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1. Indledning og formål med 

dokumentet



Indledning og formål med dokumentet

Formålet med dette dokument er at give tilbudsgiverne i fase 2 af AI-projektet omkring 
”Intelligent flådestyring & klimasmarte kørselsmønstre” et indblik i de arbejdshypoteser og 
mulige løsningsscenarier, som er identificeret i fase 1 af projektet.

Dokumentet giver et overblik over hypoteserne med en forklaring af disse samt en 
overordnet vurdering af tilgængelige data, værdiskabelse mv. På den baggrund er der peget 
på tre mulige løsninger, som projektet vurderer er mulige at realisere på baggrund af de 
data og behov som er identificeret i de deltagende kommuner i projektet. 

Dokumentet skal ses i sammenhæng med de øvrige bilag, som indgår i udbudsmaterialet.



2. Overblik over hypoteser 

fra arbejdet i fase 1



Overblik over hypoteser
I forbindelse med tilbudsindhentning til fase 1 har projektet med konsulenthjælp fra Peak Consulting Group udpeget 3 hypoteser, og Droids
Agency har som fase 1 leverandør foreslået en fjerde hypotese. Hypoteserne fungerer som arbejdshypoteser, omkring hvad der kan give mening 
at anvende af data i projektet. Der er arbejdet med de 4 hypoteser i fase 1 i AI-signaturprojektet, disse hypoteser er blevet nedbrudt i del-
hypoteser/udfordringer, således at de er lettere at analysere og formidle. Et af resultaterne fra fase 1 arbejdet er, at projektgruppen har valgt at 
fokusere på hypotese 2 og 4.

I nedenstående figur ses et overblik over hypoteserne. På de følgende sider gennemgås og forklares hypoteserne:

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



For hver af de fire hypoteser har vi vurderet, om der er delhypoteser eller delindsatser under hypotesen, som projektet skal 
forholde sig til. For hver af disse hypoteser har vi vurderet indsatsen på følgende parametre:

• Værdi
De deltagende kommuner i projektet har været med til at vurdere, hvor stor en værdi det vil skabe at arbejde med 
initiativet – værdi forstået som CO-besparelser, ressourcebesparelser og borgertilfredshed mv.

• Datakvalitet
De data scientists som har været tilknyttet projektet har vurderet den generelle datakvalitet på tværs af kommuner.

• Problemstilling
Beskrivelse af den problemstilling, som initiativet skal løse.

• KPI’er
Forslag til KPI som initiativet vil kunne måles på.

• Analyse og Politik
Beskrivelse af evt. behov for at gennemføre analyser og gennemføre politikker for at få succes med initiativet. 

• It-løsning
Kort beskrivelse af om der er behov for at udvikle en it-løsning for at løse initiativet.

• AI
Beskriver om der er et potentiale for at udvikle en AI-løsning og hvad vil den i givet fald går ud på.

Hvordan har vi vurderet de fire hypoteser



Hypotesen går på, at der kan være en økonomisk og miljømæssig gevinst ved at optimere sammensætningen af kommunes flåde, uden at gå på kompromis med 
transport- og arbejdstid. Ved at erstatte en andel af de eksisterende fossile biler i flåden med el-biler, kan flådens CO2-aftryk reduceres.

Data fra bookingsystemer og GPS-data fra flåden, kan give et retvisende billede af det reelle kørselsbehov i kommunen, og fungere som beslutningsstøtte for 
indkøbere.

I 1. fase af projektet er der kigget på forskellige del-problemstillinger:
1. Hvad er det reelle kørselsbehov i kommunen og hvordan optimerer man flåden for således at imødekomme dette behov?
2. Hvordan udvikler kørselsbehovet sig i løbet af året, og hvordan kan der skabes en dynamisk flåde, hvor kapaciteten løbende tilpasses behovet. Her skal det 

undersøges, hvordan der kan skabes et mix mellem ejede biler, leasede biler og anvendelse af medarbejderes egne biler eller andre transportalternativer. 
3. Skal finansieringen af flåden omstilles for at kunne tilpasse sig det dynamiske kørselsbehov? 

Udfordringen med denne hypotese bliver, at identificere, hvor stor en andel af flådens fossilbiler, der er egnet til at blive erstattet af en elbil. Eftersom elbiler har en 
lavere rækkevidde end fossilbiler, kan rækkevidden være en begrænsende faktor i nogle brugstilfælde. Ligeledes skal der fx identificeres transportbehov, som kan løses 
af cykel i stedet for bil.

Dataanalysen kan bruges til at belyse, hvad det reelle kørselsbehov er i kommunen, og hvordan flåden skal tilpasses for at minimere CO2-udledning og pris, uden at gå 
på kompromis med transport- og arbejdstid.

Hypotese 1: Mere klimavenlig sammensætning af flåden



Hypotese 1: Mere klimavenlig sammensætning af 
flåden

Indsatser Værdi (1-5) Datakvalitet
(1-5)

Problemstilling KPI’er Analyse og Politik It-løsning AI

1. Optimal 
sammensætning af
flåde

⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Sammensætning af flåden så
den er optimeret mht. CO2-
udledning og kørselsbehovet

• Sparet CO2 
• Økonomisk besparelse
• Andel af elbiler af alle biler

• Analyse af potentialet for 
besparelse vha. statistik over 
flådens brug

• Politik omkring indkøb af
klimavenlige transportmidler. 

- -



Hypotese 2: Undlade og reducere kørsel
Overordnet set handler problemstillingen om at fjerne eller at reducere kørselsbehovet. Dette beror på en antagelse om, at der køres unødvendigt i 
kommunerne. Ændringen af kørselsmønstrene kan gennemføres på flere forskellige måder, og analysens opgave er at belyse de scenarier, hvor det 
giver mening. Helt overordnet ser vi tre hovedstrategier der muliggøre en optimering af kørslen:

• At undlade kørsel
Helt at udlade kørsel, som foretages i dag, vil være det mest kraftfulde virkemiddel. Der er således en række scenarier, hvor møder, besøg mv. kan 
omlægges til virtuelle møder/besøg. For borgerbesøg kan der også være scenarier, hvor borgeren ikke er klar til besøg og kørsel kan undlades. 
Det kan også tænkes, at der er scenarier, hvor kørsel til en opgavedestination kan undlades, hvis opgaven ikke er tidskritisk og der findes en 
alternativ leveringsmetode. Det seneste år, hvor mange møder, besøg mv, er omlagt til det virtuelle rum, har det også vist, at der er mulighed for 
at ændre på disse mønstre. Derfor er dette i mange situationer også et spørgsmål om vane, politik og serviceniveau.

• Samkørsel
Det kan være et potentiale for samkørsel i flere forskellige situationer fx:
• Forskellig opgaver skal løses på samme lokation inden for et givent tidsrum (fx besøg af sygepleje og hjemmepleje samme formiddag) 
• Flere medarbejdere skal til samme møde på anden lokation. 

• Opgavefusionering
Der kan være opgaver, som løses af flere fagligheder i dag, som kan løses af én medarbejder/faggruppe. 

Udfordringerne består i at opgaveindhold og – rytme kan være forskellige, at nogle opgaver kræver specialudstyr og kompetencer, og at akutte 
opgaver kan opstå. For en planlægger kan det være en umulig opgave at overskue disse data, da der udover disse variable også skal tages hensyn til 
arbejds- og transporttider. For at reducere kørslen er målet at automatisere genkendelsen af mønstre i disse besøg og foreslå samkørsel og 
fragtkørsel hvor det er muligt.



Hypotese 2: Undlade og reducere kørsel 
Indsatser Værdi (1-5) Datakvalitet

(1-5)
Problemstilling KPI’er Analyse og Politik It-løsning AI

1. Online 
administrative møder
(uden borgere)

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Visse typer af administrative 
møder kan klares virtuelt
således det ikke er nødvendigt
at køre

• Antal konverterede
møder/antal?

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse 
• Politik og retningslinjer

omkring onlinemøder

• Default online møder i Outlook
• Synliggørelse af omkostninger

(kr/Co2)

-

2. Virtuelle
borgermøder

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ Møder/besøg hos borgere som
ikke kræver fysisk kontakt kan
afholdes virtuelt, hvis borgeren
kan håndtere teknikken. 

• Antal konverterede
møder/antal?

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse
• Politik og retningslinjer

omkring onlinemøder

• Bookingsmoduler skal evt. 
Tilpasses

• Synliggørelse af omkostninger
(kr/Co2)

-

3. Varetransport ⭐⭐⭐⭐ ⭐ Nogle borgere vil løbende
modtage varer, f.eks. 
engangshandsker, bleer, og
sende f.eks. vasketøj afsted. 
Dette foregår i dag ofte med 
forskellige transporter, hvilket
er unødvendigt.

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialet for at 
samle levering af forskellige
varer, ændre på frekvens for 
udbringning mv. 

• Etablering af
logistikfunktioner/
varelagre mv. 

⭐⭐⭐

Algoritme / Decision support som
kan planlægge leverancer/samle
leveringer

(optimale ruter mv. 
(ligger i praksis under hypotese 3)

4. Placering af møde ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Ved fysiske møder kan der være
optimale måder at placere
mødet således CO2-udledning 
og transporttid minimeres

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialer ud fra
nuværende mødestrukturer

• Retningslinjer

• Applikation som udregner
optimal placering af møde og
kommer med et forslag/nudger

⭐

Simpel matematisk modellering
som kommer med forslag til
optimal placering af møder. 

5. Samkørsel ⭐⭐

(måske 3 stjerner 
for de 
administrative 
medarbejdere)

⭐⭐⭐⭐

(højt sat)
Flere medarbejdere kører til 
samme lokation i forskellige
køretøjer

• Sparede KM • Analyse af data omkring
potentialet I mere samkørsel

• Retningslinjer

• Applikation som kigger på, og
udregner optimal placering af
møde og kommer med et 
forslag/nudger

-



Overordnet set handler udfordringen bag denne hypotese om at minimere den tid som medarbejderne benytter på transport imellem
besøgslokationer. De to problemer som adresseres, fokuserer på to forskellige tidshorisonter. Flådeplaceringen fokuserer på en tidshorisont, der 
hedder uger og måneder, hvorimod ruteplanlægningen er fokuseret på dag til dag.

Ved hjælp af data og modeller forsøges det at give medarbejderne bedre oversigt, og yde on-demand beslutningsstøtte til optimale valg af ruter og 
placering af flåden under de givne forudsætninger. Der er tre delproblemstillinger, der undersøges under hypotesen:

3.1. Optimal flådeplacering
Problemstillingen handler om at placere flåden de mest optimale steder i kommunen, så der sikres optimal kapacitetsudnyttelse og minimering af 
transporttid.  

3.2 Placering af ladestandere
For at modellen med flere elbiler i den kommunale flåde kan fungere, er det nødvendigt at have en opladningsinfrastruktur, som understøtter flåden. 
Der skal ligeledes tages stilling til, hvilke typer af ladestandere der skal opstilles, da opladningstiden ikke er ens for alle ladestandere, og derfor også 
har forskellige priser og krav til elnettet.

3.3. Ruteplanlægning
Ruteplanlægning handler om, at skabe den mest optimale rutelægning med afsæt i et givet transportbehov – f.eks. en plan over borgere, der skal 
besøges.

I den følgende gennemgang behandler vi de tre problemstillinger som selvstændige hypoteser/udfordringer. 

Hypotese 3: Optimal flådeplacering og ruteplanlægning



Hypotese 3: Optimal flådeplacering, 
ruteplanlægning og ladestandere

Indsatser Værdi (1-5) Datakvalitet
(1-5)

Problemstilling KPI’er Analyse og Politik It-løsning AI

1. Ruteplanlægning
af kørsel til 
administrative møder

⭐⭐ ⭐⭐⭐ Kørsel til administrative møder
kan foretages af den optimale
rute

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialet for 
besparelse

• Applikation som udregner
optimal rute og kommer med 
et forslag/nudger

⭐⭐

Algoritme til at finde optimale rute

2. Ruteplanlægning
af kørsel for SOSU og
sygeplejersker

⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Besøg hos borgere kan være
tidskrævende for planlæggeren
og ved pludselig hændelser som
kræver omlægning af ruten kan
det være umuligt

• Sparede KM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialet for 
besparelse

• Applikation som udregner 
optimal rute og kommer med 
et forslag/nudger

⭐⭐⭐

Vehicle Routing Problem for et 
team af medarbejdere og et sæt
arbejdsopgaver

3. Placering af 
ladestandere

⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Ladestandere skal placeres
sådan at de muliggør optimale
lademønstre for flest mulige
køretøjer i kommunen

• Andel af elbiler af alle biler
• Tilgængelighed af elbiler

• Analyse af effekten af
ladestanderplacecering
baseret på historiske data

• Applikation som automatisk 
udregner placering og kommer 
med et forslag

⭐⭐⭐

Matematisk optimering af
placering af ladestandere med 
f.eks. Genetic Algorithms eller
heltalsprogrammering

4. Optimal 
flådeplacering

⭐⭐ ⭐⭐⭐ En flåde som er placeret tæt på
de lokationer den skal besøge
sparer transport

• Sparede KM
• Sparet transporttid
• Færre biler

• Analyse/visualisering af
besøgslokationer på et kort til 
kvalitativ vurdering

• Applikation som automatisk
udregner placering og kommer
med et forslag

⭐⭐

Vehicle Routing Problem anvendt
på flådeplacering



Størrelsen af flåden i en kommune, vil i høj grad være bestemt af to faktorer: opfyldelse af transportbehovet med det rette 
transportmiddel og ønsket om at minimere den økonomiske byrde, som det koster at lease, erhverve og holde flåden kørende 
samt omkostninger til kørepenge ved kørsel i privat køretøj.

Tre scenarier når det gælder størrelsen af flåden:
• Flåde uden overkapacitet, så den kun dækker hvad man kan kalde normalbehovet, samt få uventede hændelser før man må 

benytte taxa, offentlig transport eller kørsel i privat køretøj.
• Flåde med lille overkapacitet, som kan klare flere uventede hændelser, men hvor man i sjældne tilfælde må benytte taxa, 

offentlig transport eller kørsel i privat køretøj eller andet.
• Flåde med stor overkapacitet, som kan klare alle uventede hændelser ud over normalbehov, men samtidigt tilbyder 

muligheden for skifte fra kørsel i privat køretøj, med kørepenge, til at benytte et flådekøretøj fra kommunen. Da den private
flåde har flere fossilbiler vil et skifte fra privat til et kommunalt køretøj formentlig være både økonomisk og klimabesparende.

Scenarierne er tre eksempler på måder at skalere flåden, ud fra nogle antagelser om nødvendig kapacitet i systemet, og et 
økonomisk budget. Flere faktorer spiller en rolle i denne sammenhæng, f.eks. målsætninger om klimabesparelser, og det kan være 
svært som beslutningstager at overskue alle disse. Et simuleringsværktøj, som anvender data om transportbehov, køretøjernes 
klimabelastning og kostpris, vil kunne hjælpe beslutningstagere med at overskue økonomiske, transport- og klimamæssige 
konsekvenser af flådens størrelse ved en given policy for f.eks. brug af private køretøjer.

Hypotese 4: Optimeret udnyttelse af overkapacitet 



Hypotese 4: Optimeret udnyttelse af 
overkapacitet

Indsatser Værdi (1-5) Datakvalitet
(1-5)

Problemstilling KPI’er Analyse og Politik It-løsning AI

1. Simuleringstool ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Kapacitetsbehovet er svært at 
overskue for en fleetmanagers

• Sparet CO2
• Økonomisk besparelse (Færre 

biler, køretøjer)

Politik om datadrevne indkøb.  • Applikation som kan
understøtte beslutningstagere
i at vurdere kapaciteten i 
flåden ved at simulere
kapaciteten ud fra historiske
data

2. Forecast af 
kapacitet

⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Fremtidens kapacitetsbehovet 
er svært at overskue for en 
fleetmanagers

• Sparet CO2 • Applikation som kan
understøtte beslutningstagere
i at vurdere kapaciteten i 
flåden ved at simulere
fremtidig demand og kapacitet
ud fra historiske data

⭐⭐⭐⭐

Forecasting af demand og
kapacitet ved hjælp af Bayesian 
Structural Time Series
(kan indbygges i simuleringstool i 
en avanceret version af redskabet)



For hver af de identificerede hypoteser er der peget på forskellige initiativer, herunder mulige it-
løsninger og AI-løsninger, som kan være med til at realisere de potentialer der er under initiativet.

De løsningsforslag, som præsenteres i dette materiale, tager afsæt i gennemgangen af de enkelte 
initiativer. Det skal dog pointeres, at nogle af de præsenterede løsningsforslag går på tværs og 
favner flere hypoteser/initiativer. 

De tre prioriterede løsningsforslag præsenteres i det følgende. 

Fra hypoteser til løsningsforslag



3. Mulige løsninger med 

afsæt i hypoteser og 

tilgængelige data



Løsningsscenarier

Som resultat af arbejdet med hypotesesporene i fase 1, peger projektet 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

I det følgende gennemgås de tre løsningsscenarier. 



Vurderingen af mængden af AI

Der findes mange forskellige typer af AI. Om en algoritme eller en statistisk model er 
omfattet af begrebet AI, er et definitionsspørgsmål og noget som historisk har ændret 
sig over tid.  

I en lægmandsforståelse er der typisk en forventning om, at AI dels er et stykke 
programmel der udviser intelligens (jf. Turing testen), men også at den er baseret på 
store mængder data, så maskinen i nogle tilfælde kan gøre noget, som går ud over det 
menneskelige.

For at give et mere nuanceret billede af, i hvilken grad der er tale om AI, kan man fx 
score AI-løsninger på de følgende otte parametre:

1. Baserer modellen sig på store mængder af data (Big Data)

2. Kan den drage konklusioner som er uden for rækkevidde for den menneskelige operatør 
(Operatør)

3. Udviser maskinen intelligens på et menneskeligt niveau (Turing)

4. Er modellen lige så god som et menneske (Menneske)

5. Behandler modellen data som ellers er komplekse for mennesker at forstå (Kompleks)

6. Har maskinen selv lært "reglerne" ud fra data (Reglerne)

7. Imiterer computeren menneskelig intelligens (Intelligens)

8. Gør maskinen noget den ikke eksplicit er programmeret til (Eksplicit)
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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 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 (rækkeviddesangst). 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.   



Løsningsscenarier
1. Simuleringstool

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. 

Vurdering af datagrundlag:
• Simuleringen vil basere sig på input om rutedata fra enten administrationens 

eller hjemmeplejens køretøjer (SkyHost, FleetComplete, Cura), TCO for 
køretøjer, udbetaling af kørepenge og typer af køretøjer. Datagrundlaget vil 
variere på tværs af de enkelte kommuner. Derfor får hver kommune også 
mulighed for at justere inputvariable. 

Hvilke kommuner forventes at kunne være med (med de data vi har nu)
• Syddjurs
• Slagelse
• Sønderborg (kørepenge udestår)
• Aarhus

Der er mulighed for 
at lave en AI-

baseret 
Prognose af det 

fremtidige behov. 
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Løsningsscenarier
1. Simuleringstool

I bilag til fase 2 
udbudsmaterialet, er der 
udarbejdet en beskrivelse af
den prototype, der er udviklet i
fase 1 af projektet. Herudover
er det beskrevet, hvad der 
ønskes udviklet i en fase 2 af
projektet.



Løsningsscenarier
2. Book et transportbehov – den smarte bookingapp

Ideen med løsningen ”Book et transportbehov” er at vende logikken i 
bookingproceduren. 

Udfordringen er, at medarbejderne i dag typisk booker en specifik bil, ofte den man 
er vant til at køre i. Nogen synes måske, at elbiler er underlige og vælger den trygge 
fossilbil de kender i forvejen. Bookingmønstret giver en meget ujævn 
udnyttelsesgrad af bilerne i flåden og man ”visiterer” ikke medarbejderen til det 
transportalternativ, der er bedst for økonomi og klima. Herudover er det meget 
svært at trimme flådekapaciteten til det optimale volumen og køretøjsmix, hvis 
bookingmekanismerne bag ikke understøtter den valgte politik.   

Løsningen er et intelligent bookingsystem, hvor medarbejderen får adgang til et 
bookingmodul, hvor de kan angive deres transportbehov. Løsningen skal kunne 
foreslå og visitere til det transportalternativ, som er mest hensigtsmæssigt. 
Løsningen kan anvende AI til at forudsige, hvordan bookinggraden kommer til at se 
ud fx en uge eller 14 dage ud i fremtiden. Her skal løsningen anvende historiske 
tidsseriedata og have indbygget AI-features, som fx vejrprognoser til at forudsige 
behovet i den pågældende del af flåden. Når forudsigelsesmotoren identificerer en 
potentiel kapacitetsudfordring, skal den foreslå mitigerende tiltag. Herudover kan 
der indbygges features som ”foreslå samkørsel” mv. 

Tænk i en Uber lignende app, hvor man angiver 
transportbehovet. Appen kommer med et dynamisk 
forslag til transportmiddel ud fra algoritmer, der afspejler 
den enkelte kommunes kørepolitik og muligheder. Hvis 
der ikke er kapacitetsudfordringer, anbefales det mest 
økonomiske og klimamæssige smarte alternativ

Herudover anvendes AI til at forudsige 
kapacitetsudfordringer, hvorved applikationen dynamisk 
kan ændre logik. Samtidig kan ”kørselskontoret” 
underrettes, hvis der skal ændres i kapacitet, omplaceres 
køretøjer mv. 

Notifikation til kørselskontor 
ved forudsigelse af 
kapacitetsudfordringer.  



Løsningsscenarier
2. Book et transportbehov – den smarte bookingapp

Type af løsning/AI
• En mulig AI-komponent i løsningen er at supplere simuleringen med forecast 

(prognose/forudsigelse) af det fremtidige behov for kapacitet i flåden baseret 
på tidsseriedata og konkrete bookingmønstre. Denne form for AI kan 
anvendes til at gøre forslag mv. til bookingen mere intelligente og dynamiske. 

Vurdering af datagrundlag:
• Eksisterende bookingdata findes ikke direkte, men data fra Cura, 

FleetComplete og SkyHost vil indeholde kørte ture. Fra mødedata i Exchange 
og kørselsgodtgørelse vil man kunne se, hvilke møder der er blevet afholdt, 
hvor der har været et transportbehov mv.

Hvilke kommuner forventes at kunne være med (med de data vi har nu)
• Exchange data (Syddjurs, Slagelse, Favrskov)
• Cura (Syddjurs, Slagelse)
• Kørselsgodtgørelse med rute (Syddjurs, Favrskov, Århus)
• Fleet Complete/Skyhost (Syddjurs, Slagelse, Århus, Sønderborg)
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Book et transportbehov (Forecast)



Løsningsscenarier
3. Placering af flåde og skalering af underflåder

Ideen med denne udfordring er, at lave en matematisk modellering over, 
hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kan pulje sine køretøjer, hvordan 
puljen kan opdeles og køretøjer placeres på forskellige lokationer i kommunen 
for at optimere på kapacitetsudnyttelsen og reducere unødigt transportbehov. 

Udfordringen i dag er, at de fleste kommuner ikke har været i stand til at 
gennemføre en reel samling af køretøjer i en puljet flåde, hvor der er muligt at 
booke køretøjer på tværs af afdelinger/forvaltninger. Det betyder, at der kan være 
to ”delpuljer” som er placeret med 100 meters afstand, men hvor der ikke er 
skabt fleksibilitet til at booke på tværs. Herudover er der et potentiale i at placere 
delpuljer intelligent, så transport til de relevante køretøjer reduceres.  

Endelig er der ikke skabt en fleksibilitet på tværs, som balancerer flåden på tværs 
af delpuljer. Fx er det ikke normalt, at der i en periode flyttes biler fra én delpulje 
til en anden for at imødegå kapacitetsudfordringer. 

Løsningen er først og fremmest, at skabe en politik om fælles puljer og 
flådestyring – og at gennemføre denne politik. Herefter kan der laves en 
matematisk modellering over, hvor de tilgængelige ressourcer mest 
hensigtsmæssigt placeres. Herudover kan der bygge en AI, der forudsiger behov 
for at omplacere køretøjer dynamisk. 

Eksempel fra Deloittes analyse i Aarhus Kommune fra 
2019, som belyser potentialet i at flytte lokalcentre for 
at optimere på transporttiden til borgerne  (jf. side 26 i 
rapporten). Analysen viser, at der flere steder er et 
potentiale for helt enkelt at flytte på centrene (og 
dermed også delflåder).



Løsningsscenarier
3. Placering af flåde og skalering af underflåder

Type af løsning/AI
• Matematisk modellering af placering af flåder og delflåder. 
• AI-komponent til prognose/forudsigelse af behov og anbefaling til at 

dynamisk flytte ressourcer mellem delflåder. AI’en kan baseres på 
tidsseriedata og konkrete bookingmønstre. 

Vurdering af datagrundlag:
• Data fra Cura, FleetComplete og SkyHost indeholder information om 

transportbehov og puljen hvorfra turen er udgået
• Fra mødedata i Exchange og kørselsgodtgørelse kan man se, hvilke møder der 

er blevet afholdt og dermed transportbehov givet at medarbejdere kan 
knyttes til specifikke puljer.

Hvilke kommuner forventes at kunne være med (med de data vi har nu)
• Exchangedata (Syddjurs, Slagelse, Favrskov)
• Cura (Syddjurs, Slagelse)
• Kørselsgodtgørelse med rute (Syddjurs, Favrskov, Århus)
• FleetComplete/Skyhost (Syddjurs, Slagelse, Århus, Sønderborg)
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Flådeplacering –
Forecast på kapacitet af flåden i syddjurs



4. Det videre arbejde



Det videre arbejde…

Det er tanken, at der i fase 2 skal bygges én eller flere af de foreslåede løsninger i dette materiale. 
Det kan også tænkes, at der kommer nye løsninger i spil, når der bliver arbejdet videre med de 
tilgængelige datasæt fra kommunerne. Det er der således en åbenhed overfor i projektet.

Det er herudover vigtigt at forstå, at de skitser der er lavet til løsningerne i dette materiale er et led i 
en delrapportering, som er leveret undervejs i fase 1. Derfor vil der i den endelige afrapportering fra 
fase 1, som leveres ultimo juni 2021, være yderligere nuancer, indsigter og resultater, som kan 
bruges i det videre arbejde. I dette materiale vil der også indgå yderligere beskrivelser af de to 
løsningsforslag ”2. Book et transportbehov” og ”3. Placering af flåde og skalering af underflåder” (i 
stil med bilaget der beskriver løsningen ”1. Simuleringstool”, som indgår i udbudsmaterialet.

Endelig skal det pointeres, at der ved afslutning af redaktionen på dette dokument stadig var nye 
datasæt fra kommunerne på vej ind i dataplatformen, hvorfor der kan være yderligere muligheder i 
datasættene, som ikke er belyst i materialet.




