
IoT-baseret
affaldshåndtering



IoT-baseret affaldshåndtering

• Bygger oven på tidligere projekter 

• Motivation, hvorfor markedsdialog

• Scope

• Målsætninger

• Proces

• Erfaringer



Smart Urban Services (2015-2017)

Vi uddrager erfaringer 
som kan overføres til 
fremtidige anskaffelser i 
kommunen

01
Syv forskellige projekter 

• Mange forskellige fagområder 
har deltaget

• Dem der i hverdagen arbejder 
med de respektive områder 
har deltaget

02
Arbejdsformen

• Inspirations workshops

• Samarbejde mellem fagfolk 
fra kommunen, virksomheder 
og universiteter

• Installation og afprøvning i det 
virkelige liv
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Håndteringen 
af affald 

• Husholdninger, boligområder

• Erhverv 

• Institutioner

• Affaldsbeholdere i det offentlige rum 





Albertslund Kommune





Opmærksomhedspunkter

Boligområder, institutioner og erhverv

• Flere fraktioner → forskellige behov

• Centrale enheder → ingen opsyn

• Større krav til opfølgning → fleksibilitet

• Bedre dokumentation →mindre administration

• Rette kapacitet → fuld udnyttelse

• Bedre service → efter behov



Forskellig 
funktionalitet

01

Forskellig 
kommunikations 
infrastrukturer 

02

Adgang til data

03

Integration med 
andre systemer

04

Forskellige priser

05

Ruteplanlægning

06

Områder og 
fraktioner

Sensorer og 
funktionalitet

Kommunikation 
og data

Systemer og 
arkitektur

Adgang, analyse 
og logik

Ruteplanlægning 
og kørsel



MOTIVATION

Udfordre 
traditionelle 
tankegang 

•Ruteplanlægning

•Digitalisering, 
intelligens

•Prismodel

Be- eller afkræfte 
potentiale og 
myter

•Mulig effektivisering, 
højere service niveau

•Samarbejdsværktøj 
(kommune, 
transportør, brugere, 
affaldsselskaber)

•Teste ‘kan man få både 
og’ (færre km, mindre 
luft og bedre service)

Udforske næste 
skridt i samarbejde

•Sensorleverandører

•Systemleverandører

•Transportører

•Affaldsselskaber, 
kommuner

Funktionalitet, 
effekter, business 

case, behov



SCOPE
Geografi

Aktørgruppe
Data, 

systemer

Målsætninger



MÅLSÆTNINGER

Optimering af 
ressourcer

• Klima, mindre CO2 
ved dynamisk 
kørsel

Effektivisering af 
drift

• Omkostninger

• Tømningsfrekvens, 
prismodel

• Administration

Service

• Klager/opkald

• Gennemsigtighed

• Sortering, 
motivation for 
borgere



PROCESPLAN

Afholdelse af 
dialogmøder

• 1. Transportører

• 2. Systemleverandører, 
sensorleverandører

• 3. Transportører

Projektering sammen 
med 

samarbejdspartnere

Aftale og indkøbImplementering

Drift

Evaluering



ERFARINGER

Villighed og 
interesse til indgå i 
dialog

01
På den ene side 
skepsis, på den 
anden side parathed 
til at udforske og 
eksperimentere

02
Erfaringer fra begge 
sider af bordet 
kommer i spil

Forskellige kompetencer, 
erfaringer, motivation, 
interesser

03
Forventningsafstem
ning

04
Samarbejde om 
næste skridt, 
udarbejdelse af 
konkrete tiltag i 
praksis

05


