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RenoWeb systemet
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Webbaseret system til administration, drift og opkrævning af affaldsordninger.

Interessenter:
• Affaldsmedarbejdere i kommuner og forsyninger
• Renovatører, affaldsselskaber og vognmænd
• Borgere/kunder, private og erhverv

Formål med RenoWeb:
• At optimere driften af indsamlingsordningerne
• At optimere arbejdsgange mellem interessenterne.
• At sikre dokumentation for sagsbehandling / borgerhenvendelser.
• At understøtte sagsbehandling ifm. styring af affaldsordningerne.
• At servicere borgere/kunder/virksomheder døgnet rundt via selvbetjeningsløsninger.



RenoWeb porteføljen 
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Værktøjer til renovatørerne

RenoTrack Kørecomputer 
med ruteoptimering, 
RFID, auto 
tømmeregistrering

RenoMobil app
Online rapportering 
fra skraldemanden via 
Android telefon

GIS værktøj
• Rute oversigt
• Ordrer oversigt
• Kørselshåndtering
• Kontrol Center (RT)
• Administration af ruter

RenoWeb Office
Sagsbehandling hos 
renovatøren

Mobile løsninger
• Containerlogistik 
• BinTag, RFID tagging

RFID HW løsninger
• Tømmeregistrering

Services til 
borgeren

RenoWeb Office 
Sagsbehandleren hos 
Forsyningen / Kommunen

Affaldsportal app
Oplysning og selvbetjening på 
mobilen

Selvbetjeningsløsninger
• Borger.dk
• Forsyningen/Kommunens 

webside
• NemId / NemLog-in

Selvbetjeningsløsninger
• Virk.dk
• Forsyningen/Kommunens 

webside
• NemId / NemLog-in

Services til 
virksomheden



INTERNET OF THINGS (IOT)
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… anvendt i praksis med RenoWeb og RenoTrack



Anvendelse af sensorer i affaldsbeholdere
(fuldmeldere)
Anvendelse af IoT i affaldsindsamlingen med RenoWeb og RenoTrack
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Konceptuel skitse for kommunikationen mellem sensorer og RenoWeb og RenoTrack

Sigfox, LoRa, GSM eller NB IoT
kommunikationskanal

Datafordeler

Sigfox, LoRa, eller 
TDC  Server

Interface til 
Sweco 
Datafordeler



RenoWeb og fuldmeldere

Hvorfor fuldmeldere?

• Optimere indsamlingen ved kun at hente affald, når der er brug for 
det

• Økonomisk besparelse

• Miljømæssig gevinst

• Bedre service til borgerne (renere bybillede)
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Anvendelse af IoT data i den daglige drift

Vi implementerer et fuldmeldermodul ud fra 3 overordnede betragtninger. 
Via RenoTrack ruteoptimeres indsamlingen

1. Hvor fuld er beholderen?
• Beholdertømning planlægges når en fyldningsgrad er opnået, f.eks. 80 %.

2. Hvornår er beholderen fuld?
• Beholdertømning planlægges ud fra historiske data af fyldningsgrad. 

Med historiske data kan RenoWeb beregne hvornår en beholder forventes fuld.

3. Kan det betale sig at tømme nu?
• Tømninger planlægges ud fra historiske data af fyldningsgrad og kørsel
• Med historiske data kan RenoWeb beregne hvornår en beholder forventes fuld, og 

hvornår en bil er i området
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Hvor er vi nu?
Vi har fire pilotprojekter i gang:

• Gentofte Kommune

• Næstved Kommune

• Sønderborg Forsyning

• Tønder Forsyning

Pilot projekt:

• Hver projektdeltager har installeret to fuldmeldere fra TsT Waste

• RenoWeb opsamler fuldmelderdata hver 4. time

• Fyldningsgrad kan ses via en brugerdefineret rapport

• Data udstilles også til GIS system

Hvorfor pilotprojekt:

• Test af netværk 

• Test af sensor

• Test af behov
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Hvor er vi nu?

Vi har implementeret et funktionelt IoT modul i Sweco:

• Snitflade til Sigfox er implementeret og data sendes nu direkte til 
RenoWeb via IoT modulet

• Mulighed for at udvide med andre IoT enheder en blot fuldmeldere. 
Kan f.eks. bruges ifm Vej og Park vedligehold, luftmålinger, lys mm.
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Visning af fuldmelder data via Spatial Suite
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Visning af fuldmelder data via Spatial Suite 
med historiske data
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