


AI-flådestyring-offentlig ERFA
1. møde

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 12-13.30 på Teams



Agenda
1. Præsentation af simuleringsværktøjet v. Rune Asmussen og Tim 

Hansen, kl. 12:00-12:20

2. Hvordan er AI-projektet organiseret? v. Henrik Bojsen og Jon 
Badstue Pedersen, kl. 12:20-12:40

3. Anskaffelsesmodel & gevinst-risiko v. Kaare Pedersen og Henrik 
Bojsen, kl. 12:40-13:00

4. Findings og aktiviteter fra fase 1 v. Henrik Bojsen & Maja Friberg, kl. 
13:00-13:20

5. Afrunding og feedback 13:20-13:30



1. Præsentation af simuleringsværktøjet

Rune Asmussen, formand for styregruppen:

Et kig i maskinrummet på projektet: simulering af kapacitetsbehovet i 
den kommunale bil- og cykelflåde, hverdagsnært & anvendeligt, 
konsekvenser for økonomi og klimaregnskab. 

Nøgleord for værktøjet: troværdigt, fleksibelt og nemt



Overblik over hypoteser
I forløbet har vi anvendt hypoteserne som arbejdshypoteser omkring, hvad der kan give mening at anvende af data i projektet.

Som resultat af arbejdet med hypoteserne er der indtil videre peget på tre forskellige løsningsscenarier.

Hypotese 1: 

Mere klimavenlig 

sammensætning 

af flåden

Mere klimavenlig 

sammensætning 

af flåden

Hypotese 2: 

Undlade og 

reducere kørsel

Undlade og 

reducere kørsel

Hypotese 3: 

Optimal 

flådeplacering

Optimal 

flådeplacering

Optimal placering 

af ladestandere

Optimal placering 

af ladestandere

Rute planlægningRute planlægning

Hypotese 4: 

Optimeret 

udnyttelse af 

overkapacitet

Optimeret 

udnyttelse af 

overkapacitet



Løsningsscenarier

Som resultat af arbejdet med hypotesesporene i fase 1, peger projektet foreløbigt på tre kandidater til 
arbejdet med realisering af løsninger med anvendelse af AI i fase 2. De tre løsninger er:

1. Simuleringstool

2. Book et transportbehov

3. Placering af flåde og skalering af underflåder



Løsningsscenarier
1. Simuleringstool

Ideen med simuleringstoolet er, at skabe et datadrevet beslutningsgrundlag som 
understøtter beslutninger om fremtidig sammensætning af flåden i den enkelte kommune. 
Til en start simuleres på ”delflådeniveau”. 

Udfordringen i dag er, at indkøbene ofte er baseret på tradition, lokale præferencer og måske 
også en bekymring for om elbiler kan håndtere det reelle kørselsbehov (rækkeviddeangst). 
Samtidig er det svært at få et overblik over de økonomiske og klimamæssige konsekvenser ved 
indkøb af nye biler, når beslutninger træffes i praksis. 

Løsningen er et dynamisk simuleringsværktøj, hvor den enkelte kommunes kørselsmønstre, 
data om eksisterende flåde, indkøbspriser & TCO, udledningstal, politikker, køretakster mv. kan 
indgå i konkrete  datadrevne beslutninger - fx. når der løbende udskiftes biler. 
For at gøre simuleringen så præcis som mulig konfigureres redskabet til den enkelte ”delflåde” 
– fx de administrative biler i en specifik kommune.   

Type af løsning/AI
I selve simuleringen af konsekvenserne af de fremtidige indkøb er der IKKE noget AI. Her er tale 
om matematisk modellering af konsekvenser med afsæt i en række baggrundsvariable. En 
mulig AI-komponent i løsningen er at supplere simuleringen med en forecast 
(prognose/forudsigelse) af det fremtidige behov for kapacitet i flåden baseret på tidsseriedata 
og konkrete bookingmønstre. 

Skærmbillede fra det ”førstegenerations” simuleringsværktøj, 
som Droids Agency er ved at lave i Fase 1. Løsningen skal 
videreudvikles i fase 2 af projektet. 



Simuler



2. Hvordan er AI-projektet organiseret?

• Hvor kommer de 5, 3 mill. kr. fra?

• Overblik – aktiviteter og faser

• Virtuelt projekt

• Agil samarbejdsform

• Interessenter og fora





Aktivitetsoverblik og tid 

Kvartal Q4 2020

Hovedaktiviteter

Q1 2021 Q2 Q3 Q4

Indkøb af konsulent-assistance

Øvrig forberedelse, 
organisering etc.

Big data – optimeringsanalyse

Softwaremo-
dul med åbne 
snitflader

Afrapportering, 
seminar og plan 
for videre 
governance og 
drift

AI-algoritmer til optimering

Q1 2022 Q2

Forretnings-
mæssig
baseline og 
datamæssigt 
overblik

Opsætning af Data-lakes
Indsamling af yderligere data

Fase 0 Fase 1 Fase 2



Virtuelt projekt

Kontekst:

Covid, mange aktører med stor geografisk afstand, nyt fagligt felt

Værktøjer og støtte:

Teams (møder, filer), Miro (virtuelle whiteboards), undervisning 2 dage 
v. Jesper Vilstrup (EPO) , 2-3 fysiske workshops

Udbytte:

God intensitet og fremdrift, lavt timeforbrug, forbavsende hurtig faglig 
fortrolighed



Agil samarbejdsform

Midler og metoder:

Roller og arbejdsdeling mellem kommuner og leverandør, 
mødeformater og –frekvens, planlægningsværktøj (Jira) og 
opgaveformat (Tasks med Definition of Done), SCRUM-underviser og 
sparringspartner (Tim Pedersen, Tryzone)

Udbytte:

Løbende forventningsafstemning om opgaver, scope og proces 
Sekretariat > kommuner > leverandør, kompetenceopbygning til 
anvendelse i øvrige projekter





15

Interessenter og fora

5 kommuners 
Styregruppe

Sekretariat

Følgegruppe

• DIGST
• SDFE
• GST
• KL

5-kommuners 
Projektgruppe

• Projektets 
ejerkreds

• Godkender 
planer og 
leverancer

• Faglige 
nøglemedar-
bejdere
frikøbt af 
projektet

• Forankring 
og fremdrift

• Product 
Ownership

• Evaluering
• Projektledelse

• ERFA mellem 
AI-
signaturpro-
jekter

• Økonomi og 
evaluering

• Supplerende 
ideer og 
konsulentydel
ser

• ERFA fra 
projektet

• ERFA fra og 
til projektet

Advisory board 
med leverandører

• 2021ai
• CARVE
• Miracle
• Qampo
• Mjølner
• KMD
• Deloitte

AI-
flådestyringsERFA

Offentlig
• Kommuner
• Andre offentlige 

instanser



3. Anskaffelsesmodel

Der er valgt faseopdelt tilbudsindhentning

Faseopdelt tilbudsindhentning, fakta:
• Bevilling > kaffemøder > 8 leverandører indbudt  til at byde i ”oplyst” felt

• Peak Consulting Group & Intellishore assisterer med udarbejdelse af 
materialer og vurdering af leverandører

• Advisory Board: dialog om tilbudsform, -materiale, scope og tidsplan

Begrundelse for valg af model:
• Bredt projektscope – ønske om second opinion midtvejs

• Større transparens og læring - offentlige innovationsmidler

• Støtter op om agil arbejdsform gennem øget fokus på slutmål



3. Gevinst-risiko

Overordnede gevinster:

1. CO2

2. Timer & kr.

Specifikke gevinster vælges, når løsninger er udpeget henimod næste 
styregruppemøde i oktober

Risici/problemer:

1. Data: mængde, kvalitet, tilgængelighed (link til MIT-artikel)

2. For lille implementerbarhed

3. Manglende AI (Signaturprojekt med midler fra Finansloven)

4. Ulige vægtning af de deltagende kommuners interesser

https://sloanreview.mit.edu/article/the-data-problem-stalling-ai/


Behov for detaljeret, konkret indsigt og 
indsats

Køre 
mindre

Køre 
bedre

Bedre 
og 

færre
køre-
tøjer

Mindre 
CO2

Timer 
og Kr

Politikker for elbiler og cykler

Covid19 og videomøder

Ruteplanlægning

Velfærdsteknologier

Kurser og bilernes egen nudging

AI – dynamisk køretøjslokation

Samle puljer, én ejer, én driftsleder

AI - simulering



4. Findings og aktiviteter fra fase 1 

Findings:

1. Flådestyring i danske kommuner – ja til elbiler og datahøst

2. Et fælleskommunalt AI-projekt

Aktiviteter:

Datahøst, hypoteseworkshops, beslutning på styregruppemøde, indkøb 
af fase 2-leverancer 



Flådestyring i danske kommuner

Ja til elbiler:

I. TCO på elbiler matcher de billige benzinbiler & de kan køre langt nok 
til kommunalt brug

II. Der mangler ladestandere

Ja til datahøst:

III. Nødvendigt med central høst af data på bilerne og deres brug –
anskaf jer et fleet-management-system



Tematikker

1. Tema 1 – SCRUM og det virtuelle møde

2. Tema 2 – Projektets forløb

3. Tema 3 – Organisering og kompetencer

4. Tema 4 – AI og begrebsafklaring

5. Tema 5 – Hvordan ser en AI-parat kommune ud?

AI-midtvejsevaluering



5 findings

1. Tidligere fokus på egentlige AI-løsninger – Det er svært at se hvordan den 
endelige løsning skal se ud?

2. Mere inddragelse af fagfolk – Vi mangler flere fagfolk, der kan bidrage med 
viden fra feltet, der hvor vi skal skabe værdi

3. Klar proces omkring dataindsamling –Hønen/ægget dilemma. Hvilke data skal vi 
trække ud af systemerne?

4. Begrebsafklaring og et fælles sprog – Vi skal have styr på betydningen af de 
forskellige begreber og etablere et fælles sprog

5. Mere inddragelse af organisationen – Det er nødvendigt at have nøglepersoner 
i organisationen med fra en start, herunder ledere



Tema 5: Hvordan ser en AI-parat kommune ud?  

Generelt:

• KL skal opsætte krav om screening af deltagende kommuner til AI-signaturprojekter 

Kommunen skal have styr på…

• At it-chefen er klædt på til opgaven – Viden om hvad projektets indhold og omfang.

• At der er er opbakning hele vejen rundt: forretning, specialister, DPO, IT

• At man er BI-parat før man bliver AI-parat

• At det er ikke alene et It-afdelingsprojekt – Det skal bredes ud i organisationen

• At der er styr på hvilken data kommunen har

• At der har styr på It-sikkerheden

• At der er afsat de rigtige midler – Tid, ressourcer og økonomisk

• At der nedsættes en AI-enhed, bestående af fagspecialiser, databeskyttelsesrådgivere, 
kompetencer indenfor systemudvikling & It-arkitektur og en dataspecialist med kendskab til 
domænerne



Aktiviteter i fase 1

1. Datahøst – data >< AI-processer, ressourcer og velvilje i baglandet, 
jura

2. Hypoteseworkshops – konkretisering af hypoteser, forretningsværdi 
og -relevans, implementerbarhed

3. Beslutning på styregruppemøde – mere analyse & valg af løsninger 
samt kodning af simuleringstool i fase 2

4. Indkøb af fase 2-leverancer – AI-kodning/træning/implementering, 
målrettet analyse og beslutningsstøtte, AI-platform



Afrunding og feedback
Link i chatten




