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Om HAMOS

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

• Her bor det samlet ca. 51.000 
innbyggere

• Dette utgjør ca. 22.500
husholdningsabonnenter

• I tillegg er det ca. 12.300
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 ca. 9.000 slamabonnenter



HAMOS konsern



Strategisk forankring

Fra: 
Et veldrevet 

renovasjons-selskap

Til:
Et dyktig og innovativt 

miljøselskap

Utgangspunktet er at HAMOS allerede er meget bra 
– men skal bli enda bedre!

Bra er ikke godt nok!



Visjon:

Vår jobb er å gjøre verden litt bedre

Relasjoner:

• Vi skal ha  alle med på et miljø-
løft 

• Vi skal ha stolte medarbeidere og 
eiere

Kommer til uttrykk gjennom:

• Det folk ser

• Det vi forteller

• Det vi gjør

Derfor må vi trene og måle

Kundeløfte:

Vi gjør det lett å gjøre rett

Prestasjon/Innovasjon. 

Utfordrend/
Nysgjerrig. 

Skjønnhet/E
stetikk

Orden/Struk
tur

Idealisme/Be
dre verden

Verdsettelse/A
nerkjennelse

Leveregler:

• Vi setter oss stadig høyere mål 

• Vi leter etter bedre måter å gjøre ting på

• Alt vi gjør skal se bra ut

• Vi har ting på stell

• Vi skal utgjøre en forskjell for miljøet

• Vi roser alle som gjør det rette 

Hamos/Retura identitetsplattform



Hvorfor bruk av 
KPI/nøkkeltall i Hamos

• Kjenne dagens situasjon før en 
definerer nye resultatmål 

• Måle strategioppnåelse

• Dele og skape tilslutning blant ansatte 

• Øke fokus på effektiv produksjon



Hvorfor bruk av 
KPI/nøkkeltall i Hamos

• Øke fokus på miljøprestasjon

• Automatisere prosessmåling

• Automatisere rapportering

• Skape forretningsfokus i konsernet



Bruk av teknologi gir 
mulighet for

• Automatisering
• Arbeidsprosesser

• Prosessovervåking

• Innsikt og deling i sanntid

• Prediksjon – Dra nytte av historiske data 
i produksjonsstyring

• Økt kunnskap om egen virksomhet

Ut med magefølelse og «gamle» rapporter, inn med 
digital beslutningsstøtte



Forutsetninger for å lykkes

• Eie dataene dine selv !

• Kontinuerlig fokus på registreringer

• Kontinuerlig fokus på datakvalitet

• Still krav til API/uttrekk av data 
mot leverandører
• Ikke bare krav til systemet

• Inkluder ansatte i prosessen

• Legg en plan…



Hva gjorde Hamos

• Struktur ! lik virksomhetsmodell i 
• ERP

• Vektsystemer

• KS Systemer

• Stillingsinstrukser 

• Standardiserte enheter



Hva gjorde Hamos

• Kartlegging og kondsolider
datakilder og datakvalitet

• Endret rutiner for datafangst

• Etablerte mobilpolicy for konsern –
alle skal med !

• Implementerte Office365
• Power BI - Analyse
• MS Teams – Samhandling
• Sharepoint - Intranett



Kvalitetsmål





Innsamling







Ruteplan-antall beholdere/containere







Kapasitetsutnyttelse hyttepunkt







Gjenvinningsstasjoner

















Ønsker felles KPI i bransjen

• Miljø

• Økonomi

• Effektivitet

• Kundetilfredshet

• Krever standardisering


