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Agenda

• Velkomst

• Demo af første version af simuleringstool
(særligt for dem som ikke har set det tidligere)

• Udviklingsplan for de kommende måneder 
(gennemgang af udviklingstrin og tidsplan)

• Overvejelser omkring inkludering af simulering på ladestandere og 
kapacitet i elbilerne.

• Åben drøftelse og input til det videre arbejde med simuleringstoolet

• Er I tilstrækkeligt involveret?
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1. Trappemodel 
– beslutning fremstår grøn og blå

A. Webbaseret 
applikation

B. Opkobling på data

Infrastruktur

1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv.

2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest CO2-venlig)

3. Allokeringsstrategi (AI) – del 2: Strøm
Vurdering af om der er strøm nok på bilerne/ladevinduer? 

4. Allokeringsstrategi (AI)– del 3: Ladestandere
Ladestandere – behov og tilgængelighed 

5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: CO2 eller økonomi

6. Dynamiske puljer (AI)
Muligheder i at flytte på bilerne 

7. Forecast (AI)
Fremtidigt behov

Funktionalitet



Trin 1



Trin 1 – Tilretninger med afsæt i Fase 1

Minimering af tilgængelige data så personhenførbare data ikke sendes til brugeren. På nuværende tidspunkt 
sker behandlingen af data hos brugeren, men dette kan foregå i databasen. 
• Aggregering af ture i databasen
• Anvendelse af aggregerede ture i simuleringstoolet

Simulering på flere bilmodeller. Simuleringestoolet fra Fase 1 tillod simulering på enkelte bilmodeller, hvilket 
ikke er nok til en realistisk simulering
• Understøtte flere bilmodeller end blot én type fossilbil og en type elbil
• Gøre bilmodellernes attributter tilgængelige for trin 2 og trin 5, f.eks. rækkevidde

POGI-beregninger gøres tilgængelige i deres nyeste version
• Opdatering af POGI-ark til nyeste version, da der er rettelser fra Miljøstyrelsen
• Undersøgelse af mulighed for at lave POGI-beregning på en separat service
• Etablering af POGI som en separat service

Gennemgang af de data som udstilles som baggrundsinformation. Den nuværende liste af 
baggrundsinformation som brugeren kan se skal revurderes
• Listen med eksempler på baggrundsdata fra Dan fra sidste møde sammenlignes med det der udstilles på 

nuværende tidspunkt
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Simuleringstoolet – som det er i dag

07:45 → 08:30 (10 km)

08:00 → 08:15 (30 km)

08:30 → 10:30 (12 km)

08:45 → 09:15 (40 km)

Billig

Dyr

Nuværende strategi, tur 
tildeles første ledige bil

= 22 km 

= 70 km 



Simuleringstoolet – det er efter trin 2

07:45 → 08:30 (10 km)

08:00 → 08:15 (30 km)

08:30 → 10:30 (12 km)

08:45 → 09:15 (40 km)

Billig

Dyr

AI tildeler ture så det 
samlet set bliver billigst i 
driftsomkostninger

= 70 km 

= 22 km 

08:00 → 08:15 (30 km) 08:45 → 09:15 (40 km)

07:45 → 08:30 (10 km) 08:30 → 10:30 (12 km)
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Simulering på mål: CO2 eller økonomi
Baggrund

• Fra trin 2 kan vi udnytte det data og den algoritme der kvalificerer en flåde af køretøjer til at kunne opfylde behovet for en 
given kapacitet

• Ud fra den generelle dag (ruter, biler brugt) samt dage med spidsbelastning med forhøjet kapacitet, kender vi kravene til 
flåden. 

• Mulige køretøjer for de krævede ruter rulles ud, hvorefter der optimeres på CO2 eller økonomi. Det gøres ved at afsøge 
alle mulige kombinationer på en effektiv måde. Konkret opnås det ved at inddele ruter og køretøjer i forskellige kategorier 
(med deres dertilhørende konsekvenser), hvor en mulig løsning afskæres så tidligt som muligt. Det sker hvis 
sammensætningen af ruter og køretøjer ikke giver en optimering på CO2-udledning eller økonomi, eller hvis løsningen 
ikke kvalificeres af den underliggende sub-rutine (algoritme) fra trin 2.

Opgaver

• Front-end kompatibilitet – dine mål (CO2 og/eller økonomi) 

• Web applikation

• Udvikling og validering af multiobjektiv simuleringsalgoritme

• Udvidelse – link mellem trin 2 og 5 – når 5 kommer med løsninger skal disse valideres/kvalificeres

• API - Split front-end, back-end med adgang til mindst nødvendig data
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November December Januar Februar

Droids Agency 2021 - Confidential

April 2022
Udviklingsarbejdet I 
Droids og QAMPO 
afsluttes

MartsMåned:

Tidsplan – overordnet roadmap

April Maj

A. Webbaseret applikation
(og driftsplatform)

B. Opkobling på Livedata (Skyhost)

1. Tilretninger med afsæt i Fase 1
Justeringer som fx understøttelse af flere biltyper mv. 

2. Allokeringsstrategi (AI) – del 1: Co2-optimering
Optimering af hvilken bil der køres i (mest Co2-venlig)  

5. Simulering på mål (AI)
Simulering med rammer: Co2 eller økonomi

Fast track på skadedyrsbekæmpelse
QAMPO er lead

Kan evt. påbegyndes tidligere?
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Ladestandersimulering – data og funktion

I trin 4 indarbejdes information omkring antallet af ladestandere på en lokation:
• Antal ladestandere på en lokation kan gives som input i toolet. Dette kan både være de faktiske 

ladestandere eller planlagte/mulige, der kan bruges som “what-if” scenarioanalyse.
• Simuleringen og den intelligente ruteplanlægning overholder dette i forbindelse med ladning. 

I forhold til brugsscenarier så vil man kunne benytte funktionaliteten til:
• Balancere indkøbet af elbiler med den reelle opladningskapacitet (selv hvis man har rigeligt med 

elbiler på en lokation vil CO2 besparelsen på et tidspunkt ikke blive lavere fordi flaskehalsen går 
fra at være elbiler til at være ladestandere)

• Simulere CO2 besparelsen hvis der etableres en ladestander mere. Hvis simuleringen så giver en 
løsning med en besparelse på 0,2 tons CO2/år i forhold til ens grundscenario (virkeligheden i dag) 
så vil man kunne tage de konkrete etableringsomkostninger udregne bang-for-buck. 

• Man vil kunne lave en risiko analyse af effekten hvis en ladestander går i stykker hvad det vil koste 
ekstra i CO2/kørsel i egen bil. Dette vil være at tage ens grundscenarie og så sige -1 i antal af 
ladestandere
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