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Driftserfaring 2017 

Vi har nå tre års driftserfaring med 3. generasjon «Radiobjelle». Det har vært stilt store forventninger 
til denne modellen. Så langt mener vi at den har innfridd disse og er nå i bruk på alle typer husdyr, så 
vel voksne som lam/kalv.  

«Radiobjella» har også stor oppmerksomhet fra utlandet og er i bruk på Island, Færøyene, Sverige, 
Finland, Danmark og Østerrike foruten Norge hvor den største bruken er. 

Siden 2015 har vi levert «Radiobjella» med SIM kort som ‘roamer’ mellom de ulike mobilnettene. 
Dette bidrar til at «Radiobjella» får optimal dekning ved å utnytte både Telenor og Telias 
infrastruktur.  

De siste 4 årene har vi hvert år dokumentert fremgang i antall meldinger som leveres i sann tid og 
med gyldig posisjon.  

Tabellen under viser ‘det store bildet’ av hvor stor andel av meldingene som leveres i sann tid: 

2013 2014 2015 2016 2017 

78 % 79 % 80 % 80 % 83 % 

# 21 942 # 26 625 # 28 812 # 32 592 # 38 676 
 #   Antall enheter i utvalget 

Over de samme årene viser statistikken at ca. 90 % av meldingene inneholder gyldig posisjon og 
brukerne velger i gjennomsnitt å motta 4–5 meldinger pr. døgn fra hvert dyr med 
«Radiobjelle». 

De samme nøkkeltallene for hvert enkelt fylke viser bare små variasjoner. Unntakene er Akershus, 
Oppland og Hedmark som får 87 % av meldingene levert i sann tid. Dette indikerer at 
mobildekningen er litt bedre her enn i øvrige fylker i sammenligningen. 

Telespor registrerer hvilken operatør (Telia eller Telenor) «Radiobjella» får sendt meldingen 
gjennom.1  

Vår erfaring er at det i beiteområdene langt oftere kommer meldinger med Telenor som operatør enn 
Telia.    

Det ‘store bildet’ har selvfølgelig også variasjoner når en går ned på den enkelt bruker. Dette gjør at 
vi må justere og forbedre produktet kontinuerlig for å tilstrebe oss på å gi alle brukerne den samme 
opplevelsen som det ‘store bildet’ viser.   

Vi har lyttet og erfart at vi har hatt noen utfordringer som i all hovedsak kan tillegges to mekaniske 
forhold (plastfeste og o-ring)2 og feil / eller behov for justeringer i programkoden.  

Telespor har brukt mye tid i høst til feilsøking, testing og utbedring av de feilene som vi mener har 
sammenheng med tilbakemeldinger fra kundene.   

1 «Radiobjella» har ikke en foretrukket operatør men prøver først den operatøren som sist var brukt.  
2 Plastørene kunne gå i stykker dersom de lange skruene som holder reimen fast, ble strammet for hardt. Vi har 
registrert at noen batteripropper manglet o-ring eller den var sprukket.  



Brukernes tilbakemeldinger og råd har vært av stor betydning. 

Alle programjusteringene er nå implementert i en samlet programoppdatering. Den er nå 
implementert i 50 enheter som langtidstestes på dyr (hovedsak rein) som er i fjellet. Resultatene er 
svært oppløftende.  

Denne programendringen kan oppdateres i alle 3. generasjons «Radiobjeller» over mobilnettet (OTA). 
Endringene er innført i all nyproduksjon fra oktober i år.  

De to mekaniske forholdene løses ved at brukerne sjekker o-ringen når batteriet tas ut og bestiller 
nye o-ringer hos Telespor så raskt som mulig. Disse blir levert uten kostnad for brukeren.  

Fra og med 2018 bruker produsenten en mer silikonbasert o-ring som ikke vil sprekke så fort. 

På de første enhetene av 3. generasjon «Radiobjella var det mulig å stramme låsemutrene (på de 
lange metallstengene som holder på plass reima) så hardt at ‘plastørene’ sprakk etter stund.  

Fra og med 2017 er det færre gjenger på metallstangen slik at det skal være vanskelig å stramme 
låsemutrene så hardt at plasten sprekker. Problemet er etter dette ikke registrert. 

 

Hva kan du forvente av Telespor og Radiobjella 2018? 

Alle rapporterte og kjente feil er rettet i ny programoppdatering som har fått v32 eller v33.  

Vi er svært optimistisk i forhold til at vi kan gi de som opplevde høy utfallsprosent i 2017 en helt 
annen opplevelse i 2018. 

De andre vil kunne utnytte enda flere muligheter for å effektivisere driften med å oppdage og bruke 
flere funksjoner i brukerportalen og «Radiobjella».  

Telespor har den første leveransen av «Radiobjella» 2018 på lager og salget er i gang.  

Den første produksjonsserien av 2017/2018 modellen er snart utsolgt. Men allerede i januar får vi 
nye 3 000 enheter til lageret og deretter månedlige batcher til beitesesongen.  

Vi registrerer en voksende interesse for 3. generasjon av «Radiobjella». Selv om vi har lagt opp 
produksjonen for å dekke en ‘normal’ etterspørsel frem mot beitesesongen, har vi justerings-
muligheter. 

Det er derfor ønskelig å få registrert behov og etterspørsel så raskt som mulig. Nøl derfor ikke med å 
melde behovet for beitelaget slik at vi kan ta hensyn til det i produksjonen.  

Vi har også forventninger til at vår nye mobilapp for både Android og iOS kan bli et nyttig redskap i 
2018. Mer informasjon vil etter hvert bli lagt ut på www.telespor.no. 

Peilefunksjonen er utbedret og ny POI vil bli tilgjengelig for 3. generasjons «Radiobjelle».  

Prisen på «Radiobjella» senkes ytterligere i 2018.       
En av grunnene til at dette er mulig er arbeidet som de organiserte beitelagene gjør gjennom 
administrasjon av bruken og gir første linje support. Dette gjør at vi kan holde både kostnadene og 
prisene på «Radiobjella» nede.  

 



Årlige abonnement og batterier må ses i sammenheng med antall meldinger «Radiobjella» leverer.  
Fordelere med ofte oppdateringer er:  fleksibilitet for brukeren, raskere alarmering, sikrere sporing og 
god kartlegging av et detaljert beitemønster. 

«Radiobjella» leveres med en batterikapasitet som vil kunne gi 1 500 til 2 000 meldinger. Brukere 
som ønsker å kontrollere kostnadene vil kunne disponere denne kapasiteten over 3 til 4 år om en er 
nøye med å ta ut batteriene når dyrene er hjemme og passe på sendefrekvensen i tider hvor det ikke 
er nødvending med ofte meldinger. Med dagens abonnementspris vil f.eks. bruk av inntil 500 
meldinger pr. år gi kun kr. 135,- i årlig driftskostnad eks. avskrivning.  I tillegg har man den 
fleksibiliteten at om nødvending kan man bytte batteriet.  

Telespor vil i 2018 jobbe med å finne løsning for at det skal bli lettere å administrere og kontrollere 
hvordan batterikapasiteten disponeres.  

 

Fremtiden og Telespors forhold til NB-IoT3 som kommunikasjonsløsning i «Radiobjella» 

NB-IoT teknologien kommer som følge av at det er stort fokus på Smarthus konsepter, automatisk 
strømavlesning mm. I hovedsak ‘Things’ som er stedbundet og i tettbygde strøk. Teknologien er en 
del av 4G utbyggingen. Mens 4 G er bygget for store datamengder vil NB-IoT rette seg mot at det er 
mange ‘Things’ som skal kommunisere og levere små datamengder. 

NB-IoT er spennende og gir mange muligheter, men har også en del svakheter. Spesielt i forhold til 
sporing av mobile objekter. (Ting og dyr som beveger seg mellom basestasjoner, mobiloperatører og 
landegrenser) 

Det har hele tiden vært viktig for Telespor å følge med utviklingen av teknologi som kan gjøre 
«Radiobjella» mer effektiv for brukerne. Derfor har vi fulgt utviklingen av NB-IoT over de siste par 
årene for å finne ut om teknologien er egnet for å spore husdyr i utmarken. Vi har blant annet 
gjennomført tester og deltatt på konferanser og leverandørpresentasjoner for å bygge kompetanse 
og forstå om det er riktig å bytte det godt fungerende 2G modemet i «Radiobjella» med et NB-IoT 
modem, og eventuelt hvor raskt er det forsvarlig å gjøre det.  

Kommunikasjonsdelen er en viktig del i «Radiobjella» men likevel bare en av flere viktige egenskaper.  

Med kunnskapen vi har innhentet om NB-IoT og vår erfaring med mobilnettet, ser vi at vi vil kunne 
dra nytte av muligheter i denne teknologien når den er utbygd og funksjonene som det i dag snakkes 
om er implementert og dokumentert.  

Slik vi ser det er teknologien i en svært tidlig fase og for Telespor vil det være forbundet med høy 
risiko å satse på NB-IoT i volumproduksjon til 2018.    

Telespor satser derfor på å gjennomføre funksjonstester med NB-IoT modem i «Radiobjella» og SIM 
kort fra både Telia og Telenor vinter/vår 2018.  

Resultatene og utbyggingstakten fra teleoperatørene vil bestemme om vi finner det forsvarlig å 
utvide testene med noen større volum høst 2018/vinter 2019.  

For de mer teknisk interesserte så har vi med bakgrunn i våre erfaringer med drift av «Radiobjella» i 
dagens 2G sett på noen vesentlige funksjoner som bør være mulig også i NB-IoT nettet om det skal 

                                                           
3 NB-IoT er forkortelse for Narrowband Internet of Things  



være forsvarlig å bruke denne teknologien for sporing av husdyr i utmarken. Noen av disse kan det 
være vanskelig å få til i NB-IoT nettet slik det ser ut nå.  

1. Roaming leveres ikke – Dette vil komme men tidspunktet er ikke satt 
Inntil det blir tilgjengelig vil dekningen være begrenset til den teleoperatøren SIM kortet 
kommer fra.  

2. OTA -  oppdatering av programkode i sporingsenheten via mobilnettet.  
Måten NB-IoT er bygd opp gir ikke mulighet for en slik løsning. Det kan heller ikke sies om det 
blir mulig på sikt. Med en så ny og fersk teknologi må en forvente relativt ofte behov for 
oppgradering av program i enhetene. Det vil derfor være svært tungvint og tidkrevende å 
hente inn enheter for oppgradering. 

3. Kontakten med dyret mistes når det går utenfor rekkevidden av basestasjonen den sist var 
koblet mot. Når dette skjer vil dyret selv måtte koble opp og søke opp ny basestasjon (slik 
som i 2G Nettet). Når dyret da får sendt melding vil avhenge av hvor ofte enheten er innstilt 
på å søke etter basestasjon. Inntil da vil det heller ikke være mulig å hente ut posisjonsdata. 
 

Når dyret holder seg innenfor rekkevidde av samme basestasjon gir NB-IoT noen spennende 
muligheter. Likevel har dette størst potensiale for stasjonære objekter. 

Strømforbruk og rekkevidde er to vesentlige grunner til at NB-IoT er interessant for «Radiobjella».  

Telespor vil velge NB-IoT modem i «Radiobjella» når vi kan dokumentere at våre brukere får en bedre 
løsning enn dagens – både når det gjelder batterilevetid, rekkevidde, dekningsområder og funksjoner.    

Standardisering og store produksjonsvolum av NB-IoT modem vil gjøre at våre produksjonskostnader 
av «Radiobjella» på sikt vil kunne reduseres.   

Dette skal vi teste og finne ut av i 2018.   

I mellomtiden håper vi at alle våre brukere får optimal nytte av en forutsigbart og velfungerende 
«Radiobjelle» og med optimal dekningsmulighet i de utbygde mobilnettene. 
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