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3. møde i styregruppen

10. maj 2021 på Teams
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Agenda
1. Velkommen (5 min.)

2. Status (orientering) (10 min.)

3. Feed-back på simuleringsværktøj (præsentation & drøftelse) (20 min.)

4. Ny plan for fase 2 (beslutning) (45 min.)

5. Kort pause (5 min.)

6. Informationssikkerhed (orientering og drøftelse) (25 min.)

7. Projektets risici (orientering) (5 min.)

8. Evt. og næste møde (5 min.)



Status og overvejelser for 1. fase:

Datahøst:
• Det har taget tid at få data ud af de respektive systemer. Der har været en hønen-

og-ægget-problematik mellem data og valg af forretningsmæssigt focus: hvad skal
vi vælge først?. 
Vi har brugt tid på at skabe fokus omkring hvilke systemer vi ville trække data ud
af: Hvilke systemer producerer relevante data? 

• Ressourcer: Er der tid, er der mulighed for at prioritere et fælles AI-signaturprojekt
for de deltagende kommuner, når det drejer sig om at skaffe og uploade data.

• Avanceret dataanalyse, det har været svært at finde nogle konkrete It-løsninger, 
der tilgodeser AI.

• Advisory Board 1. møde er afholdt mandag d. 10. maj: Respons derfra: Hvad er 
projektets konkrete fokusområder? Ønske om at have klargjort rammerne for 
projektet.
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2. Status

• Datahøst: hard work – fokus (hvilke data skal vi bruge?), jura, 
ressourcer, teknik

• Hypoteser – discover & rethink: workshops faciliteret af Droids med 
god stemming og klar retning. Men AI har været svær at finde i
høstakken af policy

• Følgegruppe: møde med styrelser og KL, kritiske spørgsmål og 
nysgerrighed, tilfredshed

• Henvendelse til KL omkring 4 tidlige indsigter

• Advisory Board: første møde netop afviklet

• OffenligtERFA: første møde i juni – under construction



• OffentligtERFA: Agenda er endnu ikke fastlagt. 
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Kort Inflyvning til hvad simuleringsværktøjet er:
• Man kan bruge forskellig tal, ændre på sammensætningen af flåden.
• Simulere kapaciteten af køretøjerne mål op mod det transportbehov, der er i

kommunen.
• Der er 3 kolonner: Input, visualisering og resultater i forhold til

konsekvensberegninger, visning af kapacitet I systemet.

Er antagelserne realistiske? i forhold til totalomkostninger på bilerne, hvordan kunne I 
tænke jer, det kunne anvendes på hverdagsbasis I kommunen?
• Kan værktøjet også komme med forslag til hvis man gør noget på en anden

måde? (forudsigelse)
• Man skal kunne aflæse graferne, således at man selv kan gennemskue om data og

datakilder er troværdige.
• Antagelser er forskellige fra kommune til kommune? Hvor mange kilometer vil

man eksempelvis køre på en cykel (15-20 km.)
• Der skal tages højde for lokale politikker

• Selve resultater er en række konsekvensberegninger. Det skal give 
konsekvensberegninger på transport (hvor ofte er der en underkapacitet i
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3. Feed-back på simuleringsværktøj

Droids Agency præsenterer

og henter feed-back



systemet? hvor ofte er der en person der har et transportbehov, hvor er man er 
nødt til at bruge et alternativ?), økonomisk og miljømæssigt niveau (hvad er den 
miljømæssig konsekvens? hvor stor besparelse er der f.eks. på CO2?)

• Simuleringsværktøjets mulighed for forecast (en udbygget version). Vil 
være baseret på hisstoriske data – har vi kapacitetsproblemer. Eller nu har vi for 
mange biler?

• Kapacitet I systemet: 
Den kan tage høje for: Sæson, ændringer I uger, dage og måneder i systemet. 
Man kan få en fremskrivning af transportbehovet. Med denne simulering du 
har fået, vil du i november måned, sandsynligvis få et problem med kapaciteten. 
Man kan på forhånd få en notifikation om, at om 
2 måneder vil du få problemer med kapaciteten.
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4. Ny plan for fase 2 - anledning

Tilbudsindhentning til fase 2-leverance:

• Materiale udsendes til udvalgte leverandører d. 25. maj. Og 
leverancen er…..?

• Valg af leverandør d. 14/6

• Databehandleraftale, kontrakt og planlægning med fase 2-leverandør 
inden ferien

• Start med projektgruppe og leverandør medio august
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4. Ny plan for fase 2 – recap

Kvartal Q42020

Hovedaktiviteter

Q1 2021 Q2 Q3 Q4

Indkøb af konsulent-assistance

Øvrig forberedelse, 
organisering etc.

Big data –
optimerings-

analyse

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



• Parallelt kører vi igangsættelse af simuleringsværktøjet, på samme tid med at vi 
kører Big Data analyse
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4. Ny plan for fase 2 – overblik

Kvartal Q42020

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
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4. Ny plan for fase 2 – projektets retning 
belyst af KPI & baseline + data & hypoteser



• Hvad bidrager projektet med? (I forhold til Corona osv.)
• Udfordring 1: Hvordan måler vi korrekt. Efter en lang periode med corona? 

Hvordan får vi en ordentlig baseline? 
• Baseline skal først fastsættes, før vi sætter et simuleringsværktøj igang. Det 

handler om at finde noget mere specifikt at måle på.
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AlgoritmerCorona

Baseline
Måling af udgangssituationen, før projektet, til måling af projektets effekt efterfølgende

1/1 2021 1/1 2022 1/1 2023

Baseline
Udfordring: Særligt pga corona er 
kørselsmønstre meget anderledes 

lige nu

Forslag: Baseline måles op til 
idriftsættelse af en algoritme



• Samlede CO2 udledrning - påvirket af økonomi og demografi
• Historiske- og prognosedata, der kan give os indsigt
• Effekter måles så effekt som muligt
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Effektmåling
De positive som negative forandringer der kan tilskrives projektet

Samlede 

CO2 

udledning

Politisk eller ledelsesmæssige 

tiltag – fx køb elbiler, eller brug

cykler

Udfordring: Vanskeligt at isolere 
målepunkter fra alle andre 

påvirkninger – fx fra politik og 
indkøbsadfærd

Forslag: Effekter måles så specifikt 
og knyttet op på nedbrudte 

hypoteser, at vi med rimelighed 
kan hævde de er påvirket af 

projektet

Mindst 

mulig 

elbilpark
Behov for elbiler fordelt på 

lokationer (+/- x meter) 

historisk og prognose -> 

køb/sælg biler



• Det er vigtigt at finde ud af, om det har nyttet noget - har det skabt værdi?
• Nogle af hypoteserne handler mere om politik og ledelse end det omhandler AI. 

Hvor er det præcis AI eller Machine Learning kan gøre en forskel?

12

4. Ny plan for fase 2 – brugbare KPIerBrugbare KPI’er

5

Skyldes Ikke andre 

faktorer

Økonomi

Demografi

Corona

Skyldes ikke politik 

og ledelse
Data findes

En algoritme kan 

give 

beslutningsstøtte 

eller ”nudge” til 

bedre adfærd til 

rette person



• Eksempler på KPIer der kan komme i spil og andre, der ikke kan.
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KPI Brug-bar Andre faktorer vejer tungt Primært påvirket af 

politik, ejer- eller 

indkøberincitamenter

Samlede KM kørt Nej Corona, økonomi, demograf i Fokus på videomøder

Andelen af virtuelle  møder af alle  møder Nej Corona Fokus på videomøder

Samlet klimaeffekt Nej Corona, økonomi, demograf i Fokus på elbiler, cykler

Kr. pr transportkm Nej Corona, økonomi, demograf i Fokus på driftsøkonomi

Andelen af elbiler af alle  biler Nej Fokus på elbiler

Andel af elbiler af alle  biler
- Optimeret andel under hensyn til ladestandere, 
opladningstid og TCO

Ja Fokus på elbiler

Udnyttelsesgrad af bil –km/år Ja Saml alle biler i samme pulje og 
samme ejerskab

Sæt mål for udnyttelsesgrad

Andel km på elcykler / cykler af alle  km Ja Fokus på cykler/elcykler – tydelig 
politik

Andelen af inoptimale ruter iftklimabelastning Ja Hensyn til driftsoptimering af  fx 
hjemmeplejen, akutte opgaver 

m.v.

4. Ny plan for fase 2 – eksempler på relevant 
baseline og effekt-KPI’er
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4. Overblik over hypoteser



Hvordan har vi arbejdet med hypoteserne:
• Vi har givet dem stjerner, som indikerer, hvor meget værdi de skaber? Værdi

handler I denne sammenhæng om økonomi og klima.
• Hvordan er kvaliteten af den data, der er tilgængelig?
• Beskrivelse af under-KPIer/gevinster
• Hvilke analyse- og politik-greb kan anvendes for at høste gevinsterne
• Hvilken It-løsning kan imødekomme problemstillingen med de høstede data?
• Hvad skal der primært til før vi kan ændre på flåden?
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4. 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 f låden så
den er optimeret mht. CO2-
udledning og kørselsbehovet

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

• Analyse af potentialet for 
besparelsevha. statistik over 
f lådens brug

• Politik omkring indkøb af
klimavenlige transportmidler. 

- -
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4. 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)

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Vissetyper af administrative 
møder kan klares virtuelt
således det ikkeer nødvendigt
at køre

• Antal konverterede
møder/antal?

• SparedeKM
• Sparet transporttid

• Analyse 
• Politik og retningslinjer

omkring onlinemøder

• Default online møder i Outlook
• Synliggørelse af omkostninger

(kr/Co2)

-

2. Virtuelle
borgermøder

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ Møder/besøg hos borgeresom
ikke kræver fysisk kontakt kan
afholdes virtuelt, hvis borgeren
kan håndtereteknikken. 

• Antal konverterede
møder/antal?

• SparedeKM
• Sparet transporttid

• Analyse
• Politik og retningslinjer

omkring onlinemøder

• Bookingsmoduler skal evt. 
Tilpasses

• Synliggørelse af omkostninger
(kr/Co2)

-

3. Varetransport ⭐⭐⭐⭐ ⭐ Nogleborgerevil løbende
modtagevarer, f .eks. 
engangshandsker, bleer, og
sendef.eks. vasketøj afsted. 
Dette foregår i dag oftemed 
forskelligetransporter, hvilket
er unødvendigt.

• SparedeKM
• Sparet transporttid

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

• Etablering af
logistikfunktioner/
varelagre mv. 

⭐⭐⭐
Algoritme / Decision support som
kan planlæggeleverancer/samle
leveringer

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

4. Placering af møde ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Ved fysiskemøder kan der være
optimalemåder at placere
mødet således CO2-udledning 
og transporttidminimeres

• SparedeKM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialer ud fra
nuværende mødestrukturer

• Retningslinjer

• Applikation som udregner
optimal placering af mødeog
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 medarbejderekører til 
sammelokation i forskellige
køretøjer

• SparedeKM • Analyse af data omkring
potentialet I mere samkørsel

• Retningslinjer

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

-
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4. 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

• SparedeKM
• Sparet transporttid

• Analyse af potentialet for 
besparelse

• Applikation som udregner
optimal ruteog kommer med 
et forslag/nudger

⭐⭐
Algoritmetil at f indeoptimalerute

2. Ruteplanlægning
af kørsel for SOSU og
sygeplejersker

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

• SparedeKM
• 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 f lest 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 flådesom er placeret tæt på
de lokationer den skal besøge
sparer transport

• SparedeKM
• Sparet transporttid
• Færrebiler

• 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 f lådeplacering



18

4. 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 
overskuefor en fleetmanagers

• Sparet CO2
• Økonomisk besparelse (Færre 

biler, køretøjer)

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

2. Forecast af 
kapacitet

⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Fremtidens kapacitetsbehovet 
er svært at overskue for en 
f leetmanagers

• Sparet CO2 • Applikation som kan
understøtte beslutningstagere
i at vurderekapaciteten i 
f låden 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)
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4. Løsningsscenarier

Som resultat a f arbejdet med hypotesesporene, peger projektet på 4 kandidater ti l arbejdet med 
rea lisering af løsninger med anvendelse af AI i fase 2. De fire løsninger er:

1. Simuleringstool

2. Planlægning af ruter og ruteoptimering

3. Book et transportbehov

4. Placering af flåde og skalering af underflåder

I det følgende gennemgås de fire løsningsscenarier. 
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4. 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)

0

5

10
Big data

Operatør

Turing

Menneske

Kompleks

Reglerne

Intelligens

Eksplicit

Eksempel: Skakcomputer

0

5

10
Big data

Operatør

Turing

Menneske

Kompleks

Reglerne

Intelligens

Eksplicit

Eksempel: Selvkørende bil



• Simuleringstool kan være med til at træffe de rigtige beslutninger og belyse, hvad
indkøbsmønstret er i dag?

• Er simuleringstoolet kunstig intelligens: Nej, det er matematiske modeller. Hvis vi 
skal have AI/kunstig intelligens skal det indvolvere forecast. Noget Machine 
Learning, hvor algoritmen/koden lærer fra de historiske data.
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4. 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.   
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4. 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. 

0
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4

6

8
Big data

Operatør

Turing

Menneske

Kompleks

Reglerne

Intelligens

Eksplicit

Simulerings tool



Planlægning af ruter og ruteoptimering:
• Det er typisk ikke klassisk machine learning. Det handler om at få lagt de rigtige

planer, ved f.eks. komplekse ruter.
• F.eks. hjemmeplejen, hvis de skal besøge 1.000 borgere – hvem skal jeg besøge

først og sidst? Så er vi inden for den ramme vi kalder AI eller kunstig intelligens.
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4. Løsningsscenarier
2. Planlægning af ruter og ruteoptimering

Ideen med en løsning til optimering af ruter og ruteoptimering er, at tage et 
konkret forretningsområde, hvor der er et komplekst kørselsmønster og få det 
optimeret, så både planlægning og konkret kørsel optimeres.   

Udfordringen i dag er, at der ligger et stort arbejde i at planlægge ruter og at 
gennemskue, hvad den mest optimale rute er. Det gælder på konkrete 
anvendelsesområder som fx besøg i hjemmeplejen, udbringning af mad til 
borgere eller tilsvarende.

Løsningen består at to dele:
1: Planlægningsmodul*
2: Ruteoptimering

For at gøre redskabet anvendeligt i praksis er det afgørende, at det udvikles til et 
konkret transportscenarie. Det kunne være udbringning af mad. 

*OBS! der er allerede gang i et ”søsterprojekt” som omhandler denne problemstilling i Syddjurs 

Kommune og der findes forskellige standardværktøjer og leverandører på markedet, der 
arbejder med disse problemstillinger.  

1. Eksempel på standard-tool til at definere 
konkrete køreruter for personale (OptimoRoute)

2. Eksempel på anvendelse af GeoPandas og 
OpenStreet map i Python til at simulere en 

optimal rute i Ebeltoft. 
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4. Løsningsscenarier
2. Planlægning af ruter og ruteoptimering

Type af løsning/AI
• Her er i første omgang ikke tale om AI, men om matematiske 

optimeringsalgoritmer. 
• Hvis der inkluderes prognoser over trafikmønstre, som vi fx kender 

det fra Google maps vil der være tale om AI (Machine Learning).  

Vurdering af datagrundlag:
• Denne løsning er afhængig af rutedata. For ruter med et enkelt 

stop, f.eks. ture i administrationen, vil FleetComplete og SkyHost
være relevante. Mere relevant vil ruter med flere stop, f.eks. 
hjemmeplejen, benytte Cura-data. 

Hvilke Kommuner forventes at kunne være med (med de data vi har 
nu)
• Syddjurs (Fleetcomplete, Cura)
• Slagelse (Fleetcomplete, Cura)
• Sønderborg (Skyhost)
• Århus (SkyHost)
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Book et transportbehov – den smarte bookingapp
• Vi vender mønstret på hovedet, det handler ikke alene om at booke en bil – men 

mere om at booke et transportbehov. Det er ikke brugeren, der bestemmer hvad
vedkommende skal bruge af køretøj. Det er applikationen, der fortæller, hvad der 
er det smarteste.

• Hvad med kunstig intelligens?: En del af dagsordenen er at optimere flåden, så vi 
ikke har flere køretøjer end nødvendigt - kapacitetsoptimering hele tiden. Vi får
forecast i forhold til historiske bookingmønstre og konkrete bookinger og kan se, at 
vi om 14 dage rammer en kapacitetsudfordring.
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4. Løsningsscenarier
3. 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.  
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4. Løsningsscenarier
3. 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)
• Exchangedata (Syddjurs, Slagelse, Favrskov)
• Cura (Syddjurs, Slagelse)
• Kørselsgodtgørelse med rute (Syddjurs, Favrskov, Århus)
• FleetComplete/Skyhost (Syddjurs, Slagelse, Århus, Sønderborg)
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4. Løsningsscenarier
4. 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).



• Kan vi bruge noget forecast til dette? Vides endnu ikke.
• Der er fornuftige datasæt på tværs af kommunerne.
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4. Løsningsscenarier
4. 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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• Vi scorer bredest på AI ved inddragelse af forecast.
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4. Opsummering på AI-muligheder
• Projektets hypoteser anvender forskellige grader er AI. Flere af 

hypoteserne rammer adskillige af de parametre som definerer en 
AI problemstilling.

• Forecast på kapaciteten af flåden kan f.eks. Indarbejdes i flere af 
projektkandidaterne f.eks. Simulerings tool, Book en tur og 
placering af flåde og delflåde.

• Et simulerings tool er som man kan se til højre ikke i sig selv AI 
men kan indeholde AI komponenter. Det samme gælder for de 
øvrige projektkandidater.
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4. Scope og leverancer for fase 1

Fra tilbudsdokumentet slide nr. 6:
Opgaverne som Droids Agency tilbyder at løse, udgør en fuld leverance 
som opfylder alle udbudsmaterialets krav til de 4 opgaver i fase 1 af 
projektet, herunder Dataanalyse og fremtidigt koncept samt AI – data og 
modellering:
I. Data Lake’s. Etablering samt løbende vedligehold og teknisk drift af data lake`s

II. Big Data analyse. Ud fra 3 definerede hypoteser fra kommunerne samt 
leverandørens eget bud på en hypotese udarbejdes 4 datamodeller for hver af 
de 5 kommuner

III. Foranalyse. Der gennemføres og afrapporteres på en foranalyse til brug i 
projektets fase 2 

IV. Input til udbudsbrev for fase 2. Herunder udarbejdes bl.a. forslag til arkitektur 
og teknologivalg for en AI-platform, der indkøbes og udvikles i projektets fase 2
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4. Scope og leverancer for fase 1

I. Data Lake’s. 
I . Status er at Data Laken er sat i  drift og benyttes i skrivende stund til at opbevare data 

samt at udtrække f.eks. Fleet complete data fra.

II. Big Data analyse.
I . Der har pågået et arbejde med hypoteser, men der har dog været en forsinkelse i  forhold 

ti l  leverancen af data fra kommunerne. Det udestår at levere alle de relevante 
analyseresultater, herunder relevante datamodeller. 

II . Leverancerne fra Big Data analysen leveres primært som en rapportering i  Powerpoint. 
Herudover leveres enkelte kodeeksempler og  ”opskrifter” på udvikling af relevante 
løsninger og AI-modeller, som input til produktionssporene i fase 2. 

III. Foranalyse.
I . Er netop påbegyndt.

IV. Input til udbudsbrev for fase 2.
I . Ikke påbegyndt endnu.



• Besluttet. Der arbejdes videre med tre af de fire løsningsspor. 
Planlægning af ruter og ruteoptimering lægges på køl og 
simuleringsværktøjet sendes i produktion eller færdiggøres i fase 2.

Bemærkninger:
• Slagelse nævner: Hvad med forbyggelse af skader på bilerne? Det skal ikke

betragtes som en ekstra hypotese at inddrage skader. Men skaderne er dyre og 
CO2-belastende (production og reservedele). 

• Forslag om at opsætte et sidespor, hvori inddragelsen af AI ikke er formålet.

• Sønderborg godkender indstillingspunkterne.
Ser gerne de andre løsninger og hypoteser omkring reduceret kørselsbehov
prioriteret højere. Planlægning af ruter og ruteoptimering skal nedprioriteres.

• KOMBIT: udbygning af simuleringsværktøjet, så der kan vises data i bilerne –
chaufførerne er således med til at producere data. På den måde kan de blive
nudged til, at se hvordan de er en del af en større sammenhæng.
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4. Ny plan for fase 2 – indstilling til beslutning

• Big Data analysen forlænges ind i fase 2. Styregruppen følger op på 
næste møde med beslutning om, hvilke yderligere hypoteser, der skal 
udvikles algoritmer mv. på

• Simuleringsværktøj færdiggøres i fase 2



• Aarhus Kommune tilslutter også indstillingen af punkterne: Skalering og placering
af flåde samt bookingsportalen. Bakker op om Inges/KOMBITs forslag
(ovenstående) så man kan vise endnu mere I køretøjerne.

• Henrik Brix og Favrskov, støtter op
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Pause



Opsamling på hvad der er sket:
• Syddjurs har produceret en risikovurdering på datalake, den er sendt ud til

kommunernes DPO.
• Syddjurs har med de indsigter udarbejdet en databehandleraftale I datatilsynets

skabelon.
• Den databehandleraftale har alle fem kommuner indgået med Droids Agency.
• Status: Vi har risikovurdering og databehandleraftale der dækker fase 1.

DPIA:
• Vi skal lave en konsekvensanalyse, hvorunder der er en risikovurdering. Den er 

under udarbejdelse med hjælp fra Peak 
• Forventes færdig slut maj.

Plan for yderligere aktiviteter indenfor informationssikkerhed: 
• en risikovurdering af vores nye indkøb. Den platform som algoritmerne skal

kunne tilgås igennem.
• en DPIA, inden vi laver databehandleraftalen for fase 2. DPIA skal bruges til at 

belyse hvorvidt Datatilsynet skal høres, inden vi går i drift med AI-platformen
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6. Informationssikkerhed

I. Risikovurdering: 
a. Datalake - link - udarbejdet i Syddjurs-skabelon af PL + leverandør
b. Algoritmer inkl. platform 

II. Databehandleraftale:
a. Fase 1 - link – udarbejdet i Datatilsynets skabelon af PL & Syddjurs` 

contractmanager (jurist) + leverandør
b. Fase 2 x 2 (AI-leverance, platform) i Datatilsynets skabelon

III. DPIA:
a. Fase 1 – under udarbejdelse med udgangspunkt i case fra Sundhedsdatastyrelsen

og konsulenthjælp fra Peak Consulting Group. Flere DPOer mv. indgår i dialog.
b. Fase 2 – setup er ikke afgjort endnu, men AI-værktøjskasse fra KL og 

Kammeradvokaten skal i brug
c. Drift – setup er ikke afgjort endnu



(algoritmeplatformen)
• Hjemmelnotat som dokumenterer, at anvendelsen af de data vi trækker er 

dækket af det oprindelige formål, som de er indsamlet til
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7. Projektets risici

Der gennemføres en risikoanalyse af projektet med deltagelse af
projektgruppen. 

Analysen munder ud i en indstilling til styregruppen på næste møde



• I inviteres til møde mandag d. 11. Oktober kl. 09:30-11:30.

36

8. Evt. og næste møde

Mandag d. 11/10 kl. 9.30-11.30 eller…..?
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Tak for i dag


