Leveransen bør også inkludere brikker og sentral enhet.
Tilsvarende som for det siste innkjøpet til Avfall Sør, jf punkt 7.2, bør en knytte
til seg ekstern eller intern kompetanse innen innkjøp av software / hardware, og
stille tydelige funksjonskrav til utstyret på bil, jf. også anbefalingene nedenfor.
I tillegg bør det settes klare betingelser for overtakelse av utstyret, samt at det
legges vekt på at leverandøren har gode oppfølgings- og servicerutiner.

12.3

Anbefalinger for utstyr på bil

Elektronikk i renovasjonsbiler er generelt sett ikke optimalt. Dette bl.a. på
grunn mekaniske påkjenninger, vibrasjoner, støv og varierende spenning. Omfanget av ulike typer elektronikk øker imidlertid også i renovasjonsbiler, men
det er selvsagt fremdeles viktig å ta hensyn til de fysiske utfordringene ved valg
av utstyr.
Uansett om det er et rimelig GPS-system eller et kostbart brikkesystem er det
ofte kritisk om systemet svikter. Det er derfor viktig å ha gode back-up-rutiner,
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sørge for at nærmeste serviceverksted har opplæring på systemet, samt at en har
en god serviceavtale med leverandøren.
Utstyret på bil ved GPS-systemet består av en PDA med antenne som plasseres
inne i førerhuset, og er dermed forholdsvis rimelig og enkelt. Ved eventuelle
skader byttes ofte hele enheten ut, enheten har ofte ikke særlig lengre levetid
enn 2 - 3 år. Inkludert i leveransen bør derfor være jevnlig bytte av utstyret,
samt tilgang til de siste oppdateringer innen software.
Brikkesystemet er mer omfattende og med langt flere enkeltkomponenter. Kritiske deler kan her være kabling, antenner, veieceller, sensorer mv. Computeren
inne i bilen (OBC) bør også være solid der skjerm, tastatur og pc fortrinnsvis
bør være i samme boks.

12.4

Anbefalinger kontorstøttesystemer

Som vist i figuren er det den sentrale enheten som mottar trådløst alle tømmedataene fra renovasjonsbilene. Leveransen til leverandøren av bilutstyret inkluderer ofte en slik sentral enhet.
Hos norske avfallsselskaper og kommuner har de ofte et eget KIS-system som
administrerer alle data tilknyttet kunderegisteret bl.a. hvilket abonnement den
enkelte kunde har.
Figur 24:

Skjematisk oversikt over dataflyt inn og ut av kontorsystemet

En generell erfaring her til lands er det har vært arbeidskrevende og få kommunikasjonen mellom de to systemene til å fungere. Dette skyldes i hovedsak to
forhold:


Systemene forutsetter et nær 100 % komplett kunderegister. Dette er
sjelden tilfelle og krever i seg selv en del revisjonsarbeid i en startfase.



De eksisterende KIS-systemene har ikke vært tilpasset de store datamengdene som kommer fra den sentrale enheten.

Det er i hovedsak er to typer KIS-system i drift her til lands. Konkrete løsninger
på problemstillingene over finnes derfor best gjennom utveksling av erfaringer
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mellom brukerne, jf. bl.a. punkt 12.6. Tilpasninger som er gjort av ett selskap
bør også fungere hos et annet selskap.
Her gis det følgende generelle anbefalinger:


Det må forventes tilpasningsproblemer i startfasen både når det gjelder
kunderegisteret og kommunikasjonen mot KIS-systemet. Det må derfor avsettes nok administrative ressurser til å løse disse utfordringene. RenoNorden som drifter slike systemer både her til lands og i Sverige, har et generelt
inntrykk av at en er flinkere til dette i Sverige.



BIR har utviklet et eget program som "filtrerer" og "vasker" data fra sentral
enhet før de overføres til KIS-systemet. Selv om samme program kanskje
ikke fungerer alle steder, er det rasjonelt at det lages en slik "mellomstasjon", bl.a. fordi en slipper å gjøre endringer i KIS-systemet dersom en skifter system for sentral enhet eller omvendt.

De to aktørene som først benyttet GPS-systemet hadde samme KIS-system slik
at kommunikasjonen mellom systemene gikk forholdsvis bra. RfD som startet
opp med GPS-systemet i 2009, benytter imidlertid det andre KIS-systemet, slik
det også der har vært en utfordring å få systemene til å kommunisere med hverandre. Behovet for erfaringsutveksling, nok ressurser og etablering av mellomstasjon gjelder også for GPS-systemer.

12.5

Anbefalt gebyrsystem

Det er bare Avfall Sør og BIR av norske selskaper som har utformet et system
for gebyrdifferensiering. Begge selskaper har delt inn gebyret i en fast del og en
variabel del der en betaler etter antall tømminger. Den faste delen kan differensieres etter størrelse på beholder, og på begge steder er det mulig å spare opptil
ca. 1000 - 1200 kr/år inkl.moms på å utnytte innsparingspotensialet fullt ut.
I svenske kommuner der det differensieres etter levert vekt vil den faste delen i
tillegg til beholderstørrelse også differensieres etter avtalt tømmefrekvens. Variasjonsområdet til gebyret blir dermed enda større.
I punkt 12.1.3 er differensiering etter antall tømminger anbefalt fremfor differensiering etter vekt. Dette fordi dette anses som en mer robust og driftssikker
løsning som samtidig gir god fleksibilitet og rettferdig prising. Differensiering
etter vekt kan likevel være aktuelt der det ikke er økonomisk forsvarlig å besøke hver kunde ukentlig.
Generelt bør derfor fleksibiliteten til systemet tilpasses den besøksfrekvens som
er økonomisk realistisk ut fra størrelsen på områdene og kjørelengdene.
Ut fra den store variasjonen i antall tømminger i Avfall Sør, jf. figur i punkt
11.8, samt rapportene om de store vektøkningene pr. tømming i BIR, synes det
som om innsparingspotensialet på gebyret ikke bør være særlig høyere enn ca.
1000 kr./år. Dersom det blir mulig å spare mer, kan fristelsen for ulovlig av-
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fallsdisponering bli for høy. Men denne grensen kan selvsagt variere fra område til område.
Fra svenske kommuner har en også erfaring med at en forholdsvis høy kilopris
kan gi økt insentiv til ulovlig avfallshåndtering.
Den "faste delen" av gebyret som varierer med størrelsen på beholderen bør
tilpasses slik at en ikke taper for mye på å gå over til en større beholder. På en
slik måte kan kunden bli flinkere til å velge rett beholdervolum slik at en i større grad unngår overfylte beholdere.
Etter hvert som systemet viser stabil drift bør de registrerte dataene legges ut på
internett slik at hver kunde løpende kan sjekke sine egne data, gjerne også i
forhold til gjennomsnittet for området. En mulig løsning på sikt er også at en
kan sammenligne seg med gjennomsnittet i andre selskaper og kommuner.
Dersom faktureringssystemet gir mulighet for dette, bør resultatene i form av
antall tømminger eller vekt også synliggjøres på hver faktura.

12.6

Behovet for et nettverk

Avfall Norge har startet opp nettverk for en rekke "spesialfelter" innen avfallsområdet. I forbindelse med dette prosjektet er det også startet nettverket "Elektronisk henteregistrering".
De fleste av de norske selskapene som er vurdert i denne rapporten har fått flere
titalls besøk av kommuner og avfallsselskaper som vurderer slike systemer. På
slike besøk gis det mye nyttig informasjon, men denne systematiseres og kvalitetssikres ikke i særlig grad.
Slike systemer er av kategorien "kjekt å ha", og i en tidlig fase kan leverandørene som oppsøker avfallsselskapene ofte gi et unyansert bilde av systemene og
hvilke problemer de kan løse. Det kan derfor ofte være vanskelige for nye
kommuner å finne nøktern og saklig informasjon om slike systemer.
Kommuner og selskaper med slike systemer i drift må i det daglige løse en rekke utfordringer innen ulike elementer av systemet. I dette arbeidet finner en av
og til gode løsninger på spørsmål som kanskje andre selskaper også strever
med.
Et godt fungerende nettverk vil i tillegg kunne bidra til at brukersiden blir sterkere og dermed lettere får gjennomslag for endringer og justeringer hos leverandører av brikke- og bilsystemer, samt KIS-systemer.
I Norge, Sverige og Danmark har det etter hvert blitt mange kommuner med
slike systemer. Dersom en kan lykkes med å skape gode forbindelser over landegrensene, gir dette en enda bredere basis for erfaringsutveksling i tillegg til at
det kan bli en enda sterkere brukergruppe som bl.a. kan initiere prosjekter for
ulike former av standardiseringsarbeider, datautveksling mv.
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Vi håper at denne rapporten kan være en god basis for videre arbeider i dette
nettverket. Aktuelle problemstillinger som nettverket kan arbeide videre med
er:


Videreutvikle erfaringsutvekslingen slik at kommuner/selskaper som vurderer slike systemer kan få nyttige råd om valg av prosess, innkjøpsstrategier,
grensesnitt og generelle funksjonskrav.



Mer detaljert erfaringsutveksling innen grensesnittet mellom sentral enhet
og KIS-system. Her kan brukerne lære av egne erfaringer og på grunnlag av
dette utveksle løsninger og stille sterkere mot leverandørene av disse systemene.



Innføringen av slike systemer krever som nevnt tilnærmet 100 % nøyaktighet av kunderegistrene. Her er det behov for erfaringsutveksling mellom
eksisterende brukere og ikke minst detaljerte og konkrete råd til nye brukere på hvordan en best skal organisere seg i forhold til brikking / registrering
av GPS-posisjon av nye beholdere og kobling mot kunderegisteret.



Etter hvert som systemene viser stabil drift ser mange et behov for å finjustere gebyrsystemene for å få en mest mulig rettferdig prising, samt unngå
ulovlig avfallshåndtering. Det vil derfor være nyttig om flere kan utveksle
erfaringer om effekten av ulike bestemmelser i gebyrsystemet.



Her til lands der det er forholdsvis få selskaper som driver med dette, er det
en stor interesse for å knytte kontakter med brukere i Sverige og Danmark.
Vi har inntrykk av at aktørene i de to nabolandene ikke har vist samme initiativ til samarbeid verken innenlands eller mot nabolandene. Det vil derfor
være naturlig at Avfall Norge benytter seg av kontakten med søsterorganisasjonene Avfall Sverige og RenoSam. I tillegg bør en finne sentrale aktører i nabolandene som inviteres til workshops og møter der det uveksles erfaringer.

12.7

Anbefalte videre utredninger

En svensk erfaringsrapport fra 2004 hadde en fremtidsvisjon om at utstyret blir
en integrert del av standard utstyr for innsamling og transport. Som eksempel
nevnes at alle beholdere leveres med påmonterte brikker, og at alle biler som en
integrert del av bil og påbygg, leveres med bilcomputere og har påmontert system for registrering og videresending av tømmedata.
Teknologien er ennå ikke blitt tilpasset i en slik grad, men kursen er riktig
staket ut, og et velfungerende nordisk nettverk kan bidra til å sette press på leverandører og andre aktører slik robustheten til systemene øker enda mer.
Selv om det i prosjektbeskrivelsen sies at en skal anbefale videre utredninger er
det etter hvert vårt syn ikke avdekket et "akutt" behov for dette. Det er likevel
enda mange problemstillinger som bør vurderes nærmere. Men disse løses trolig best ved at nettverket nevnt over blir etablert og konkretiserer nærmere videre prosjekter.
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13

Vedlegg

13.1

Deltakere i prosjektet

Nedenfor er en liste over de som har meldt seg som interesserte i prosjektet:
13.1.1 Kommuner / interkommunale selskaper

Nr Kommune / Kontaktselskap
person

Epost

Status pr. 2009

1 Sandnes
kommune

Jan Egil
Gjerseth

jan.egil.gjerseth System er i prøvefase (to reno@sandnes.kom vasjonsruter). Benytter Botekmune.no
system

2 Hias IKS

Helge
Bryhni

helInngått avtale med GPSge.bryhni@hias logistics/Norsk Navigasjon og
.no
ISY Proaktiv. I gang med registrering i 2009.

3 Hamos For- Torbjørn
valtning
Evjen
IKS

torbjorn.evjen
@hamos.no

4 Agder Renovasjon

Anita Aanonsen
Jernquist

aniUtreder en slik løsning.
ta.jernquist@ag
derrenovasjon.no

5 Asker
kommune

Brit Irene
Bergheim

Brit.Irene.Berg Vurderer å begynne med dette i
heim@asker.ko forbindelse med overgang til
mmune.no
beholder-renovasjon i kommunen

6 LiBiR IKS

Johan Jør- jjf@libir.no
gen Fossli

7 Kongsberg
kommune

Wigdis
Vatne
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Norsk Navigasjon sitt system,
GPS LS DTA og Ajour. Innført
som utviklingsprosjekt sammen
med Pro Aktiv i 2006.

Er i en tidlig vurderingsfase.
Har vært i kontakt med en del
leverandører.
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Nr Kommune / Kontaktselskap
person

Epost

Status pr. 2009

8 VESAR AS Olav Fro- Olav.Frode.Bra Dette er av interesse for Vesar
de Braaten aten@vesar.no
9 Fredrikstad
kommune

Per Even
Vidnes

10 Sarpsborg
kommune

Svein-Erik sveinHentet inn tilbud sammen med
Svendsen erik.svendsen@ Fredrikstad.
sarpsborg.com

11 Renholdsverket AS,
Trondheim
12 Romerike
Avfallsforedling
(ROAF)

Rolf Gran- Rolf.Granlund
lund
@TRV.NO

13 BIR Privat
AS

Vidar Hol- viEr i ferd med å innføre BOSSlevik
dar.hollevik@bir. IT i alle kommunene unntatt
Bergen. 97 69 26 15
no

Per Lenborg

peev@fredrikst Har innhentet tilbud på system,
ad.kommune.no men fikk ingen tilfredsstillende
tilbud.

Startet opp et pilotprosjekt i
samarbeid med Norsk Navigasjon høsten 2008.

per.lenborg@roa Fått tilbud fra leverandør, men
ønsker å først å få kunnskap
f.no

gjennom Avfall Norge – prosjekt.

14 Avfall Sør/ Frode Ros- fr@rkr.no
Kristiansand land
kommune

Prøveprosjekt fra 1998. Smart
sortert med identifisering fra
2003.

15 RfD
Mette Gil- MetVil starte opp med GPS(Drammens- huss Jote.Gilhuus.Johan Logistics i alle kommuner fra
regionen)
hansen
mai 2009.
sen@rfd.no
16 RIR
(Romsdalshalvøya)
17 Steinkjer
kommune
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Ester Stølan

ester.stolan@stein
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GPS ved innsamling av husholdningsavfall har vært i drift
siden 2004. Brukes i Steinkjer,
Verran og Snåsa kommuner.
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13.1.2 Private renovatører

Nr
.

Firma

Kontaktperson

Epost

Status pr. idag

1 Veolia Miljø
Gjenvinning
AS

Arvid
Hvarnes

2 RenoNorden
AS

Rainer Hi- R.Hivand@re Har erfaring med elektronisk
vand
nonorden.no henteregistrering fra følgende
steder: Kristiansand, Solør
(næring), Sogndal (næring),
RfD, Hässleholm (Sverige) og
Katrineholm (Sverige).

3 Nortransport
AS

Aage
Aage.Nordm
Nordmann ann.Nilsen@
Nilsen
nortransport.
no
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13.2

Notat fra studietur 21-22.oktober

13.2.1 Innledning
Oktober 2009 gjennomførte prosjektgruppa en studietur til Sverige der kommunene Varberg og Hassleholm ble besøkt første dag. Dagen etter ble det gjennomført et møte i Malmø med SITA og deretter den danske kommunen Assens
fra Fyn. Henning Jørgensen fra RenoSam deltok også på møtene. Avfall Sverige ble forespurt, men de aktuelle personene kunne ikke stille den dagen.
13.2.2 Besøk hos Varberg, Sverige
I Varberg kommune fikk vi snakke både med representanter fra det interkommunale selskapet, VIVAB, og renovatøren SITA. I Varberg kommune omfatter
systemet ca. 20 000 beholdere, og de var den første svenske kommunen som
startet med elektronisk vektregistrering i 1995. Den andre kommunen i
VIVAB, Falkenberg, har ikke elektronisk henteregistrering.
Kommunen har generelt gode erfaringer, men renovatøren sliter litt med å
transformere tømmedataene fra bilene og til kommunens nye KIS-system. Både
renovatør og kommunen presiserer også at driften av et slikt system forutsetter
en vesentlig større nøyaktighet i alle ledd.
Utrustningen på bil har blitt stadig bedre. SITA påpeker likevel nødvendigheten
av et eget lager for reservedeler, bl.a. veieceller. Personell på det lokale serviceverkstedet bør også ha fått opplæring i enklere service på bilutstyret. Renovatør får betalt pr. nominelle beholder, dvs. ikke pr. registrert tømming.
I gebyrsystemet mot kunden er ca. 30 % fast og ca. 70 % etter levert vekt. Den
faste delen er også differensiert etter antall avtalte tømminger av brennbar fraksjon (restavfallet). Standard tømmefrekvens er 26 tømminger pr. år men det er
alternativt muligheter for hhv. 2 ganger pr. uke, ukentlig og hver 4.uke. Det er
om lag 30 ulike varianter av gebyrklasser.
Kundene utnytter ofte avtalt frekvens fullt ut slik at det av og til blir tømt beholdere med kun noen få kilo.
Kommunen har ikke opplevd ulovlig avfallshandtering eller andre uønskede
konsekvenser av vektregistreringen. Det er ikke anledning til å levere brennbart
"beholderavfall" ved gjenvinningsstasjonen.
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13.2.3 Besøk i Hassleholm, Sverige
Ved Hassleholm snakket vi kun med utførende renovatør, RenoNorden, som
startet opp med denne kontrakten november 2008. Kontrakten dekker 3 kommuner med totalt ca. 23.000 kunder, 35.000 beholdere, der følgende fraksjoner
blir hentet hos kundene:
Fraksjon

Oppsamlingsenhet/type bil

1

Hageavfall

370 l beholder, egen bil

2

Brennbart restavfall

370 l delt beholder sammen med våtorganisk avfall.
Bil med delte kammer.

3

Våtorganisk avfall

370 l delt beholder sammen med våtorganisk avfall.
Bil med delte kammer.

4

Restavfall til
deponi

240 l delt beholder sammen med lesestoff. Bil med delte kammer.

5

Lesestoff (papir)

240 l delt beholder sammen med restavfall til deponi.
Bil med delte kammer.

6

Papiremballasje

Egen sekk av papir. Bil med delte kammer.

7

Plastemballasje

Egen sekk av plast. Bil med delte kammer.

8

Farget glassemb.

Bøtte med hank hektet på beholder. Bil med biokasse.

9

Klart glassemb.

Bøtte med hank hektet på beholder. Bil med biokasse.

10 Metallemballasje Bøtte med hank hektet på beholder. Bil med biokasse.
11 Glødepærer,
samt lysstoffrør
og batterier

Leveres løst men i originalemballasje. Lysstoffrør i
eget rør på komprimatorbil. Pærer i egen kasse.

12 Farlig avfall

Egen bøtte. Henting bestilles ifm faste ruter. Egen bil.

13 Grovavfall

Bil med kran. Henting bestilles ifm faste ruter, minimum 5 dager på forhånd. Maksimalt 10 kolli pr. kunde.

De fleste kjøretøyene har delte kammer med komprimering, i tillegg til en såkalt biokasse bak førerhuset uten komprimering. I tillegg er det i samme bil ulike spesialløsninger for å ta med ulike typer farlig avfall, lysstoffrør mv.
Beholderne er påmontert brikker og hver kunde eller beholder er også identifisert med GPS-posisjon. Med unntak av næringsrenovasjon som kjøres på egne
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ruter, registreres ikke levert vekt, men kundene kan fritt velge hentefrekvens for
hver fraksjon, og gebyret differensieres etter valgt "pakke" av hentefrekvenser.
Kundene kan også skifte hentefrekvens så mange ganger de ønsker i løpet av
året. Det ble oppgitt at det var ca. 500 endringer hver uke.
Systemet for elektronisk henteregistrering benyttes ikke til gebyrdifferensiering
men primært som et hjelpemiddel for renovatøren til å skille mellom hvilke
kunder som skal tømmes og ikke på hver kjørerute. I følge RN hadde dette systemet ikke fungert uten bruk av brikker og GPS.
Renovatøren får betalt i samsvart med avtalt tømmefrekvens for hver kunde, og
det å kunne skille på de kunder som skal tømmes og ikke har vesentlig innvirkning på produksjonen.
Renovatøren har også ansvaret for vedlikehold av beholderparken, inkludert
merking av nye beholdere, samt en rekke andre tjenester som normalt kommunene tar ansvaret for. De har bl.a. hatt ansvaret for merking av beholdere med
brikker i enkelte områder i kommunen der dette har manglet.
RN har generelt gode erfaringer med driften av det elektroniske hentesystemet,
men har hatt visse innkjøringsproblemer på grunn av feil i kundedatabasen.
13.2.4 Møte med SITA i Malmø
I møtet stilte SITA med administrerende direktør Mårten Widlund og IT Driftsansvarlig Tomas Øman. Sistnevnte arbeider i hovedsak med oppstart og drift av
elektroniske hentesystemer i kommunene der SITA Sverige er engasjert. SITA
har om lag 200 kjøretøyer i drift påmontert systemer for ID-registrering. Dette
er i hovedsak for kjøretøyer som samler inn husholdningsavfall, men de ser
også nytten ved innsamling fra næringskunder som også er en viktig aktivitet
for SITA.
Bruken av elektroniske hentesystem har økt kraftig i Sverige det siste året, bl.a.
er SITA i ferd med å starte opp nye systemer med totalt 70 kjøretøyer.
SITA hadde en fyldig gjennomgang av sine erfaringer der noen av synspunktene er listet opp nedenfor:


SITA sitter i en svensk standardiseringsgruppe (MSI) som bl.a. skal arbeide
med å enes om en felles standard for kommunikasjon mellom ulike systemer i kjøretøyer, bl.a. alkolås, computere for elektronisk henting, optimalisert kjøring (ECOdrive) mv.



Det er svært viktig å vite hvorfor man vil ha slike systemer. Enkelte kommuner synes å velge system fordi "alle andre har det". Viktig at alle i organisasjonen (hos kommunene) er beviste på bakgrunnen for valg av system,
og har en felles målsetting om dette



Viktig med funksjonsbeskrivelser i anbud med definert grensesnitt for utveksling av data. Kommunene bør ikke stille tekniske krav.
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Det er en økning i antall kommuner som betaler renovatøren etter antall
registrerte (og eventuelt veide) beholdere.



Erfaring med at det oppdages mange gratispassasjerer ved innføring av systemet. Mange kommuner sier at de har god oversikt, mens virkeligheten
ofte er en annen. Det er også viktig for kommunene å ivareta rettighetene til
sine kunderegister, slik at den nye renovatøren overtar et oppdatert kunderegister fra forrige renovatør.



Viktig med løpende oppdatering av kunderegistret. Blir ofte oppfattet negativt hos personellet på bil dersom avvik som meldes inn ikke blir fulgt opp.



SITA samarbeider med to svenske leverandører av utstyr (Botek og SWT).
SITA har etter hvert blitt flinkere til å stille krav til sine leverandører.



Nevner tre ulike standarder for RFID-brikker; EN 14803, DIN 14803 og
4102, der den sistnevnte er standard som i hovedsak benyttes av svenske
leverandører. SITA anbefaler bruk av EN-standard siden denne dekker flere
frekvenser.



Bedre sikkerhet mot tyveri dersom pc/skjerm kan tas ut av bilen etter endt
arbeidsdag. PC og skjerm i samme enhet er ofte mer robust. Bør vurdere
nøye hva som er nødvendig av software i bil. Kartapplikasjoner er ofte
tunge og dyre.

13.2.5 Møte med Assens Forsyning i Malmø
Vi fikk besøk av driftssjef Jan Eilsø Nielsen hos Assens Forsyning på Fyn, som
er et kommunalt eid forsyningsselskap. De innførte nytt felles system fra januar
2008 i områder som tidligere utgjorde 6 kommuner. 4 av kommunene hadde
tidligere hatt gode erfaringer med sine systemer for veieregistrering.
I anbudet som lå til grunn for det nye systemet ble det bl.a. satt krav til nøyaktighet på vekt, der det var politisk bestemt at de 2 første kg pr. veiing skulle
være gratis. Videre var det krav om etablering av grensesnitt for overføring av
data til kommunens system (KMD-FAS), samt maksimale avvik mellom summen av enkeltveiinger og innveiing av lasset på leveringsanlegget. Videre var
det bøtebestemmelser for manglende veiing og registrering. Renovatøren hadde
det entydige ansvaret for systemets funksjonalitet.
I startfasen var det store avvik, bl.a. manglende veiinger og registreringer, feilregistreringer, problemer med utveksling av data, misfornøyde kunder, store
avvik mellom innveid og levert mengde. Leverandøren av systemet greide ikke
å følge opp.
Etter bruk av ekstern hjelp og god dialog har de fått løst de fleste problemene.
Kommunen har likevel gående en juridisk konflikt mot renovatøren. Det viser
seg at selv om ansvaret er entydig plassert, sliter også kommunen i slike situasjoner. Spesielt dersom også kundene rammes av driftsproblemene.
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De anbefaler derfor god teknisk innsikt og rådgivning ved vurdering av krav i
anbudsgrunnlaget, samt at det bør være en innkjøringsperiode på 0,5 - 1 år før
en starter med avregning mot kundene ved bruk av systemet. Det er også viktig
at kommunen setter av nok ressurser ved drift av systemene. En må være forberedt på det uforutsette.
Etter at veiesystemet ble innført i hele kommunen, har avfallsmengdene blitt
redusert med ca. 15 % i 2008. Det virker som om det holder seg på samme nivå
også i 2009.

13.3

Leverandører / Marked

Nedenfor er en kortfattet opplisting av aktuelle leverandører av utstyr på bil
samt tilhørende systemer for registrering av data. Det understrekes at listen ikke
er uttømmende.
13.3.1 Systemer for identifikasjon med brikker

Poul Tarp - Danmark

Envicomp - Tyskland

Liros - Sverige

AMCS - Irland

Botek - Sverige

Kran Elektro - Norge

SWTA - Sverige

Norsk Navigasjon - Norge

13.3.2 Systemer for identifikasjon med GPS

Poul Tarp - Danmark

Botek - Sverige

Norsk Navigasjon - Norge

AMCS - Irland
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13.4

Aktuelle standarder

Under dette punktet er en nærmere omtale av to standarder som regulerer brikker og utstyret på bil, samt automatiske vektsystemer.
13.4.1 DIN 30745
Dette er en tysk standard fra 2003 med den engelske tittelen: "Radio-frequency
identification of waste containers by transponder technology", /6/.
Denne standarden omhandler bl.a. plassering av brikke, tekniske krav, datainnhold på brikken og driftsområde. Figuren under viser eksempel på plassering av
databrikke oppunder løftekanten på en tohjuls-beholder:
Figur 25:

Plassering av brikke fra DIN-norm på beholder etter DIN EN 840-1

Standarden viser videre plasseringer på andre typer beholdere basert på ulike
standarder for løfteanordninger på bil. Standarden angir også plassering av
brikke på container, samt beholdere for farlig avfall.
Dette er generelt sett en relativt spesifikk standard der det bl.a. forutsettes
"Read-only" brikke som arbeider på en frekvens på 134,2 kHz. Det settes også
krav til mekaniske påkjenninger som brikken skal kunne tåle, samt angivelse av
hvordan det 64 bit dataområde skal reserveres.
Normen baserer seg på en godkjenningsordning der det er laget en liste over
godkjente produsenter/leverandører som leverer brikker som tilfredsstiller denne standarden. Hver leverandør er også ansvarlig for at hver brikke har et unikt
nummer. Godkjenningsordningen administreres av et tysk organ, der listen skal
finnes på www.bde.org.
13.4.2 EN 14803:2006
Dette er en europeisk standard med tittelen:"Identification and/or determination
of the quantity of waste", /7/.
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Denne standarden har et mer omfattende virkeområde enn DIN-Normen, noe
som figuren under viser:
Figur 26:

Grensesnitt som EN 14803 skal dekke

Denne standarden dekker derfor elektronisk registrering fra merking av container, via utstyr på bil og til overføring av data til "kontorsystemet" (DPC).
Standarden er imidlertid mer åpen og generell sammenliknet med den tyske
standarden, og krever derfor en større grad av spesifikke kravspesifikasjoner i
tillegg. På en annen side vil en ved å henvise til denne standarden åpne for flere
mulige leverandører av ulike komponenter. Det er for eksempel klare krav til at
de ulike komponentene skal kunne kommunisere med hverandre, jf. de forskjellige grensesnittene definert i figuren over (IF3 = Interface 3).
Som eksempel nevnes her tre ulike frekvensområder for brikkene der < 135
kHz er det laveste frekvensområdet.
Den angir også tekniske krav til etiketter med strekkoder og punktkoder, samt
åpner for både read-only-, read/write- og write once/read many - brikker.
For brikker som omfattes av DIN-normen er det imidlertid de samme kravene
til data-område og fysisk/mekanisk holdbarhet.
Standarden har i tillegg:


Generelle krav til sensorer/scannere, samt krav til testing av disse etter
montert på kjøretøyer.



Generelle funksjonskrav til de ulike elementene, samt til samspillet
mellom disse.



Beskyttelse av data.



Fysisk sett trygge systemer for brukerne.



Krav til visuell bedømmelse for å sikre at monterte systemer for ID- og
eventuelt vektregistrering fungerer slik de skal.



Spesifikke krav til henholdsvis vektsystem og kjøretøycomputer
(OBC).

Som eksempel på den generelle formen for en del av kravene gjengis nedenfor
en fri oversettelse av kravene til type data og DPC (kontorsystemet):
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"Som minimum skal følgende data overføres fra OBC til DPC: ID, dato
og klokkeslett. I tillegg er følgende aktuelt: vekt, volum, GPS-posisjon
og eventuelt andre data."



"Trygg overføring av data til og fra DPC skal garanteres. Dersom DPC
trygt har mottatt data fra OBC, skal dette bli bekreftet fra DPC til
OBC."

Standarden angir videre en godkjenningsordning for produsenter/leverandører
der disse skal søke godkjenning for sine systemer hos "RA." RA er dermed et
sentralt europeisk godkjenningsorgan som skal finansieres gjennom gebyrer fra
produsentene og leverandørene.
Leverandørene som er på denne listen forplikter seg til å levere utstyr i samsvar
med EN-standarden, samt benytte de unike serienumrene på brikker som de er
tildelt av RA. RA på sin side skal oppdatere og publisere listen av godkjente
leverandører.
13.4.3 Forskrifter og allmenne råd om automatiske vekter
Dette er en standard som benyttes i Sverige for krav til vektsystemer på renovasjonsbiler, /8/. Standarden regulerer flere typer vekter, men det er det som står
om "automatiske vekter" som er mest relevant for renovasjonsbiler.
Det settes i dokumentet bl.a. krav til:
 Måleområde, største og minste vekt.
 Grenser for strømforsyning.
 Hvilke klimatiske forhold og mekaniske påkjenninger som vekten skal
tåle.
 Tillatt ytre elektromekaniske påvirkninger
 Krav til grensesnitt mot operatør.
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