


AI-midtvejsworkshop
Tirsdag d. 15. juni 2021



Agenda
1. Landing og morgenmad kl. 9.30-10.30

2. Velkomst v. Rune Asmussen, formand for styregruppen kl. 10.30-10.40

3. Løsnings-workshop inkl. AI-vismand, Anders Kofod-Petersen kl. 10.40-12.15

4. Frokost og mulighed for gåtur kl. 12.15-13.15

5. Diskussion om midtvejsevalueringen i grupper og plenum kl. 13:15-15:00

6. Kaffepause kl. 15-15.30

7. Scrum fase 2 med Tim Pedersen kl. 15:30-17:15

8. Opsamling 17:15-17:30

9. Frit disponeret, gåtur mm. kl. 17:30-18:00

10. Fællesspisning kl. 18:00-20:00
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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, som gennemgås i 
det følgende.

Hypotese 1: 

Mere klimavenlig 

sammensætning 

af flåden

Hypotese 2: 

Undlade og 

reducere kørsel

Hypotese 3: 

Optimal 

flådeplacering

Optimal placering 

af ladestandere

Rute planlægning

Hypotese 4: 

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

I det følgende gennemgås de tre løsningsscenarier. 



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. 



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. 

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. 

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
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. 

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. 

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).
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Agenda

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?

6. Diskussion i selvvalgte temagrupper

7. Opsamling i plenum – Hvad tager vi med videre til fase 2?

AI-midtvejsevaluering



Tema 1: SCRUM og det virtuelle møde

PROS

• Det holder alle til ilden

• Høj grad af inddragelse – Skaber 
overblik 

• Effektivt – fokusere på én opgave

• Formatet kan inspirerer til andre 
projekter i kommunerne

• Fremadrettet – Samarbejde på tværs 
af kommuner trods distance

CONS

• Har ikke givet plads til den uformelle snak

• Genoverveje opgavestruktur og fokus

• Afspejler ikke den kommunale virkelighed

Samlet 
score: 

4,5



Tema 2: Projektets forløb

CONS

• Manglende kommunikation og 
inddragelse ud i den interne organisation i 
kommunen

PROS

• Undervisningsforløbene

• Hypotese workshop m. Droids –
inddragelse, retning og fokus

• Scrum-metoden

• Indsigt i andre kommuners arbejde

Samlet 
score: 

4,5



Tema 3: Organisering og kompetencer

PROS

• AI-projektgruppen repræsenterer et bredt 
udsnit af kompetencer

• Supplere hinanden

• Tilstrækkelig blanding af It-tekniske og 
fagpersoner

CONS

• Mangel på entusiasmen fra 
fagpersonerne. Hvad efterspørger de 
egentligt?

• Valg af intern projektgruppe

Både 
og?



Tema 4: AI og begrebsafklaring

CONS

• Det kræver sproglige forudsætninger at 
arbejde med AI – Begrebsafklaring og et 
fælles sprog

• AI-orienteret frem for løsningsorienteret kan 
virke kunstigt – Hvad med den bedste 
løsning?

• Hvordan ser slutresultatet ud?

PROS

• Spændende og indsigtsfuldt at 
arbejde med AI

• Udfordrende på den gode måde

+



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

Generelt:

• KL kan 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 projektets indhold og omfang

• At der er er opbakning fra ledelsen

• 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 den politiske dagsorden er sat – Incitament

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

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



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

Fase 1: Opsamling



Diskussion i selvvalgte temagrupper

Opsamling i plenum

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?
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