
Enorme muligheter med 
fremtidens sporing



HAMOS sine kunder

• HAMOS har sitt virkeområde i 11 
kommuner i Midt-Norge 

• Her bor det samlet 50.971 
innbyggere

• Dette utgjør 22.445 
husholdningsabonnenter

• I tillegg er det 12.268 
fritidsabonnenter som HAMOS har 
ansvar for renovasjonen for

• De som ikke har mulighet til å koble 
seg på offentlig  kloakknett, har 
HAMOS har ansvar for å tømme 
septiktankene til. Dette utgjør 8.942 
slamabonnenter



HAMOS skal ivareta:

• Eiernes lovpålagte oppgaver 
innenfor avfallsektoren – 
Renovasjon og slam

• At husholdningene sikres en 
miljømessig og god avfallsløsning

• Lavest mulig kostnad for den 
enkelte og samfunnet for øvrig

• Andre tjenester etter oppdrag fra 
eierne og kunder



HAMOS Konsern:



• Ledende leverandør til 

avfallsindustrien globalt

• Oversikt

• Optimalisering

• Utnyttelse

Forretningside

• Tilby en rimelig, robust og 

vedlikeholdsfri IoT satelitt 

sporingstjeneste

• Gi komplett kontroll av verdier 

og ressurser til alle tider

Bakgrunn

• Skilt ut fra Norsk Navigasjon

• I partnerskap med:

•  Avfallsselskapet, Hamos.

•  Oppdrettsselskapet, AQS. 

• >15 års erfaring

StalkIT



Bakgrunn



➢ Ca. 24 millioner avfallskontainere i EU.

➢ 200.000 norske kontainere
➢ 20-30% vet ikke hvor er, eller er “eierløse”

➢ Tilhører industrisamfunnet og er ikke digitaliserte.

➢ Digitalisering gir store besparelser, effektiviserer 
og åpner nye tjenester – ROI  1-3 år.

Avfallsindustrien



➢Begrenset oversikt

➢Mangel på kapasitet

➢Lav omløpshastighet

➢ Ineffektiv logistikk

➢Sårbare salg- og logistikkprosesser

Dagens utfordringer



Narrowband



Åpning av verdens første 
4G Narrowband nettverk

Telenor
• Offisiell åpning 1/10-2018 
(annonsert)

• Pre-åpning 26/9 ☺ 

• Nettverk/tjeneste
• NB-IoT hele Norge
• LTM på utvalgte steder

Telia
• Åpning 29/9-2018                          
(ikke annonsert)

• StalkIT første tjenestetilbyder

• Nettverk/tjeneste
• NB-IoT hele Norge *
• NB-IoT test hele Norden



Media Q4 2018



2G, 3G og 4G

• Ordinær mobilteknologi
• Utviklet for tale og data
• Utviklet for kapasitet og kvalitet (båndbredde og overføringshastighet) 
• Utviklet for endepunkt med bra tilgang til strøm / batteri

• Mobilteknologi inkluderer
• Radio aksessnett (basestasjoner og dekning)
• Kjernenett (ruting)
• Tjeneste kontroll (billing og roaming)

• Utfasing av disse teknologiene vil skje for å gi plass til 5G
• 3G er allerede påbegynt 
• 2G planlegges



4G Narrowband  - bakgrunn

• Utviklet for Internet of Things (IoT)
• Maskiner, sensorer og industriapplikasjoner
• Benytter 4G radio aksessnett og kjernenett

• men med ny roaming og billing
• IoT gir:

• Bedre dekning (mye mer effektiv sending)
• Mye lenger levetid (bruker mindre strøm)
• Billigere abonement (mye mindre data)

• Neste generasjon Internet
• Effektiviserer ved å inkludere ikke-digitalt utstyr og ting i automatiserte prosesser
• Fører til:

• maskiner som lærer (Machine Learning)
• datafangst (Big Data)
• kunstig inteligens (Artificial Intelligence)



4G Narrowband

• To standarder, NB-IoT og LTM



Narrowband status i Europa

• Kommersielt:
• Første NB-IoT nettverk:

• Norge (Telenor og Telia)
• Nederland (Vodafone)

• Pilotfase
• Irland, Tyskland, Italia, Tsjekkia, 

Slovakia 
• Testfase

• Sverige, Finland, Polen, Spania, 
Østerrike, Sveits, Belgia, 
Danmark, Hellas, Tyrkia, 
Kroatia, Hviterussland



Nasjonal dekning



Telia – sentrale østlandet

• Meget god dekning   Basis dekning



Telenor – sentrale østlandet

• Meget god dekning   Basis dekning



Hva påvirker batteri



Hvorfor digitaliseres det nå?

• Behovet fra markedet er enormt, det har det vært lenge

• Internet of Things (IoT) kommer som en følge av flere 
sammenfallende faktorer (ROI er god)

• Neste steg: integrasjon av teknologi med prosesser



Stalkit – produkt og tjeneste



➢ Hardware
• Robust og vedlikeholdsfri
• Temperatur: -40 til +80 
• Batterilevetid: Opp til 15 000 sendinger

• avhengighet temperatur, funksjonalitet og konfigurasjon

➢ Posisjonering
• GPS mottager
• Geofence (virituelle gjerder)

➢ GSM 
• NB IoT 800 MHz

➢ Sensorer
• Akselerometer
• Temperatur
• Batteri overvåkning

Produkt beskrivelse
➢ App

• Kart som viser posisjon
• Aktivering og gruppering av nye enheter

➢ Webportal
• Kart med mange kartlag
• Modus: nå / historisk
• Liste av alle enheter, sortert etter ønske 
• Administrasjon av enheter og brukere
• Kontroll og oversikt over alle sensorer

➢ API
• Dataintegrasjon med eksisterende system:

• Stalkit REST API



StalkIT sporingstjeneste



Teknologiske utfordringer
«teknologisk pionerer»



Hva kom først, «høna eller egget»?

• IoT har vært snakket om i 10 år
• Norge er tidlig marked 

• En naturlig utfordring: Hva skal komme 
først?

• Nett eller enheter
• Operatører, tjenesterutviklere eller kunder

• Godt samarbeid mellom operatør, 
Stalkit og pilotkunder



Tjeneste, 
logistikk, 

operasjon og 
nettverk 

kompatibilitet

Hardware 
utvikling

Software 
utvikling

Fysisk form, 
robusthet & 

tilvirking

Smartness & 
funksjonalitet

Radiokvalitet 
og batteridrift

Testing og 
feltutprøving

Utvikling, fra A til Å



Pilotfase med Hamos

• Juli 2018, Orkanger



Området til Hamos

• Kvalitetssjekk
• Juli 2018, Orkanger

• Svært utfordrende nettverk
• Med tanke på drift

• Negativt
• Forhindret integrasjon til tjenester

• Med tanke på teknologi
• Positivt
• Fremprovoserte robuste løsninger

• Vanskelige dekningsforhold – utfordring for batteri, kommunikasjon og stabilitet



Nettverk utvikles

• September 2018, Orkanger



Samme området idag

Mobilapp Webportal



Gevinster – med en gang



Oversikt over alle kontainere

• Oversikt over hvor kontainere er
• Til enhver tid vite hva som er ledig for utleie (innhold i geofence)
• Kategorisert på størrelse, løftesystem, type

• Gevinst:
• Redusert svinn
• Oversikt over farlig avfall
• Bør kunne redusere forsikring



Bedre utnyttelsesgrad

• Færre kontainere som ikke er i omløp
• Raskere og enklere administrasjon av kontainere som skal

• Til service
• Til sertifisering
• Utleies og hentes

• Gevinst: 
• Raskere og mer effektiv utleie
• Redusere kostnader ved mer effektiv drift



Gevinster - fremover



Oversikt over skade og tyveri

• Støt, slag og feilaktig flytting oppdages og rapporteres
• Enheter som enten forlater eller kommer til et geofence gir alarm
• Sporingsenheter som blir fjernet gir alarm

• Gevinst:
• Reduserte kostnader og tap



Brann og frostvakt

• Sporingsenhet overvåker temperatur og kan gi alarm ved gitte 
betingelser

• Temperatur som stiger med økende hastighet (brannvakt)
• Gitte temperaturgrenser (f.eks frostvakt)



Logistikk og kjøreruteplanlegging

• Henting og levering
• Mobilapp viser hvor neste er
• Deteksjon og automatikk bekrefter utført oppdrag
• Mobilapp kan registrere feil og mangler med tekst og bilde
• Integrasjon til eksisterende ERP via Stalkit API

• Service
• Mobilapp kan merke en enhet for service, slik at den viser i kartet til 

service personell og kan bli plukket opp med egnet bil

• Lager
• Finne hvilken kontainer som skal leveres ut



Fremtiden



Flere og smartere sensorer

• Vil bli mer og mer presis på nivå, materiale og tilstander
• Sensorer blir mye billigere som følge av større og større volum



Maskinlæring
• Sporingsenhetene får algoritmer for å lære

• For å spare strøm, ta lokale beslutninger
• For å tolke mønstre og rapportere hendinger  
• Trener opp algoritmene ved å bli utsatt for 

• normale og unormale tilstander

• Blir etterhvert istand til å lære på egenhånd (dyp læring)
• Enhetene deler sin læring med alle andre i nettverket

• Stalkit sine sporingsenheter har sakte begynt å lære
• Løfting av og på lastebiler
• Unormale forflytninger
• Temperaturendringer
• Benyttes for å gi melding til skyen om at enheten drar eller 

kommer til et sted (f.eks et geofence)



Stordata

• Sporingsenhetene samler store mengder verdifull data
• Temperatur
• Posisjon
• Mobilsignalstyrke
• Mobilmast ID
• Tid og dato
• Hendelser og hvor ofte

• Bygger kunnskap om miljø, kvalitet, vær, drift, bruk og mer, som 
blir grunnlag for smartere beslutninger



Kunstig Inteligens (Ai)

• Bruker data samlet inn fra 
nettverkets sensorer til å 

• Planlegge logistikk og 
lagerbeholdninger

• Beregne tid / ruter for tømming
• Forutse hendinger og situasjoner
• Effektivsere og automatisere 

prosesser
• Data fra smarte sensorer sammen 
med analyse kan finne verdifullt 
avfall, og prioritere henting av det



Mikrobetalinger

• IoT og smarte sensorer vil åpne for 
verdisetting av avfall, og prising av 
mengde/frekvens

• Til sammenligning er strømmarkedet 
nesten igang med dette (Smart Grid)

• ...man kan levere fra sine solceller eller 
egne vindmøller til nettet (og få betalt)

• ...man kan kjøpe strøm når den er billig 

• Sluttkunder vil betale eller få betalt 
for sitt avfall

• Vil bidra til reduksjon av avfall 
(miljøgevinst)



Oppsummering



Avfall blir til nye råvarer

• Smartere sensorer, stordata, kunstig inteligens og 
mikrobetalinger vil endre avfallsindustrien slik vi kjenner den

• Sirkulærøkonomien
• Allerede igang innen visse typer manuelt sortert avfall (f.eks metall, 

papir, bio)
• Idag bare i distribusjon og gjenvinning, men ikke i innsamling 

• Innsamling vil etterhvert bli digitalisert og automatisert
• Det starter nå ved at IoT teknologi begynner å integrere i avfallselskapene sine 

prosesser og prosedyrer



Digitalisering av avfallsbransjen gir
enorme muligheter til selskapene, 

kundene og miljøet


