
No 
Time 
To Waste



2022-04-29

Bintel’s lösningar genererar fördelar för de flesta 
organisationer och företag som är involverade i 
avfallshantering. Vårt fokus ligger primärt på de 
kundsegment med den kombinerat högsta potentialen 
gällande storlek och mognad.

✓ Flerfamiljshus (kärl i miljörum och underjordsbehållare)

✓ Publika rummet (papperskorgar, kärl och 
underjordsbehållare)

✓ Containers (alla typer av applikationer)

✓ Hushållskärl

✓ Industri, kommersiella fastigheter och restauranger 
(containers)

Våra kunder finns inom kommunal renhållning, privata 
återvinningsföretag, fastighetsbolag och kommunala 
servicebolag
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Flerfamiljshus Publika rummet

Containers Hushållskärl

Underjordsbehållare

Våra lösningar
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Flerfamiljshus

Sverige har högt satta nationella mål på reduktion 
av restavfall. En automatisk och datadriven process 
kommer att behövas för att åstadkomma en 
signifikant effekt på hela bostadsbeståndet.

Bintels resultat:

✔ 40% mindre restavfall

✔ 50% mer utsortering av pappersförpackningar

✔ 30% mer utsortering av plast

✔ 40% reducerad kostnad

✔ 50% ökad kundnöjdhet NKI / CSS

✔ 40% lägre CO2 ekv. utsläpp per år

”80% av alla miljörum är dåligt
dimensionerade för återvinning”

Göran Svensson, Avfallsstrateg NSR

”Det är enkelt att identifiera problemen
i miljörummen, nu när vi kan se 

avfallsnivåerna i realtid”
Anders Nordberg, Bostadschef AB Höganäshem

Applikation

Exempel på kundreferenser:

▪ SSAM 

▪ NSR / HÖGANÄSHEM

▪ MÖLNDAL



Verktygen för att skapa insikter och driva
ständiga förbättringar
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Bintel Brain – Integrationsplattformen för datadriven avfallshantering
Plattform för att möta avfallshanteringens utmaningar, säkra hög driftsäkerhet och bidra till 
verksamhetsutveckling med ekonomi och miljöpåverkan i fokus. Bintel Brain arbetar i det dolda och omvandlar
sensordata, tillsammans med flera andra datapunkter, till smart data. Maskininlärning skapar sedan 
förutsättningar för verksamheter att börja arbeta datadrivet och effektivt med avfallshantering. Allt med syfte
att öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.

Bintel Insights - Utvecklar avfallsbranschen med hjälp av data
Lättanvänt webbaserat gränssnitt som ger användbara och skräddarsydda rekommendationer för att öka
utsorteringsgraden i avfallsflöden och därmed göra det enklare att uppnå både finansiella och miljömässiga
mål.

Bintel Go – För full avfallskontroll i fält
En “fickvariant” av ett komplext system för avfallshantering. Bland annat kartöversikt med fyllnadsnivå, 
möjlighet att rapportera in felavvikelser för en behållare, tex förstörelse, nedskräpning eller brand, och det är
enkelt att bocka av utfört arbete med automatisk feedback till planeringsverktyg.

Bintel Level – En automatiskt och enkelt eftermonterad sensor
Automatisk, robust och tillförlitlig sensor som gör att tömning av kärl alltid kan ske precis i tid för optimalt
utnyttjande av resurser.
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Bintel back-end integration platform

User’s internal IT systems
• Transportation Management

• ERP

• Route optimisation

• In truck system

Personel & Operations

LoRaWAN
and/or NB-IoT

Bintel IoT sensor

Messages

Inhabitants

Sustainability reporting
• Cost development

• Reduction in residual waste 

and CO2

• Pain points to address

Tailored campaigns
• Capacity changes

• Recycling messaging/nudg

Bintel customer interface platform 
3rd party platforms 

(Real Estate, Smart City…)

Lösningens tekniska uppbyggnad
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Kontaktperson på Bintel

Martin Engdahl
CSO, Head of Sales
martin.engdahl@bintel.se

+46 70 951 9188
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