
Intelligent flådestyring & klimasmarte kørselsmønstre

Styregruppemøde 3. december 2020
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1. Velkommen og bordet rundt

2. Indledning, status

3. Budget (orienteringspunkt)
4. Anskaffelser Der redegøres for tidsplan, form, aktører og model herunder 

beslutningskompetence (orienteringspunkt)
5. Styregruppens opgaver og mødekadence (beslutningspunkt)
6. Projektets organisering og interessenter (orienteringspunkt)
7. Grafisk identitet og kommunikation (drøftelse)
8. Effektkort og arbejde med hypoteser (drøftelse, beslutning næste møde)
9. Leverandør-Advisory Board - 2 fra styregruppen skal repræsentere projektet i 

boardet (beslutningspunkt)
10. Kontrakt inkl. tidsregistrering Syddjurs Kommune ønsker at 

forventningsafstemme og vil samtidig gerne kunne afrapportere kommunernes 
indsats konkret overfor KL (beslutningspunkt – til godkendelse pr. mail den 
følgende uge)

11. Næste møde i Q1 2021

Agenda

Deltagere:

Jon Badstue, Syddjurs

Henrik Bojsen, Syddjurs 

Rune Asmussen, Syddjurs

Kaare Pedersen, ekstern konsulent

Henrik Brix, Favrskov

Inge Speiermann-Vognsen, Kombit

Steen Bligaard, Aarhus

Henrik Larsen, Slagelse

Frank Meier, CBS

Anne Søndergård, Syddjurs (Referent)

Afbud:

Mette Bertelsen, Sønderborg 

Mødet bliver optaget, men bliver først videregivet ved skriftlig accept fra alle 

deltagere
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2. Indledning og status

Status fra Rune, Syddjurs. 
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Udgangspunktet 
er, at der allerede 
er stærke 
ambitioner for 
Fleet 
Management og 
Co2-reduktion i 
kommunen… 
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Og der er et stort 
potentiale for at 
reducere Co2-
udledning og 
optimere 
den kommunale 
økonomi…
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Vi har fået et AI-
signaturprojekt 
omkring klima- og 
økonomivenlig 
kørsel med et 
samlet budget på 
5,3 mio.
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Der opleves aktuelt og forstærket i de kommende år en 
demografisk udvikling med flere ældre og yngre borgere, 
hvor der er behov for at frigøre ressourcer for at kunne 
levere de nødvendige borgernære velfærdsydelser. 
Samtidig er det nødvendigt, at kommunerne investerer –
blandt andet i bæredygtig grøn omstilling for at være rustet 
til fremtiden. På den baggrund foreslår vi et ambitiøst AI-
signaturprojekt, der på samme tid bidrager til frigørelse af 
ressourcer og til den grønne omstilling gennem reduktion 
af kommunernes Co2-udledning.

Baggrund for projektet
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Projektet har til formål at optimere den kommunale kørsel 
og flådestyring gennem tilgængelige data og algoritmer, 
som målrettes de forskellige optimeringsmuligheder, der 
findes på feltet. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i et tæt 
samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Sønderborg 
Kommune og i dialog med en række øvrige kommuner, 
som er indstillet på at deltage aktivt med ressourcer og 
data i projektet. 

Formål med projektet
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Deltagerkommuner
 Sønderborg Kommune
 Aarhus Kommune
 Slagelse Kommune
 Favrskov Kommune
 Syddjurs Kommune

Interessentkommuner
 Norddjurs Kommune

Forskning og uddannelse
 CBS
 Zealand 

Sjællandserhvervsakademi

Interessenter
Leverandører (Fleet Management)
 SkyHost
 FleetComplete
 Øvrige leverandører hos Favrskov og Aarhus

Offentlige parter
 KL
 KOMBIT
 Digitaliseringsstyrelsen

Leverandører
 Mange It-leverandører og konsulenthuse
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1. Forretningsmæssig baseline og datamæssigt overblik
2. Big data – optimeringsanalyse
3. Indsamling af yderligere data
4. AI-algoritmer til optimering 
5. Softwaremodul med åbne snitflader til samspil med Fleet 

Management
6. Afrapportering, seminar og plan for videre drift og governance.

Al kode på algoritmer og software i projektet udvikles som Open Source, så det kan 
skabe maksimal værdi for både deltagerkommuner, øvrige kommuner og andre 
offentlige myndigheder i stat og regioner

Resultatmål 
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 Data fra flådestyringssystemer mv. skaber et overblik over 
generelle mønstre og potentialeområder (big-data-analyse) 

 Analyse af potentiale for samkørsel (vehicle allocation optimization) 
 Udvikling af modeller til ruteoptimering (dynamisk ruteplanlægning) 
 Optimering af bilparken, herunder placering, anvendelse af 

forskellige drivmidler (benzin/diesel, el, hybrid, brint mv. (fx 
resource allocation optimization) 

 Forudsigelse af behov for flådekapacitet (demand prediction).
 Forudsigelse og forebyggelse af driftstop, uheld og forsikrings-

skader på biler (fault prediction & predictive maintenance).

Mulige fokusområder fra ansøgningen
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Årsværk til kommunerne kr. 1.500.000
PL kr. 600.000
Konsulentassistance kr. 2.630.000
Konsulentassistance 2. halvleg kr. 300.000
Øvrige udgifter kr. 270.000 
Udgifter i alt kr. 5.300.000

Bevilling fra Investeringsfond på kr. 5.300.000

Link til budget

3. Budget

Ingen kommentarer fra styregruppen.
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4. Anskaffelser 

I. Anskaffelse, kontrakter, projektsupport og 

afrapportering

II. Dataanalyse og fremtidigt koncept

• Forretningsmæssig baseline og datamæssigt 

overblik

• Big data – optimeringsanalyse

• Mobilitets-datalake – data ind og data-out

III. AI - data og modellering

• Indsamling af yderligere data

• AI-algoritmer til optimering

IV. Softwareudvikling

• Softwaremodul med åbne snitflader til 

samspil med Fleet Managementsystemer

0. Starthjælp, scope, workshop mv.

• Max-priser under Eu’s udbudsgrænse

• Skabelon for tilbudsindhentning er udarbejdet  af  

fælles arbejdsgruppe for indkøb

• Tilbudsindhentning starter d. 15. januar 

2021

• Arbejdet igangsættes en måned senere

• III: Frist for tilbudsafgivning forventes 

at være d. 1 marts 2021. Arbejdet 

igangsættes en måned senere

• IV: Frist for tilbudsafgivning fastlægges 

senere.

Herudover tilbageholdes 

300.000 kr. til indkøb af 

mindre tillægsydelser 

senere i projektperioden

Inge sidder i styregruppe med et AI-projekt m. Odense Kommune og KK som kunne 

være oplagt til vidensdeling. Måske en ide med et særskilt møde om det. 

Det bliver et krav i udbudsprocessen at det skal være Open Source. 

Ingen yderligere kommentarer til dette punkt. 
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A. Medlemmer
– deltagende kommuner  med 4 deltagere

– Syddjurs med 2 deltagere + project lead som sekretær

– KOMBIT med 1 deltager som observatør

B. Opgaver
– At sikre allokering af ressourcer hos de deltagende kommuner

– At godkende planer og yde aktiv støtte til Syddjurs som projektejer

– At synliggøre ledelsesopgaver ved kommunalt arbejde med AI

– At stille 2 deltagere til rådighed for projektets Leverandør Advisory-board

C. Mødekadence
– 4 gange årligt

5. Styregruppen

Der laves ikke et egentlig kommissorium. 

Mødekadence fire gange årligt. Der er mulighed for ekstra møder efter behov. 

Styregruppen godkender udspillet. 
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6. Organisering og interessenter

Styregruppe

Projektledelse

Eksterne 
ansvarlige 

interessenter
• KL

Projektdeltagende  
leverandører

• Skyhost
• Fleet Complete
• Etc

Projektgruppe

• Projektets 
beslutnings-
forum

• Godkender 
planer og 
leverancer

• Faglige 
nøglemedar-
bejdere
frikøbt af 
projektet

• Forankring 
og fremdrift

• Koordinerer 
projektet

• Inddrager 
projektgrup
pen

• Levere data 
og viden

• Deltage i 
aktiviteter

• Levere 
sparring

• Godkender 
økonomi

• Modtager af 
evaluerings-
rapport

Øvrige kommuner
• Norddjurs
• Roskilde
• Jammerbugt

• Supplerende 
ideer og 
konsulentydel
ser

• ERFA fra 
projektet

• ERFA fra 
projektet

Advisory board 
med leverandører

• KMD
• Qampo
• 2021ai
• CARVE
• Etc.

Projektgruppen kommer til at indeholde 10-15 personer. 

Der planlægges tre kurser i SCRUM, virtuel kommunikation og i AI fra medio januar til 

start marts. 
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• Består af ledere 
med forretnings-
mæssig interessse i 
projektets 
gevinster

• Hjælpe med at 
åbne døre

• Består af 
faglige 
nøglemedarbejd
ere

• Viden om Data, 
IoT og AI

6. Organisering internt i Syddjurs

Følgegruppe

• Project Lead
• Afdelingsleder, Vej og Ejendomme
• Centerleder, Job og Erhverv
• Områdeleder, Sundhed og Omsorg
• Afdelingsleder, Social og Familie

Faglig sparringsgruppe

• Fleet manager
• (T&M)SmartSyddjurs PL
• Velfærdsteknologi-koordinator
• Chefkonsulent, Staben
• GIS-koordinator
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1. Website
2. Webinarer for kommuner
3. Webinarer for leverandører
4. Møder og workshops (virtuelle og fysiske)
5. Afslutningsseminar

7. Grafisk identitet og kommunikation 
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Grafisk identitet for projektet, 1

Input fra styregruppe til de to kladder: Mere tydelig indikering af borgere / 

mennesker. Evt. en borger i stedet for cyklen, men cykler indgår faktisk som en del af 

flådestyringen i flere kommuner. Cyklen kan forveksles med en racercykel – evt. 

udskiftes med en cykel med kurv eller lad. El-løbehjul bliver foreslået som tilføjelse. 

Ellers opbakning til udspil. Inputs tages med videre til grafiker.
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Grafisk identitet for projektet, 2

Input fra styregruppe til de to kladder: Mere tydelig indikering af borgere / 

mennesker. Evt. en borger i stedet for cyklen, men cykler indgår faktisk som en del af 

flådestyringen i flere kommuner. Cyklen kan forveksles med en racercykel – evt. 

udskiftes med en cykel med kurv eller lad. El-løbehjul bliver foreslået som tilføjelse. 

Ellers opbakning til udspil. Inputs tages med videre til grafiker.
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8. Effektkort og arbejde med 
hypoteser
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Projektets fokus

Uden for projektets påvirkning

Kørselsbehov

Opgavemængde

Skærmbesøg

Ændret 

ruteplanlægning

Ændret flådestyring

Virus/Coron

a

AI

Faktorer der påvirker

Projektet skal finde forskellen på ruteplanlægning og flådestyring med og uden AI, men med en kort tidshorisont

er der næppe sandsynligt at der allerede i 2021-22 vil kunne påvises egentlig nedgang i kørselsbehovet. Men der skal

Vi effektkæden – næste slide – kunne påvises indikatorer der demonstrerer nytten af AI

Gevinster og effekter kan være vanskelige at påvise

23



Mindre CO2 udledning

Færre udgifter til 
opretholdelse af bilflåde

Færre udgifter til 
vedligeholdelse af 
kommunale veje. 

Færre kilometer kørt i 
private biler Mere medarbejdertid til 

borgerne

Færre skader på biler

Reduceret kørselsbehov

Økonomisk gevinst

Reduceret 
klimabelastning

Optimal placering af 
biler

Optimeret 
sammensætning af 

bilflåde mv. 

Færre biler, som kan 
opfylde samme 

kørselsbehov 

Optimerings- og 
beslutningsstøtte algoritmer 

baseret på Machine Learning, 
relevante avancerede 

statistiske metoder, logiske 
heuristikker mv. 

XXX Tilrettelægger ruter 
med input fra AI

XXX Tilrettelægger ruter 
med input fra AI

Indkøber biler med 
input fra AI

Indkøber biler med 
input fra AI

XX Vælger samkørsel isf
solokørsel med input fra 

AI

XX Vælger samkørsel isf
solokørsel med input fra 

AI

Forretningsmæssig 
baseline og datamæssigt 

overblik

• Baseline
• Overblik over 

relevante datakilder
• Nuværende 

flådestyring

Standardiseret 
databehandleraftale 

Softwaremodul med åbne Softwaremodul med åbne 
snitflader og Open Source til 

samspil med Fleet 
Management

Afrapportering, seminar og 
plan for videre drift og 

governance.

Analytisk diagram

LeverancerLeverancer

Generelle mønstre og 
potentialeområder

Analyse af potentiale for 
samkørsel

Modeller for 
ruteoptimering

Optimering af bilparken

Forudsigelse af behov for 
flådekapacitet

Forudsigelse og 
forebyggelse af driftstop, 

uheld og forsikringsskader Flådestyringsenheden… 
underviser og 
forebygger…

Flådestyringsenheden… 
underviser og 
forebygger…

??????

Ny adfærdNy adfærd ResultaterResultater

Spredning af resultater 
og erfaringer til andre 

kommuner

GevinsterGevinster

Big data –
optimeringsanalyse

Rådata fra 
flådestyringssystemer

Analyse af rådata

Optimeringsområder

Optimeringshypoteser 
og scenarier

Prioriteret backlog ift
software, algorimer mv

Indsamling af yderligere 
data
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Påbegyndt high level kort

Leverancer Slutgevinste

r

GevinsterMål/resultaterNy adfærd

Økonomisk 
gevinst

Reduceret 
klimabelastning

Spredning af 
resultater og 
erfaringer til 

andre kommuner

Mindre CO2 
udledning

Færre udgifter til 
opretholdelse af 

bilflåde

Færre udgifter til 
vedligeholdelse af 
kommunale veje. 

Mere 
medarbejdertid til 

borgerne

Færre skader på 
biler

Færre biler, som kan Færre biler, som kan 
opfylde samme 

kørselsbehov 

Færre kilometer 
kørt i private biler 

Reduceret 
kørselsbehov

Optimal placering af 
biler

Optimeret 
sammensætning af 

bilflåde mv. 

XXX Tilrettelægger 
ruter med input fra 

AI

XXX Tilrettelægger 
ruter med input fra 

AI

Indkøber biler med 
input fra AI

Indkøber biler med 
input fra AI

XX Vælger 
samkørsel isf

solokørsel med 
input fra AI

XX Vælger 
samkørsel isf

solokørsel med 
input fra AI

Flådestyringsenhede
n… underviser og 

forebygger…

Flådestyringsenhede
n… underviser og 

forebygger…

??????

Forretningsmæssig 
baseline og datamæssigt 

overblik, samt 
nuværende flådestyring

Standardiseret 
databehandleraftale 

Softwaremodul med åbne 
snitflader og Open Source til 

samspil med Fleet Management

Afrapportering, seminar og plan 
for videre drift og governance.

Optimerings- og 

metoder, logiske heuristikker mv. 

Optimerings- og 
beslutningsstøtte algoritmer 

baseret på Machine Learning, 
relevante avancerede statistiske 
metoder, logiske heuristikker mv. 

Generelle mønstre og 
potentialeområder

Analyse af potentiale for 
samkørsel

Modeller for ruteoptimering

Optimering af bilparken

Forudsigelse af behov for 
flådekapacitet

Forudsigelse og forebyggelse 
af driftstop, uheld og 

forsikringsskader

Big data –
optimeringsanalyse

Rådata fra 
flådestyringssystemer

Analyse af rådata

Optimeringsområder

Optimeringshypoteser og 
scenarier

Prioriteret backlog ift
software, algorimer mv

Indsamling af yderligere 
data

HypoteserHypoteser

Alle bør overveje hvilke gevinster der er vigtige (se slide). 

Inputs: Meget fokus på CO2 + Økonomisk gevinst, måske der kan være andre 

gevinster, f.eks. trivsel, effektivitet, kvalitet eller andre gevinster for 

medarbejder/borger. 

Obs. på at projektet ikke bliver for snævert, men kan skaleres op og få en 

længerevarende og bred effekt. Hypoteserne skal screenes ud fra største potentiale 

og efter om der er data nok.

Beslutning på næste styregruppemøde. 
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Hypoteserne – to eksempler

Mål/resultaterNy adfærd
Optimerings- og Optimerings- og 

beslutningsstøtte algoritmer 
baseret på Machine Learning, 

relevante avancerede 
statistiske metoder, logiske 

heuristikker mv. 

Færre biler, som kan 
opfylde samme 
kørselsbehov 

Økonomisk gevinst

Elbiler som køretøj
færre elbiler

SOSU/SPL booker bil i 
Fleet management

SOSU/SPL booker bil i 
Fleet management

Indpasning af elbiler i 
hjemmeplejen via 

intelligent batteristyring og 
prognose

Mindre CO2 udledning Reduceret klimabelastning

Reduceret kørselsbehov
Fleet managager flytter 
flådens placering ud fra 

behov

Fleet managager flytter 
flådens placering ud fra 

behov

Analyse af kørselsbehov på 
årsbasis med forslag til 

placering af biler

Reduceret spildtid i biler

SlutgevinsterGevinster
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1. 
Formulér en 

masse 

hypoteser

Proces fra hypoteser til AI-projekt…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2.
Fravælg de 

uinteressante 

hypoteser

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

X

X

X

X

3.
Kan I tænke en god 

løsning på 

problemet, som 

involverer data?…

…

…

…

…

…

…

…

…

X

X

X

X

√

√

√

√

4.
Ideer og hypoteser 

sendes til undersøgelse i 

dataanalyse

…

…

…

…

X

X

X

X

√

√

√

√

5.
Dataanalysen peger på 

holdbare ideer som 

kandidater til AI-

signaturprojektet…

…

…

…

…

X Kandidater 

forelægges

styregruppe

OBS! 

dataanalysen kan 

generere nye 

ideer…

…√ …
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Opgaver: 

 Supplerende ideer og konsulentydelser
 ERFA fra projektet
 Modne konsulentmarkedet for kommunale AI-projekter

Potentielle medlemmer (fortsættes):

9. Leverandør-Advisory Board 

Software Konsulent

Systematic Globeteam

Mjølner Deloitte

Miracle Carve

Inge og Henrik Brix deltager.  

Jon Badstue er suppleant. 

Input: SAP Danmark er på europæisk niveau i gang med at kigge på en model for 

hvordan man kan samle resultater op fra verdensmålene, baseret på dataindsamling 

og AI. Måske interessant i den her kontekst. Inge undersøger det nærmere. 

De store logistikfirmaer er ikke repræsenteret f.eks. PostNord, man kunne overveje 

om de skal inddrages som interessent pga. erfaring med brugen af el og AI – og fordi 

de er komplekse brugere af flådestyring. 
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9. Leverandør-Advisory Board 
Flådestyring AI/ML/PM

Fleet Complete KMD

LetsGo Droids Agency

GoMore Breakawai

SkyHost Alexandra Instituttet

TaDaa! QAMPO

Midttrafik 2021.ai

CRM

Salesforce
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Kontrakten rummer projektinfo, leverancer, tidsplan, organisering 
og deltagelse samt økonomi og tidsregistrering

Udsendes til hver kommune på mail med en uge til godkendelse

 Link til kontrakt

10. Kontrakt inkl. tidsregistrering

Kontrakt sendes til hver kommune. Skal godkendes senest torsdag den 10.12.2020 

Det besluttes at projektgruppen ikke udvides, men relevante personer fra baglandet, 

f.eks. fra de forskellige fagområder kan trækkes ind og timeregistreres. 
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 1-3 kl. 12-14?
 1-3 kl. 14-16?
 3/3 Kl. 12-14?

11. Næste møde Q1 2021

Næste møde fastsættes til 01.03.2020 kl. 14-16. Jon indkalder. 
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