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Renovasjonsvirksomheter simulerer fremtidens løsninger. 
Av Erland Staal Eggen, partner EDC AS 

De offentlige renovasjonsvirksomhetene står overfor store utfordringer, men har også tilgang på nye 
metoder og løsninger. Matematiske virksomhetsmodeller gjør det mulig å simulere konsekvensene av 
endringer i forutsetningene, veivalg og nye løsninger.  I løpet av 2017 har en rekke virksomheter 
benytter EDCs virksomhetsmodell til å styrke beslutningsgrunnlaget. 

Virksomhetsmodellen dekker hele verdikjeden og omfatter sammenhengen mellom ytre forutsetninger 
og alle de viktigste resultatindikatorene som effektivitet, standard, gebyrnivå og kundetilfredshet. 
Modellen etableres og kalibreres ved hjelp av inndata for et basisår. Konsekvensen av endringer kan så 
beskrives og de tilsvarende resultatendring kan beregnes som vist i figuren. 
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Figur: EDCs virksomhetsmodell for offentlig, regional renovasjon 

Indre Østfold Renovasjon har benyttet modellen til å få et bedre beslutningsgrunnlag vedrørende 
alternativer for en overgang fra kilde- til sentralsortering. Sirkula har analysert virksomhetens kostnader 
til administrativ støtte, konsekvenser av endringer i mottakstilbudet og innsamlingen i egen regi. Også 
MOVAR og Renovasjonsetaten i Oslo har simulert virkningen av nye innsamlingsløsninger. Renovasjon i 
Grenland har beregnet hvordan aktuelle tiltak vedrørende transport, innsamling, sentralsortering og 
sluttbehandling vil kunne påvirke virksomhetens CO2-avtrykk frem mot 2030. 

Modellen har også blitt benyttet til å vurdere hvordan endringer i miljø- og tjenestestandard påvirker 
effektivitet, gebyrnivå og kundetilfredshet. I en bredt anlagt analyse beregnet man forbedrings-
potensialet ved et tettere samarbeid mellom en gruppe regionale enheter ut fra antakelsen om at 
gruppens beste demonstrerte praksis pr. aktivitet kunne tas i bruk av samtlige. 

For deltakere i Renovasjonsbenchmarking (RBM) og brukere av EDCs støtte for Resultatorientert 
Renovasjon (ROReno) foreligger inndata for basisåret, og tiltak og endrede forutsetninger kan beskrives 
med bare mindre justeringer i inndata.  Konsekvensanalyser som dokumenterer endringer pr.  resultat-
område kan normalt leveres etter noen få dager (se www.renovasjonsledelse.no).    


