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Projektets fremdrift og resultater 
Projektet har siden starten af januar 2021 været i god gænge til trods for udfordringer og snubletråde. 
Samarbejdet mellem de 5 deltagende kommuner har været tæt og lydefrit, grænsefladen mod AI-
leverandørerne på det danske marked har været præget af åbenhed og samarbejdsvilje, og interessen fra 
de omgivende kommuner og myndigheder har været tydelig. 

Data og hypoteser 
Projektets første fase frem til 1. august 2021 havde fokus på en indledende afdækning af hypoteser og en 
efterfølgende indsamling af data. Arbejdet indenfor begge områder bar præg af, at de 5 deltagende 
kommuner har forskellige udgangspunkter for flådestyring og dermed arbejdet med kunstig intelligens 
indenfor området. Vigtige parametre i den forbindelse er: graden af central organisering i 
flådestyringsopgaven, tilgængeligheden af data i centrale it-systemer og ambitionsniveauet i forhold til 
opgaven med CO2-reduktion. 

Projektet valgte at hente data fra en række systemer, herunder data om kørselsruter, mødebooking, 
hjemmeplejeopgaverne, udbetalt kørselsgodtgørelse og køretøjerne. En del data har vist sig velegnet, mens 
andet er fundet overflødigt og derfor er blevet slettet fra projektets datalake.   

Simuleringstool på en AI-platform 
Henimod slutningen af fase 1 blev det besluttet at trykprøve ideen om et simuleringstool. Værktøjets 
funktion var i første omgang at belyse, hvilke konsekvenser for kapacitet, økonomi og ikke mindst CO2-
udledning en ændring af flådens sammensætning vil få. Det blev besluttet at anvende en beregningsmotor, 
som Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb har fået Miljøstyrelsen til at udarbejde for at kunne beregne 
den såkaldte TCO (Total Cost of Ownership). 

I fase 2 tilføjes simuleringstoolet ny funktionalitet, der forventes at være færdig i Q2-3 2022. Det drejer sig 
om at optimere allokeringen af køretøjer med anvendelse af en algoritme, så de mest miljøvenlige og 
billigste kører de fleste kilometer. Denne funktion fordrer, at it-systemet med bookingfunktionen kan 
anvende algoritmen, hvilket ikke er tilfældet med de to systemer, som de deltagende kommuner anvender. 
En anden funktion, der tilføjet, betyder at simuleringstoolet vil kunne multifaktor-simulere. Eksempelvis 
kan man simulere med udgangspunkt i, at der skal reduceres en mængde CO2 med et vist beløb som 
investering. Resultatet bliver en bestemt sammensætning af køretøjer med cykler og elbiler som et 
eksempel på CO2-reducerende køretøjer. Der vil så at sige kunne simuleres med flere udgangspunkter. 

Simuleringstoolet skal tilgås som en webapplikation. Derfor indkøbes i løbet af foråret en såkaldt AI-
platform, hvor både data og algoritme hostes, og projektet forventer at kunne teste Graceplatformen fra 
2021.ai i den forbindelse.    

Proof-of-concept-analyse indenfor skadedyrsområdet 
I fase 2 har to af projektets kommuner skaffet data fra skadedyrsområdet, så det har været muligt at 
gennemføre en PoC-analyse. Den viste, at der er både vejtid og CO2 at spare ved at anvende en algoritme 
til at bestemme rækkefølgen af besøg hos borgerne. I den ene kommune har analysen peget på en mulig 
besparelse på 5% mens den anden kommune formentlig vil kunne spare 29%. 

Ibrugtagningen af denne algoritme beror på et samarbejde med leverandørerne af driftssystemerne, og 
mulighederne vil blive afsøgt i foråret 2022.  
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Formidling 
Projektet har tidligt involveret sig i formidling af proces, overvejelser og resultater. Dels via et Advisory 
Board, hvor møder med interesserede AI-leverandører har bidraget med kommentarer og ideer til 
tilbudsindhentningen og dialog omkring AI-projekter i kommunerne. Projektets ambition har været at 
bidrage til modning af markedet for leverandørydelser indenfor kunstig intelligens til det offentlige. 

Projektet har ligeledes gennemført to dialogmøder og en præsentation på Digtaliseringsmessen, hvor fokus 
var på ledelse og organisering af kommunale AI-projekter. Det ene dialogmøde blev gennemført i 
samarbejde med Copenhagen Business School, som følger projekter i deres forskning indenfor offentlig 
digitalisering. 

Der formidles løbende på projektets website, som kan ses her – link. 

 

Udfordringer for idriftsættelse, skalering og udbredelse 
Projektet mangler i dette første år stadig at se, om de konkrete leverancer indenfor kunstig intelligens og 
flådestyring kan forankres i et blivende setup, men overvejelserne er startet tidligt. Herunder beskrives de 
udfordringer som anses for mest påtrængende i den forbindelse. 

Kommuner uden flådestyringssystem 
Et ikke kortlagt antal danske kommuner har enten ikke er flådestyringssystem, flere forskellige systemer 
eller systemer, der kun styrer en del af kommunens flåde af køretøjer. Projektet vil sammen med KL 
undersøge fordelingen med en survey indenfor de nærmeste 8 uger.  

Flådestyringssystemet er helt centralt, når der skal bruges data til at understøtte CO2-fortrængning og 
effektivisering gennem kunstig intelligens. Dette system udgør ligeledes en central platform for operationel 
formidling og dermed anvendelse af simuleringstoolet. 

Flåden styres decentralt 
Effekten af kunstig intelligens indenfor flådestyring fremmes af muligheden for at regulere gennem central 
styret policy. Dette gælder både ved indkøb og leasing af køretøjer men også i forhold at regulere 
kapaciteten af køretøjer og hvilke køretøjer, der kører hvilke ture.   

Store omkostninger ved kunstig intelligens og flådestyring i kommuner 
Organisatorisk implementering af et flådestyringssystem i en kommune er en kompleks opgave afspejlet i 
den sammensatte kommunale opgaveportefølje. Lignende centraliseringsopgaver gennemføres indenfor 
bygningsdrift og It med betydelige vanskeligheder med økonomi og tid. 

Der er generelt betydelige omkostninger ved tilpasning, ibrugtagning og videreudvikling af kunstig 
intelligens, og det faktum kombineret med den manglende kommunale modenhed indenfor flådestyring 
som faglig disciplin trækker store omkostninger med sig. Et AI-signaturprojekt kan med sin central bevilling 
igangsætte processen, men det er vurderingen hos de deltagende kommuner, at der skal 3-4 gange flere 
kommuner ind som brugere og betalere af simuleringstoolet, før økonomien hænger sammen. 

Mangler i flådestyringssystemer 
De It-systemer, som stiller de helt centrale data til rådighed, er de såkaldte flådestyringssystemer. De fem 
deltagende kommuner er fordelt på to systemer, som begge har mangler i forhold til at anvende den 
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kunstige intelligens, som projektet kommer til at stille til rådighed. Projektet er i positiv dialog med 
leverandørerne med henblik på at opgradere tilgængelighed af data og funktionalitet via APIet. 

Disruption indenfor køretøjer, drivmidler og mobilitetssoftware 
Køretøjer, drivmidler og software indenfor mobilitet er nøgleområder for flådestyring. Der er en betydelig 
disruption indenfor disse områder, hvilket vanskeliggør fokusering af kunstig intelligens: der er moving 
target. Eksemplet er andelen af elbiler i de kommunale bilflåder, eller planerne om at anskaffe elbiler. 
Begge er vokset betydeligt i projektets første år, hvilket har været med til at skubbe til projektets fokus. 

 

Projektrelaterede problemstillinger 
Virtuelt samarbejde 
Projektets første år har båret præg af situationen omkring Covid 19. Derfor har langt hovedparten af møder 
og workshops været afviklet virtuelt. Båndbredden er smallere i virtuelle møder, og det har trukket veksler 
på leverandører, projektdeltagere og projektledelse og koordinering. Omvendt har projektet efter en 
vanskelig startworkshop fået udviklet et godt løbende samarbejde med 2 korte og effektive såkaldte stand-
ups ugentligt 

Multipartsprojekt 
Store dele af den kommunale organisation bruger køretøjer i deres arbejde. Derfor har projektet haft travlt 
med at række ud til de mange interessenter, som flådestyring rummer. Med 5 deltagende kommuner og et 
antal leverandører er det samlede antal interessenter ganske stort. 

 

Etiske dilemmaer og juridiske overvejelser 
Projektets persondata og de tilhørende systemer indebærer ikke risikoniveauer, der er høje. Men med 
lokationsdata og anvendelse af kunstig intelligens har der været arbejdet med risikovurdering, 
konsekvensanalyse og databehandleraftaler og to områder har givet etiske og juridiske overvejelser. 

Overvågning af medarbejdernes whereabouts 
Flådestyringsdata har lokation som et centralt element, og det har givet anledning til debat blandt 
kommunale medarbejdere. Der er flere argumenter for, at man som myndighed har brug for lokationsdata. 
For det første skal en kommune vide, hvor dens ejendom befinder sig, og dernæst har dette projekt vist, at 
der er betydelig gevinst, økonomisk og CO2-mæssigt, ved at have adgang til rutedata. For at undgå, at 
rutedata anvendes til overvågning af medarbejderne i simuleringstoolet, er der lagt en filtrering ind, så 
adresser og konkrete lokationer ikke kan tilgås via toolets brugergrænseflade. 

Personoplysninger i usikre tredjelande 
Projektets såkaldte datalake er hostet i en public cloud hos et dansk selskab med lokaler i Høje Tåstrup, og 
data processeres ikke med webtjenester men kun i software, der er installeret på de dedikerede servere. 
Dette sikrer de registrerede mod, at deres personoplysninger behandles i usikre tredjelande, som USA er et 
eksempel på. 
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