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Det store informasjonstapet 



Utgangspunktet



10 år med moderne infrastruktur og 
datafangst i Bergen. 
 



Avfall i kg/capita vs Data i mb/capita

Økende krav til materialgjennvinning krever innovasjon

Kilde: Toralf Igesund, BIR



Bergensmodellen
for dynamisk 
prising

Bergen innført et fleksibelt gebyrmodell basert på pay-as-you-throw 
(PAYT). Sluttbruker betaler for mengden restavfall, og insentiveres til 
resirkulering. Denne modellen skal rulles ut på alle avfallsløsninger. 
Modellen i Bergen baserer seg på registrering av spannhenting, samt 
volumbegrensning og adgangskontroll på nedgravde løsninger. 



BIRs tilnærming: En felles identitetsløsning som 
fungerer på tvers av avfallsløsninger. Og godt 
dokumenterte digitale leverandørkrav. 
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Hvorfor WasteIQ?



Behovet i markedet

Felles utfordringer

Mange datakilder

Innelåste data

Sårbare integrasjoner

Manuell datahåndtering

Lokale spesialløsninger

“Gissel av systemet”



Behovet i markedet

Felles utfordringer WasteIQ

Mange datakilder En skybasert “hovedbok”

Innelåste data Åpenhet og standardisering

Sårbare integrasjoner Sertifiserte adaptere

Manuell datahåndtering Automatisering (og AI?)

Lokale spesialløsninger Delingskultur og beste praksis

“Gissel av systemet” Felles definisjonsmakt



Logistikksystem

Kundesystem

Containersystem 1

Containersystem 2
Bilvekt & scanner

Business 
intelligence

Sensor-software

Software for 
avfallssug

Fakturasystem

Alle avfallsselskap 
har i dag sin helt unike
miks av systemer og integrasjoner



Kan bildet dette bildet forenkles? 



Logistikksystem

Kundesystem

Containersystem 1

Containersystem 2
Bilvekt & scanner

Business 
intelligence

Sensor-software

Software for 
avfallssug

Fakturasystem



Støtte for fagsystemer
Data kan eksporteres eller 
integreres med ulike systemer 
på kunde og logistikk-siden!

Sertifiserte adaptere
Samarbeid med 
infrastrukturselskaper og fagsystemer 
om standarder for datautveksling.  

Rollebasert tilgang
Tilgang til data og varslinger 
er styrt gjennom en lokalt 
aktørmodell. Også eksterne 
operatører kan få tilgang til 
relevante data. 

Åpen for tredjepart
Åpne APIer sikrer en friere og 
mer innovativ tjenesteutvikling. 
WasteIQ vil også utvikle egne 
tjenester. 

Frigjorte data 
Offentlig eide selskapet skal ha full kontroll 
på egne data - i en standardisert 
datamodell som lever uavhengig av 
leverandør. 

Vi bygger en skyløsning som styrker 
samspillet mellom flere aktører

Felles leverandørkrav
Ved å standardisere kravene 
til datautveksling blir anbud 
enklere for alle parter. 



Åpnere 
Dataene i WasteIQ eies av 
avfallsselskapet. Vår jobb er å 
frigjøre dem fra lukkede 
leverandørsystemer, og 
distribuere dem i rett format 
der de trengs.. 

Enklere
Vi vil forenkle kompleksitet. Fra 
spesialintegrasjoner vil vi dra 
bransjen i retning av standarder og 
sertifiserte grensesnitt. Dermed 
oppstår synergier mellom 
avfallsselskapene.

Mer fleksibel
Målet er å skape en plattform 
som kobler sammen ulike 
leverandør-løsninger og 
kombinere data i et 
rolletilpasset grensesnitt. 
Dette forenkler innkjøp og 
sikrer leverandørkontroll.

Tryggere
Prosjektet skal basere seg på 
beste praksis med tanke på 
kryptering, og levere en ut av 
boksen tjeneste som ivaretar 
personsikkerhet og regulatoriske 
krav til databehandlere. 

Produktfilosofi



Om plattformen



Nedgravde 
containere Rørsystemer Container 

sensorer
Bilvekter 
og scannere

Gjenvinnings-
stasjoner

Integrasjonslag

Leverandør-
adaptere

1. WasteIQ består av en integrasjonsplattform for å 
forenkle og kvalitetssikre datafangst.



Fangst av data

Nedgravde 
containere Rørsystemer Container 

sensorer
Bilvekter 
og scannere

Gjenvinnings-
stasjoner

Integrasjonslag

Eksempel - et tilfeldig avfallsselskap



Gjennom å utvikle sertifiserte adaptere mot 
leverandør-software oppnår vi følgende:
 
• Kutt i integrasjonskostnader
• Raskere utrulling
• Mer robuste løsninger
• Tydeligere ansvarslinjer
• Redusert “teknisk gjeld”
• Felles standarder



2. WasteIQ består av en dataplattform som samler og 
kvalitetssikrer og prosesserer data. Den er tilrettelagt for godt 
samspill med fagsystemer. 

Container-
hendelser

Transaksjons
database

Digital identitet og 
tilgangsstyring

Integrasjonsrammeverk

Datautveksling (åpent API med tilgangsstyring)



Ved å samle data i en dataplattform skreddersydd 
for bransjen oppnår vi følgende:
 
• Enklere hverdag - bedre kontroll
• Færre integrasjoner på kryss og tvers
• Nye forretningsmodeller
• Bedre målbarhet på tvers av avfallsselskap
• Felles innovasjonsprosjekter
• Mulighet for å bruke kunstig intelligens



3. WasteIQ består av en portefølje av tjenester, rapporter og 
datautveksling mot ulike fagsystemer. Slike tjenester vil vi utvikle 
i samarbeid med leverandører og kunder. 

Datautveksling (åpent API med tilgangsstyring)

Dynamisk
prising

Personalisert
kommunikasjon

Overvåkning 
og varsling

Statistikk og
analyse



Ved å bygge tjenester på toppen av en 
standardisert dataplattform oppnår vi følgende: 
 
• Bedre leverandørdialog
• Felles innovasjonsprosjekter
• Kodedeling
• Mindre spesialtilpasning
• Raskere innovasjon - lavere kostnader



MITT 
AVFALL

LÅS OPP
NEDKAST

STATISTIKK

NØKLER

BEDRIFTENS 
AVFALLSRAPPORT

Hvilke tjenester kan vi utvikle hvis vi frigjør/strukturerer data og 
flere avfallsselskap gjenbruker samme datamodell? 



Fangst av data
Nedgravde 
containere Rørsystemer Container 

sensorer
Bilvekter 
og scannere

Gjenvinnings-
stasjoner

Integrasjonslag

Leverandør-
adaptere

Container
events

Håndtering
av data

Transaction
database

Identity and 
access management

Datautveksling (åpent API med tilgangsstyring)

Digital 
tjenestutvikling Dynamisk

prising
Personalisert
kommunikasjon

Overvåkning 
og varsling

Prediktiv
analyse



Åpnere 
Dataene i WasteIQ eies av 
avfallsselskapet. Vår jobb er å 
frigjøre dem fra lukkede 
leverandørsystemer, og 
distribuere dem i rett format 
der de trengs.. 

Enklere
Vi vil forenkle kompleksitet. Fra 
spesialintegrasjoner vil vi dra 
bransjen i retning av standarder og 
sertifiserte grensesnitt. Dermed 
oppstår synergier mellom 
avfallsselskapene.

Mer fleksibel
Målet er å skape en plattform 
som kobler sammen ulike 
leverandør-løsninger og 
kombinere data i et 
rolletilpasset grensesnitt. 
Dette forenkler innkjøp og 
sikrer leverandørkontroll.

Tryggere
Prosjektet skal basere seg på 
beste praksis med tanke på 
kryptering, og levere en ut av 
boksen tjeneste som ivaretar 
personsikkerhet og regulatoriske 
krav til databehandlere. 
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Hva er status?



Utrullingsplan

Internasjonal
vekst

Teknisk
validering

Operativ 
testing

Nordisk 
initiativ

Proto 
versjon

Utvikling Produksjon
i Bergen

Nye piloter

Flere leverandørsamarbeid



Ferdigstilt

Identitets- og adgangsstyring
Styring av RFID-brikker og knytetninger 
mot husstander. Inkludert spannhenting.

Transaksjonsdatabase
Oversikt over enkeltbrukere og deres 
nedkast i ulike fraksjoner. 

Logistikkhendelser
Registrering av tilstand og beregning av 
hendelser rundt containere og rørsystemer.

Funksjon Verdiforslag

Bedre kontroll og mer 
effektive interne prosesser  

Nye og smartere 
forretningsmodeller 

Presis prediksjon og 
kostnadseffektiv logistikk

Rollesensitivt dashboard
Støtte for ansvarsmodell og varsling knyttet 
til hendelser. 

Leverandørkontroll og bedre 
samspill mellom aktører

Digitale brukeropplevelser
API som muliggjør utvikling av mobile 
tjenester

Bedre og mer dynamiske
brukeropplevelser

Under testing/
utvikling



Vi starter ut med anlegg som er sertifisert 
mot BIRs eksisterende leverandørkrav. Aller 
først Envac (vakuum-terminaler) pga høy 
kompleksitet!  







I pilotfasen etter produksjon vil vi utvikle 
et vennlig administrasjonsgrensesnitt og 
varslingstjenester. 



Vi jobber nå med sertifisering av flere 
av leverandørene. Vi ruller ut 
integrasjoner fortløpende basert på 
behov hos pilotkunder. 



Prismodell og 
produktarkitektur

Prismodellen vil utvikles over tid og vil basere seg på kombinasjon av 
basislisens, lisens for spesialfunksjoner  samt en dynamisk modell som 
reflekterer antall transaksjoner gjennom systemet. Prismodellen vil valideres 
fortløpende i pilotperioden 2019. 

GRUNNLISENS

UTVIDELSER

TRANSAKSJONER



Aktiver adgangskontroll der du ønsker
Gjennom vårt integrasjonsrammeverk støtter vi RFID og 
etterhvert andre adgangsløsninger. 

Beskriv infrastrukturen som strukturerte data
Lag en database for all infrastrukturen og tilhørende 
ansvarsforhold, varslingsrutiner. 

Plattformen vil bli en snarvei til digital modenhet

Interface from the Bergen platform - the data platform that will run 
underground solutions in bergen from January 2019. 

Aktiver datafangst skritt for skritt
Aktiver “sertifisert integrasjoner” på enkeltanlegg. Registrer 
transaksjoner & hendelser i en “hovedbok”

Bidra til produktutvikling sammen med flere!
Personalisert mobiltjeneste? Løsning for returpunkt? 
Chatbots? Ta del i videreutviklingen av tjenesten! 

Fjern knot - bygg nye regler og tjenester
Bruk datastrømmen til å forbedre og innovere. Sett opp 
integrasjoner mot fakturasystem, logistikksystem eller en 
dataplattform. 
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Digitalt modne organisasjoner er “programmerbare”. 
Vi forenkler samspillet mellom hardware, software 
og mennesker - med fokus på verdi.  

Standardisering skaper fleksibilitet



Fremover søker vi dialog med både 
infrastrukturleverandører, tjenesteleverandører 
og avfallsselskaper 



SANDBOX-LISENS (GRATIS - VÅR EGENINNSATS)

PRODUKSJONSMILJØ

UTVIDELSER

Q1 - 2019 Q2 - 2019 Q3 - 2019 Q4 - 2019 Q1 - 2020 Q2 - 2020

EGENINNSATS 1 (1 mn NOK) EGENINNSATS 2

550 000 x 5 = 2, 750 mn NOK 550 000 x 5 = 2, 750 mn NOK

Innovasjon Norge 2,5 MN

Innovasjons-
inntekter

Plattform
inntekter



Kontakt
Tore Totland (CEO)
tore@new.no
+47 952 61 238

Anders Waage Nilsen 
anders@new.no
918 14 356
as a separate company


