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Møde i styregruppen
11. oktober 2021 kl. 10-12 på Teams

Deltagende:
Rune Asmussen, Syddjurs (Formand for styregruppen, ordstyrer)
Jon Badstue Pedersen, Syddjurs (Afdelingsleder)
Henrik Bojsen, Syddjurs (Projektleder)
Maja Friberg, Syddjurs (Referant)
Steen Bilgaard, Aarhus
Henrik Brix, Favrskov
Søren Jensen, Sønderborg
Henrik K. Larsen, Slagelse
Inge Speiermann-Vognsen, Kombit
Anders Kofoed Pedersen, AI-professor (deltog fra kl. 11.00)
Leverandører:
Ali Khatam (QAMPO)
Tim Hansen (Droids Agency)
Allan (Droids Agency)
Observatør:
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Frans Meier (CBS)

2

Agenda
1.
2.

Velkommen
Siden sidst i projektet (orientering, 10 min.) med omtale af tilbudsindhentning, tildeling til konsortie,
møde med følgegruppe, Idecamp og GDPR
3. Timebudget (orientering, 10 min.). Kommunetimerne bliver ikke brugt op og de tænkes anvendt til øvrige
formål i projektet
4. Velkommen til konsulenterne (5 min.)
5. Risikoanalyse (beslutning, 20 min.). Gennemgang og behandling af risikoanalyse gennemført af
projektgruppen og leverandøren. Link til analysen.
6. Modeller for AI-drift (orientering & drøftelse, 15 min.). Indledende drøftelse af modeller for drift af
algoritmer efter projektperioden.
7. Udvikling (beslutning, 45 min.). Syddjurs Kommunes indstilling til udviklingsspor for projektet gennemgås,
drøftes og behandles
8. Gevinster og evaluering (drøftelse, 10 min.). Rammerne for gevinstrealisering tegnes op, og de
indledende overvejelser omkring øvrig evaluering gennemgås
9. Næste mødedato (beslutning, 2 min.)
10. Evt. (5 min.)

1.

Velkommen ()

2.

Siden sidst i projektet (orientering, 10 min.) med omtale af
tilbudsindhentning, tildeling til konsortie, møde med
følgegruppe, Idecamp og GDPR (Henrik Bojsen)

3.

Timebudget (orientering, 10 min.) Kommunetimerne bliver ikke brugt op og
de tænkes anvendt til øvrige formål i projektet (Henrik Bojsen)

4.

Velkommen til konsulenterne (5 min.) (Henrik Bojsen)

5.

Risikoanalyse (beslutning, 20 min.) (Henrik Bojsen og Tim Hansen)

6.

Modeller for AI-drift (orientering & drøftelse, 15 min.) (Henrik Bojsen og
Tim Hansen)

7.

Udvikling (beslutning, 50 min.) (Tim Hansen, QAMPO)

8.

Gevinster og evaluering (drøftelse, 10 min.) (Henrik Bojsen)

9.

Næste mødedato (beslutning) (Henrik Bojsen)

10.

Evt.
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Henrik Bojsen orienterer.
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2. Siden sidst i projektet (orientering)
• Tilbudsindhentning efter dialog med Advisory Board, efterfølgende
dialog om platform med 2021.ai
• Tildeling til konsortie inkl. QAMPO og Soundingboard
• Følgegruppemøde og -interesse
• Idecamp, 2 udviklingsspor
• GDPR, bistand fra Kammeradvokaten til fælles DPIA, indlæg v. DIGST
ISO-camp
• OffentligERFA, indlæg om key findings på Digitaliseringsmessen

Henrik Bojsen orienterer.
Idecamp: Her fik vi med QAMPO udviklet nye ideer til AI-signaturprojektet.
GDPR: Med Martin Sønnersgaard fra Kammeradvokaten er vi ved at udarbejde en
DPIA. Den vil kunne anvendes af alle projketets deltagende kommuner.
OffentligERFA: Med 20 min. indlæg på Digitaliseringsmessen i Odense Congress
Center d. 30 september, blev der præsenteret key findings I AI-projektet.
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Tildeling

Henrik Bojsen orienterer.
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3. Timebudget (orientering)
• Deltagerkommunerne får ikke brugt de allokerede timer
• Deltagerkommunerne får som aftalt betaling for de leverede og
registrerede timer
• Midlerne anvendes til øvrige formål i projektet herunder supplerende
indsats i projektregi fra Syddjurs Kommune, konsulentbistand til
arbejdet med informationssikkerhed samt ekstra midler til udvikling
af AI-software

Henrik Bojsen orienterer.
Deltagerkommunerne får ikke brugt de timer, der er afsat og nævnt i aftalen. Lige nu
ligner det, at kommunerne får brugt et kvart årsværk eller det halve af det projektet
har afsat. I aftalen pointers det, at deltagerkommunerne får betaling for de timer,
der er registrerede. Dette fastholdes.
Spørgsmål fra Rune Asmussen: Er det fordi de ikke har registreret timerne?
Svar fra Jon B.: Det er et mønster der går igen I AI-signaturprojekterne, at de
deltagende kommuner ikke bruger alle de timer der egentligt er afsat til det.
Spørgsmål fra Søren Jensen: Konsulentbistand, hvor stor en størrelse er det?
Svar fra Henrik Bojsen: Vi har brugt nogle timer med Martin fra
Kammeradvokaten. Vi skal arbejde videre med tjekliste til udviklingsaktiviteter,
risikovurdering, DPIA og katalog over krav til løsningen.
Jon Badstue Pedersen supplerer: Vi vil gerne kunne frigive midler til at udvikle ekstra
AI.
Input fra: Inge Speiermann-Vognsen: Inddragelse af antropologer, kunne man
overveje at få den kompetence ind, som kan analysere på og kigge ind i andre

9

processer og andet udvikling end teknologi?
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4. Velkommen til konsulenterne
• Tim Hansen, Droids Agency
• Ali Khatam, Qampo
• Anders Kofod Petersen, Professor
• Kaare Pedersen, LEAD

Kort præsentation af konsulenterne.
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5. Risikoanalyse (beslutning)
Sekretariatet og projektgruppen har sammen med Droids Agency
gennemført en risikoanalyse bl.a. på en workshop d. 13. september.
Link til analyse.
Syddjurs Kommune indstiller risikoanalysen, version 1.0, til godkendelse

Henrik Bojsen orienterer:
Risikoanalyse fremlægges.
Risikoanalyse godkendt af styregruppen.
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6. Modeller for AI-drift (orientering og
drøftelse)
Modeller:
1. Open Source i brugerdrevet kontekst (evt. OS2)
2. Licens for full-service inkl. GUI
3. Licens for algoritme
alle som Saas eller på egne servere
Parametre:
Kompetencebehov hos kommuner og andre brugere, governance og
ejerskab (brugerklub, styregruppe, koordinationsgruppe), arkitektur (It
og forretning), AI-startfundament, startomkostninger,
driftsomkostninger (case-afhængig), licensmodel

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
Tim Hansen spørger: Hvad har man egentligt af muskler til at drive det videre? Har vi
de nødvendige kompetencer ude I kommunerne, skal der hives leverandører ind?
Hvordan skal governance se ud, hvordan skal det budgetteret, for at sikre udvikling?
Input fra Henrik Brix: Der skal være åbenhed og fleksibilitet. Open Source modellen
synes jeg derfor, vi skal gå efter. Byder Qampo ind med noget, der kolliderer med
det?
Input fra Henrik Bojsen: Er der kompetencer ude I kommunerne til at drive det som
open source? Er der nok AI-erfaringer ude I kommunerne? Spørgsmålet er om vi er
klar på Open source og OS2. Det er værd at overveje at holde noget pace I projektet
ved at sætte en leverandør for enden af bordet.
Henrik Brix, svar: Det kan sagtens ske, og så køber vi en leverandør til at drive
servicen, for at sikre udbredelsen. Vi har fleksibiliteten til også at skifte leverandør.
Søren Jensen, input: Der er gode muligheder i begge dele. Det kunne være godt med
en løsning I fællesskab, men kan samtidig også se fordelen i, at det lever ude i
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kommunerne.
Inge Spielmann-Vogensen: Det giver god mening at drage nytte fra tidligere
erfaringer fra AI-projektet. Det skal også vise udbredelse, at vi kan skabe et
fundament for at vi kan udbrede projektets resultater når projektet ikke længere er
et projekt. Den overdragelse skal på plads. Det er uanset om det er det ene eller
andet vi vælger. Der skal være ejerskab til løsningerne og mulighed for overdragelse.
Sammenhæng til infrastruktur og Den fælleskommunale infrastruktur, det skal også
tippe ind i den dagsorden. Vi skal bare huske overdragelighedspricippet.
Henrik Brix: Input til Ali: Man kan sagtens bygge noget ovenpå som laves til open
source. Jeg anerkender også, at der er noget der ikke kan være open source.
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7. Udvikling (beslutning)
Syddjurs Kommune indstiller at:
• PoC på skadedyrsbekæmpelse gennemføres
• Simuleringstoolet videreudvikles til at blive en egentlig webapplikation &
tilrettes/optimeres med afsæt i fase 1

Derudover vælges mellem to udviklingsretninger for Simulerings-toolet:
1.

Simulering på konsekvenser:
Hvordan påvirker specifikke ændringer i flåden kommunens økonomi og klimaregnskab

2.

Simulering på målsætninger:
Hvad er den optimale flådesammensætning givet dit transportbehov, økonomi og klimamål

Henrik Bojsen orienterer:

13

Hvornår er noget kunstig intelligens?
• Der er ikke nogen god definition af kunstig intelligens – da der ikke er
nogen god definition af intelligens
• Kompleksitet
• Hvis det løser et problem som er komplekst nok

• Intelligens
• Det gør noget som mennesker kan, bare bedre
• Det gør noget mennesker ikke kan

• Vi kan lave en slags vurdering af behovet for kunstig intelligens

Anders Kofoed Pedersen orienterer
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Nogle problemer er hårde en anden måde
• Man kan tale om hvor komplekst et problem er at løse1
• Nogle problemer er ikke komplekst
• Nogle problemer er komplicerede at løse men det er nemt at genkende en
optimal løsning
• Nogle problemer er komplicerede at løse og det er kompliceret at genkende
en optimal løsning

• Når problemer bliver komplekse nok kan vi bedst løse dem med
(kunstig) intelligens
• Generelt lover (kunstig) intelligens ikke den perfekte løsning – blot en
som er god nok2
1

2

Meget komplicerede problemer kalder vi NP-problemer (non-deterministisk polynomisk tid)
Hvis man kan love at finde den perfekte løsning er det ikke et specielt komplekst problem
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En model for vurdering af behovet for kunstig intelligens
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)

Eksempel: Skakcomputer
Big data
10
Eksplicit
Intelligens

5
0

Reglerne

Operatør
Turing
Menneske

Kompleks

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Simuleringstool
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Simuleringstool – overblik
I fase 1 af projektet har vi udviklet et simuleringstool i en første prototype (MVP-niveau).
Løsningen er tænkt som en strategisk/taktisk redskab til brug som beslutningsstøtte i
indkøbssituationen, så man sikrer en optimal sammensætning af flåden.
Løsningen gør det muligt at simulere på “‘what-if’ scenarier, når man ændrer på
flådesammensætningen. Gennem at ændre på sammensætningen af flåden tjekker
redskabet om der fortsat er muligt at opfylde transportbehovet - turene “køres så at sige
igennem med den nye tiltænkte flåde og der udregnes konsekvenser for den nye
flådekomposition i form af CO2-emission, total cost, samtidig med at man kan se, om det
er muligt at dække kørselsbehovet. Løsningen giver følgende muligheder:
• at kunne justere input så de passer til det relle scenarie og forudsætninger i den enkelte
kommune.
• At kunne evaluere input og gennemføre simulering
• At se overblik og resultater i en grafisk præsentation.

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Simuleringstool:
What: Løsningen er tænkt som en strategisk/taktisk redskab til brug
som beslutningsstøtte i indkøbssituationen, så man sikrer en optimal
sammensætning af flåden.
Why: Fordi vi gerne vil træffe beslutninger som understøtter den
grønne omstilling datadrevne og skabe tryghed hos beslutningstagerne,
som skal indkøbe køretøjer til flåden.
Who: Flådestyringskoordinatorer, strategiske indkøbere mv.
How: Videreudvikling af simuleringstool til at inkludere AI-elementer
mv.
As-Is: Man indkøber i dag meget med afsæt i vane og tradition.

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Simuleringstool – graphical user interface
•
•
•
•
•

Grafisk brugerinterface (bokeh/js)
Trækker på SQL-database
Læser specifikke baggrundsdata
Simulerer scenariet
Præsenterer resultater af
simulering
• Implementeret i Python
• Bruger “Model-View-Controller”
til kodeseperation.

Allan Lyckegaard, Droids Agency, orienterer.
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Overblik mulige udviklingstrin
7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov
6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne
5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: CO2 eller økonomi
4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed
3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer?
2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)
1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.

B. Opkobling på data
A. Webbaseret
applikation

Funktionalitet

Infrastruktur

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
Præsenterer mulige udviklingsscenarier I forhold til simuleringstoolet.
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Scenarie 1: Hvordan påvirker specifikke ændringer i flåden kommunens økonomi og klimaregnskab?

Overblik mulige udviklingstrin (med estimater*)
*Der er lagt overhead til proces/projektledelse/scrum mv. ind i estimat.

7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov
6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne
5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: Co2 eller økonomi
4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed
3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer?
2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: CO2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)
1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.

≈700
≈600

≈1.650
timer

≈350

(usikkerhed)

≈2.750
timer

250
250
350

850
timer

250

Funktionalitet

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Simulerings tool

Scenarium 1
Eksplicit
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.
• Med scenarie 1 tager vi dog simple AI-funktioner i brug
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

Intelligens

Big data
8
6
4
2
0

Reglerne

Operatør

Turing

Menneske
Kompleks

Scenarium 1 er et eksempel på:
• Intelligens – noget som
maskine kan gøre bedre end
mennesker
• Kompleksitet – ikke
vanskeligt
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Scenarie 2: Hvad er den optimale flådesammensætning givet dit transportbehov, økonomi og klimamål?

Overblik mulige udviklingstrin (med estimater*)
*Der er lagt overhead til proces/projektledelse/scrum mv. ind i estimat.

7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov
6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne
5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: Co2 eller økonomi
4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed
3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer?
2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: CO2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)
1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.

≈700
≈600
≈600
250
250

850
timer

350
250

Funktionalitet

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Simulator tool

Scenarium 2

Big data
10
Eksplicit

Type af løsning/AI
• Simuleringen baserer sig på at optimere sammensætning af flåde baseret på
mål man ønsker at opnå, såsom: minimering af CO2 udslip, økonomi, eller
tilgængelighed.
• AI-komponenten i løsningen er multi-objektiv optimering. Optimering over
mere end ét parameter er notorisk vanskeligt og der eksisterer typisk ikke
løsninger hvor alle parametre hver især er optimale samtidige. Man ønsker at
finde en Pareto optimal løsning, som er den løsning hvor der ikke findes
nogen anden kombination af parameterværdier som er bedre.
Vurdering af datagrundlag:
• Simuleringen vil basere sig på input om eksisterende rutebehov (fra enten
administrationens eller hjemmeplejens køretøjer), TCO for køretøjer,
udbetaling af kørepenge og typer af køretøjer, o.s.v. 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

Operatør
5

Intelligens

0

Reglerne

Turing
Menneske

Kompleks

Scenarium 2 er et eksempel på:
• Intelligens – noget som
mennesker ikke kan gøre
• Kompleksitet – vanskeligt at
løse og vanskeligt at
genkende en optimal løsning

Anders Kofoed Pedersen med kommentar til multi-objektivitet: Livet
er lettest hvis vi kun har ét mål. Komplektiviteten stiger, når vi
gerne vil flere ting på en gang. Cykle mindst muligt, spare CO2 osv. Multiobjektiv sim
ulering er at få summen af muligheden for at gøre flere ting bedre på én gang.
Anders Kofoed Pedersen: Kostfunktioner, hvad er konsekvensen? Beregning af
konsekvens. Hvis en el-moter eller fossil-moter bryder sammen, hvordan kan jeg så
regne på hvordan omkostningerne er mindst "omkostningstunge".
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Overblik mulige udviklingstrin (med estimater*)

B. Opkobling på data
En kommune (Skyhost)

250

A. Webbaseret
applikation

350

≈600
timer

Infrastruktur

Tim Hansen (Droids Agency) orienterer:
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Drøftelse – hvilket scenarie skal vi
vælge?
1.

Simulering på konsekvenser:
Hvordan påvirker specifikke ændringer i flåden kommunens økonomi og klimaregnskab

2.

Simulering på målsætninger:
Hvad er den optimale flådesammensætning givet dit transportbehov, økonomi og
klimamål

Diskussion I styregruppen om valg af scenarie:
- Rune Asmussen, Syddjurs: Scenarie nr. 2, er mere kompliceret og vil derfor tage
mere tid.
- Søren Jensen: Fra Sønderborg, vi tænker scenarie 2, der kommer til at give os mest.
Fordi det er det produkt der reet set vil blive brugt mest.
- Henrik Larsen: Slagelse er til scenarie 1, fordi den kan bruges I hverdagen. Jeg vil
gerne kunne simulere på mål, men vi skal have nogle penge til det.
- Henrix Brix: Hvor er Syddjurs?
- Rune Asmussen: Vi er åbne, men nok mest til scenarie 2.
- Henrik Brix: Umiddelbart vil jeg mene at scenarie 1 er mest værdifuldt. Hvis det skal
gøres webbaseret, skal der være nogle der efterspørger det. Derudover er graden af
risiko ved timebudgettet i scenarie 2 utrygt.
- Steen Bilsgaard, Aarhus: Det er scenarie 2 vi peger på i Aarhus.
- Søren Jensen: I forhold til strategiske beslutninger, vil vi kunne bruge til
diskussioner. VI er mest på scenarie 2, det er der værdien ligger mest.
- Rune Asmussen: Tænker scenarie 1.
Input fra Jon Badstue: Der er mest AI I scenarie 2, og det er et AI-signaturprojekt.
Vi undersøger om der er flere timer i projektet til at kunne få bjælke 2 kan komme
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med ind.
Henrik Larsen: ved prioritering, er det bjælke 2 der vinder over bjælke 3 (I
trappemodellen) Vores nye flådestyrings-system kan håndtere dele af 3'eren.
Det blev besluttet at:
PoC på skadedyrsbekæmpelse gennemføres
• Simuleringstoolet
• videreudvikles til at blive en egentlig webapplikation (A)
• tilrettes/optimeres med afsæt i fase 1 (1)
• tilføres funktionalitet til simulering på mål (5)
I tillæg til det fandt Syddjurs Kommune efter mødet på styregruppens opfordring
finansiering til yderligere udvikling af Simuleringstoolet så der:
• tilføres funktionalitet til simulering af CO2-optimering (2)
• laves opkobling på data fra Datalaken til flådestyringssystemet Skyhost (B)
Tal og bogstaver i parentes refererer til slide nedenfor.
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Videreudvikling af Simuleringstoolet –
beslutning fremstår grøn og blå
7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov
6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne
5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: CO2 eller økonomi
4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed
3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer?
2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)
1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.
Funktionalitet

B. Opkobling på data
A. Webbaseret
applikation
Infrastruktur
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PoC - skadedyrsbekæmpelse

PoC på skadedyrsbekæmpelse blev ikke gennemgået grundet manglende tid.
Der er indkaldt til møde fredag d. 5. novmeber til præsentation af PoC på
Skadedyrsbekæmpelse.
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Fast track på Skadedyrsbekæmpelse (PoC)
Anbefalet løsning

Problem
•

•
•
•

Kompleks
planlægningsopgave
Stor personafhængighed
Manglende transparens i fx
effekten af tildelingen
Variation i processen er med
til at øge kompleksiteten
endnu mere

•

•

Hvordan bliver opgaven løst i
dag?
•

Opgaverne tildeles manuelt og
som udgangspunkt til en
medarbejder på en specifik
dag, hvilket medfører lav
fleksibilitet og
gennemsigtighed i forhold til
kvaliteten af tildelingen

En decision science
baseret løsning, der
skaber transparens i
tildelingsprocessen
Planlægge hvilken dag en
opgave skal udføres
(under hensyntagen til fx
service level),
ruteoptimering på dagen,
re-allokering/udskydelse
af opgaver hvis nye hasteopgaver kommer ind på
dagen

Effektpotentiale (belyses i PoC)
•
•
•
•

Spar tid i planlægning
Reducere transport tid
Øget kvalitet i tildelingen
Øget transparens med
afsæt i What-if analyser

Anbefalet tilgang: Tænke stort, start småt men godt
– Fast track PoC (Estimat ≈ 250 timer).
-

Agilt forløb: Algoritme design, udvikling og test
Iterative process (max 3 iterationer med go/no-go’s)
Resultat validering
Business case check-in
Løbende præsentation og sign-off
GO

GO
ALGORITHM
ALGORITHM
ITERATIONS
ITERATION I

BUSINESS REVIEW

NO-GO

- Prioritere og scope Fast
track
- Data/proces parathed
- Fortså processen og
regler
- Definer sucesskriteria og
målsætninger for forløbet
- Projektorganisation og
målsætninger
- Evalueringsstrategi
- Præsentation & sign-off

BUSINESS
CASE

NO-GO

- Afsluttende evaluering
- Business case check-in
og afstemning
- Anbefaling til next step
- Implementeringsstrategi
- Præsentation og sign-off

What: Optimer ruterne som skadedyrsbekæmpelse (kan udbredes

generelt til hjemmepleje, Teknik & Miljø etc.)
Why: Minimer antal kørte kilometer for at køre mere klimasmart, samt
skitser hvordan software skal tilpasses til arbejdsprocesserne (UX design
mod færdig løsning)
How: Ved at benytte decision science i flere aspekter herunder planlægge

hvilken dag en opgave skal udføres (under hensyntagen til service level),
ruteoptimering på dagen, re-allokering/udskydelse af opgaver hvis nye haste
opgaver kommer ind på dagen
As-Is: Opgaver tildeles som udgangspunkt til en medarbejder på en specifik
dag uden specielle hensyn til om det ”giver mening” på den dag/medarbejder
(nogle arbejder med distrikter hvilket ”bestemmer” medarbejderen.
Tal skal bekræftes; (Medarbejdere i skadedyrsbekæmpelse) Syddjurs 3-4, 2
Favrskov, 6-7 Sønderborg, flere (10+?) Slagelse. Når typisk 5-7 besøg per dag
(første gangsbesøg, opfølgning)
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Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse (PoC)

Big data
10
Eksplicit

Type af løsning/AI
• I opgaveplanlægningen tages der højde for mange karakteristika, såsom start
og slut af opgaven, påkrævede kompetence, og mulighed for
sammenkædning af opgaver.
• Som AI-komponent kan man vælge at planlægge opgaverne ved at anvende
en familie af grådige algoritmer inden for adaptive large neighbourhood
learning (ALNS) eller familien af mixed integer linear programming (MILP)
metoder. ALNS familien har typisk den fordel at den er hurtigere end MILP,
men modsat leverer MILP ofte mere optimale løsninger.
Vurdering af datagrundlag:
• Optimeringerne vil basere sig på input om opgaverne som skal udføres, de
ansattes specifikke kompetencer, almindelig planlægningsdata om
arbejdstider, SLA’er og rutedata. Datagrundlaget vil variere på tværs af de
enkelte kommuner. Derfor vil hver kommune også have et behov for at
justere inputvariable.
Hvilke kommuner forventes at kunne være med (med de data vi har nu)
• Syddjurs
• Slagelse
• Sønderborg (kørepenge udestår)
• Aarhus

Operatør
5

Intelligens

0

Reglerne

Turing
Menneske

Kompleks

Skadedyrsbekæmpelse er et
klassisk eksempel på
• Intelligens – noget som
maskine kan gøre bedre
end mennesker
• Kompleksitet – (meget)
vanskeligt at løse og
vanskeligt at genkende en
optimal løsning

FlexDanmark: optimering af taxakørsel som er ca. samme scenarie: koster ca. 5000
timer. (er fordi de skal i realtid).
Den kobler MILP som kører om natten med en grådig algoritme, som kører om
dagen i realtid.
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Simulerings tool 1

Opsummering af AI-muligheder
Eksplicit

• Simulerings tool

• Scenarium 1 –forholdsvis lav teknisk kompleksitet som løser et
problem mennesker har vanskelig ved.
• Scenarium 2 – mellem høj teknisk kompleksitet som løser et
problem mennesker har meget vanskeligt ved.

• Skadedyrsbekæmpelse

Intelligens

Reglerne

• Høj teknisk kompleksitet som løser et problem mennesker kun i
meget ringe grad kan

5
Intelligens

0

Reglerne

Menneske

Big data
10
Eksplicit

Operatør
5

Turing

Menneske
Kompleks

Turing

Simulerings tool 2

Big data
10
Operatør

Operatør

Kompleks

Skadedyrsbekæmpelse

Eksplicit

Big data
8
6
4
2
0

Intelligens

0

Reglerne

Turing
Menneske

Kompleks
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Overblik over samlet Økonomi
(estimater for udvikling)
Simuleringstool (strategisk/taktisk fokus)
Simuleringstool – videreudvikling: 850 timer

Simuleringstool – webapp: 350 timer
Simuleringstool – integration Skyhost: 250 timer

Skadedyrsbekæmpelse (operationelt fokus - PoC)
PoC på operational planlægning – 250 timer
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8. Gevinster og evaluering (drøftelse)
•
•
•
•
•

AI som et element i at fremme klima og økonomi i flådestyring og
kørselsplanlægning
Adgang til AI-egnede data
Ny adfærd og det organisatoriske element
Multileverandør-setup
Tværkommunale setups herunder AI-driftsmodeller

Udkast fra Kaare:
Temaer for en evaluering af projektet:
• AI som et
element i at fremme klima og økonomi i flådestyring og kørselsplanlægning.
Kommunerne som en stor koncern, hvor kørsel allerhøjest er en støttefunktion.
Man ejere, mange managere, mange forretningsområder,
der vanskeliggør samling af data og beslutningskraft og med flertydige mål (optim
ering af forretningsområders vs optimering af kørsel)
Mange problemer kræver ikke AI for at blive løst –
men ændring i organisering, ledelse, politik, data.
• Adgangen til Data
Vanskelig –
både teknisk og organisatorisk. Svært at få data ud af bilerne og ud af fagsysteme
rne. Mange formater.
• Ny adfærd – det organisatoriske element
Områder der har haft lav organisatorisk bevågenhed. Styret ud fra tradition. Vi
er bevæger os ind på et område hvor AI skal give os beslutningsstøtte eller nudge
os til at gøre noget. Dem der kunne handle om er SOSU-hjælperne,
de ansatte i skadedyrsbekæmpelse, indkøbere, flådemanagere, chefer m.v. Dilem
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maet –
optimere egen forretning og hverdag og/eller optimere på CO2 og økonomi for k
oncernen.
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Løsningsområder og gevinster
Projektet orienterer sig lige nu mod to områder:
Værktøj (her opgøres gevinster)

Simuleringstool:
Fokus > Den rette
sammensætning af flåden
med optimal udnyttelse af
denne
Baseline (i dag) & måling…
•
Udledning Co2-ækvivalenter
(absolut/pr. kørt km).
•
Samfundsøkonomiske omkostninger (kr./co2e)
•
Direkte omkostninger pr. kørt km.
•
Udnyttelsesgrad af biler (utilization)
Evt. andel af elbiler…

PoC – Analyse (her laves gevinsthypotese)

Planlægningstool på det
tekniske område
Fokus > Optimeret kørsel
og planlægning
Baseline (i dag) & måling…
•
Vejtid
•
Kørte KM (pr. opgave)
•
Ikke-produktiv tid
•
Ressourcebehov
•
Overholdelse af SLA? (fx på rottebekæmpelse er der noget der haster mere
end andet, noget der har større effekt and andet) (overvej om panikopgaver
håndteres smart)
•
Plus og minus-tid?
(vi går ud fra at disse KPI’er kan variere på tværs af fagområder – her er vi ikke på
ligeså sikker grund)
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Forløb for måling (simuleringstool)
Vi foreslår at iværksætte et konkret målingsforløb, hvor der laves en 0punktsmåling og en beregning af gevinster. Vores forslag til proces er:
1. Formøde omkring muligheder i simuleringstool (medio november)
2. Workshop omkring gevinster og adfærdsændringer med alle kommuner for at
fastlægge parameter mv. til “0-punkt” (medio december)
(risiko for at ikke alle kommuner er klar til at gennemføre 0-punktsmåling)

3. Gennemførelse af måling (fra januar 2022 og frem)
4. Eftermåling – agilt i sin natur
(varighed og timing kan være forskellig på tværs af kommuner)

Henrik Bojsen orienterer:
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9. Næste mødedato (beslutning)
Næste møde foreslås afviklet tirsdag d. 11. januar kl. 8.30-10.30

Det aftales at næste møde er d. 11. Januar kl. 08:30-10:30.
Godkendt.
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10. Eventuelt

Ingen kommentarer.
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40

PoC på
skadedyrsbekæmpelse
Uddybende slides
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PoC på Skadedyrsbekæmpelse

Mangler gennemgang.
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DECISION SCIENCE IN FIELD SERVICE MANAGEMENT
TDC case

Background
Service +2.000.000
customers

1

Denmark’s biggest
supplier of digital
infrastructure

70 dispatchers
employed to handle
the dispatching task.

QAMPO fast track project
+850 technicians, driving
80.000 km/day – equivalent to
circling the Earth twice

+2,5 hours/day in average
driving time – equivalent to
30% non-productive

STATE-OF-THE-ART SOLUTION
from a commercial supplier does not
realize the expected outcome and
business impact

Scope:
Simulation of a 14 day planning
period, with optimized route
planning, enabling 1-1 comparison
with current solution

Outcome:

15% reduction in driving
+2% improved service level
19% reduction in overtime
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DECISION SCIENCE IN FIELD SERVICE MANAGEMENT
Solution – Project GREENFORCE

Configure algorithm
& run

Upload data
Tasks
•
•
•
•
•

Location
Required skills
Duration (planned vs actual)
Priority
Time window (SLA)

Visualize results

Prioritize objectives
driving
productive time
Reduce overtime
Increase service level

•

Reduce

•

Increase

•
•

Map

Employees
•
•
•

Start/end location
Skills
Workhours

Gantt

•Vi bringer viden ind fra 1000’vis af timers udvikling indenfor
Bus, ruteplanlægning og mandskab
Tog, både passager og fragt, planlægning af kørselsmønstrer og mandskab
Hjemmepleje, klimavenlig kørsel med minimering af spildtid og kilometer
samt genkendelig mellem borger og plejepersonale
Alt den viden fra vores tidligere projekter har vi produktificeret i Greenforceværktøjet.
Alt dette betyder at vi med stor sikkerhed kan sige at der kan optimeres og spares
kilometer på området omkring skadedyrsbekæmpelse
PoC formål er at give et faktabaseret bud på hvor mange kilometer der kan spares
med intelligent planlægning ved brug af de skarpeste algoritmer på området.
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FIELD SERVICE MANAGEMENT I KOMMUNERNE
Teknik & Miljø - Skadedyrsbekæmpelse

Foreslået POC afgrænsning
Teknik & Miljø - Skadedyrsbekæmpelse

Potentielle anvendelsesområder
Hjemmepleje
IT service

Vej & park

Ejendomsservice

…?
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QAMPO FAST TRACK MODEL
Algorithm test
Agile & iterative process (max 3 iterations with go-no/go
decisions included)
- Algorithm refinement (design & development)
- Result validation
- UX field work (interviews)
- Business case check-in, presentation & sign-off
BUSINESS REVIEW

GO/NO-GO

1-day workshop
- Scoping (område og periode)
- Understanding the rules
- Data/process readiness
- Defining success criteria & goals
- Project organization &
mobilization
- Evaluation strategy
- Presentation & sign-off

ALGORITHM
ITERATION I

GO/NO-GO

ALGORITHM
ITERATION II

GO/NO-GO

ALGORITHM
ITERATION III GO/NO-GO

BUSINESS CASE

Fast track report
- Final evaluation
- Project outcome &
sign-off
- UX mockup (product
design)
- Architecture and
technical design
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THE PROCESS IN FOCUS

> 12
months

OPERATIONAL
DISRUPTION
MANAGEMENT

TACTICAL

STRATEGIC

3-12
months

1-4
weeks

24-NOW
hours

Task assignment and route planning

Den daglige dispatching baseret på given vagtplan
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SOM AT SPILLE TETRIS!!!

1

Blive bedre til at lægge puslespillet
Planlægge dynamisk efter kendte forudsætninger

2

Forudsige og estimere brikkerne, fx:
- Hvor forventer vi at der dukker nye opgaver op?

1

+

- Hvilke opgaver afviger fra normal procestid?

2

=

Decision Science
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T H E A L G OR I T H M –
WHAT WE NEED TO KNOW
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WHAT WE NEED TO KNOW ☺

GOALS

CAPACITY = WORKFORCE

DEMAND = TASKS

BUSINESS RULES
(HARD AND SOFT)
FOR ASSIGNING TASKS TO
WORKFORCE MEMBERS
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GOALS

F.eks.
• Minimer Kørsel
• Minimer Ikke-produktiv tid
• Afbalancer PLUS MINUS tid
• Overhold SLA (x%)

GOALS
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DEMAND - OPGAVER

F.eks.
▪ Adresse
▪ Varighed (forventet / faktisk)
▪ Opgavetype / Krævede skills
▪ Bemanding (mere end én medarbejder?)
▪ Tidsvindue (tidligste / seneste start)
▪ Vigtighed (haste-opgaver)

DEMAND = TASKS
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CAPACITY - MEDARBEJDERE

F.eks.
▪ Vagtplan / Fremmøde profiler
▪ Start og slut tidspunkt
▪ Start og slut adresse
▪ Skills
▪ Køretøjer
▪ Udstyr/Materialer
▪ PLUS, MINUS tid (saldo)

CAPACITY =
WORKFORCE
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REGLER FOR ALLOKERING AF OPGAVER
F.eks.
• Overenskomstregler i forhold til arbejds- og hviletid
• Kundekendskab: Hvem må besøge hvilke kunder
• Koblede opgaver:
• Samme mand
• Rækkefølge og tidsafhængighed

GOALS

BUSINESS RULES
(HARD AND SOFT)
FOR ASSIGNING TASKS
TO WORKFORCE
MEMBERS
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PRIORITERINGSMATRICE - REGLER
Dataparathed/
tilgængelighed

Værdi

Lav

Høj
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FAST TRACK ESTIMAT
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KOMMUNENS OPGAVER
Algorithm test
Agile & iterative process (max 3 iterations with go-no/go
decisions included)
- Algorithm refinement (design & development)
- Result validation
- UX field work (interviews)
- Business case check-in, presentation & sign-off

Deltagelse i
workshop

BUSINESS REVIEW

GO/NO-GO

1-day workshop
- Scoping
- Understanding the rules
- Data/process readiness
- Defining success criteria & goals
- Project organization &
mobilization
- Evaluation strategy
- Presentation & sign-off

ALGORITHM
ITERATION I

GO/NO-GO

ALGORITHM
ITERATION II

GO/NO-GO

ALGORITHM
ITERATION III GO/NO-GO

• Dataleverance (jf. slide 7-10)
• Deltagelse i 1x workshop pr iteration
• virtuelt, 1 time
• Deltagelse i 1-2 interviews med fokus på UX
• Løbende evaluering af planer fra algoritmen
• Løbende sparring om forståelse af regler,
datagrundlag osv.

Deltagelse i
afsluttende
præsentation
BUSINESS CASE

Fast track report
- Final evaluation
- Project outcome &
sign-off
- UX mockup (product
design)
- Architecture and
technical design
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SAMLET ESTIMAT (QAMPO) – 33 DAGE (~250 timer)
Algorithm test
Agile & iterative process (max 3 iterations with go-no/go
decisions included)
- Algorithm refinement (design & development)
- Result validation
- UX field work (interviews)
- Business case check-in, presentation & sign-off

3 dage
BUSINESS REVIEW

GO/NO-GO

1-day workshop
- Scoping
- Understanding the rules
- Data/process readiness
- Defining success criteria & goals
- Project organization &
mobilization
- Evaluation strategy
- Presentation & sign-off

ALGORITHM
ITERATION I

12 dage

GO/NO-GO

ALGORITHM
ITERATION II

8 dage

GO/NO-GO

4 dage

ALGORITHM
ITERATION III GO/NO-GO

6 dage

BUSINESS CASE

Fast track report
- Final evaluation
- Project outcome &
sign-off
- UX mockup (product
design)
- Architecture and
technical design
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OUTCOME & NEXT STEP

Outcome af fast track
• Anbefalet løsning, herunder
• Arkitektur (Front-end eller kun algoritme?)
• UX (Planlægningshorisont + frekvens)
• Faktabaseret business case
• Hvad kan opnås med en decision science baseret tilgang til dispatching af opgaver indenfor det valgte område
– baseret på en faktisk algoritme-baseret plan, frem for gæt og estimater
• Estimerede udviklings- og driftsomkostninger for den anbefalede løsning
Next step efter fast track
• Kommerciel aftale om evt. udvikling og efterfølgende drift af MVP (Minimum Viable Product)
• Licens + implementering/tilpasning + service & vedligehold vs. Software-as-a-Service
• Herunder integration til kildesystemer for arbejdsopgaver og vagtplaner
• Andre anvendelsesområder
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WE LOVE TURNING
COMPLEXITY INTO
SIMPLICITY

Ali Khatam

ali@qampo.com
www.qampo.dk
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