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Referat fra møde i SCA – mobilitetsgruppe møde 3 
 

1. Velkomst v/Kasper Dam Mikkelsen, CLEAN 
2. Siden sidst v/Susanne Krawack, Aarhus Kommune 

a. Udviklingsmål v/Susanne Krawack, Aarhus Kommune (bi-
lag) 

b. Erfaringer fra Schweiz  v/Michael Stevns, Siemens 
3. Oplæg om Maas-arbejde i Movia v/Anette Enemark, Movia 
4. Forretningsmodeller v/Michael Alstrøm,  Lundgreens 
5. Erfaringer fra udlandet v/Susanne Krawack, Aarhus Kommune  

a. Notat (bilag) 
b. Barcelona 

6. Opgaver foran os v/Erik Jespersen, Aarhus Kommune 
a. Roadmap 
b. Analyseramme 

7. Hvem gør hvad? v/Erik Jespersen, Aarhus Kommune 
8. Næste møde 

 
Ad 1) Velkomst 
 
Kasper Dam Mikkelsen (KDM) indledte med en præsentation af CLEAN og 
de aktiviteter, CLEAN har. Derefter ridsede Erik Jespersen (EJ) kort oplist-
ning af arbejdsgruppens opgave.  
 
Kort navnerunde og præsentation af nye deltagere.  
 
Ad 2) Siden sidst 
 
a) Udviklingsmål 

Susanne Krawack (SK) gennemgik det udsendte oplæg til udviklingsmål.  
SK konstaterede, at der synes at opgaven synes at have ’medvind’ – der er 
it-platforme til rådighed og deleøkonomi er et hot emne. Det kan hjælpe på 
udfordringerne med at få ændret borgernes mind set og åbne private biler 
op. Heri ligger et stort uforløst potentiale.  
 
SK vurderer, at den største udfordring er forretningsmodellen for de enkelte 
aktører.   
 
 
 

HTTPS://CLEANCLUSTER.BOX.COM/S/NA0EEPKJ0ODR9XXS7Q
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b) Erfaringer fra Schweiz 

Michael Stevns (MS) gennemgik oplæg om Maas-projekt i Schweiz. Ved-
hæftet er de plancher, som oplægget tog udgangspunkt et nationalt i (fortro-
ligt). 
 
SOB i Schweiz har haft et ønske om at videreudvikle sig som distributør. 
Siemens har leveret løsningen efter et udbud. En slags rejsekort uden et 
kort. Løsningen går live om et par måneder og omfatter alle tog og busser 
(’rejseplanen’) samt billetsalg. Cykler er integreret i et andet projekt. 
Bevæggrundene bag SOBs handlinger: 
 

-‐ Ønske om at reducere salgsomkostninger (driver) 
-‐ Strategi, hvor de gerne vil være togudbyder og ikke kun mobilitets-

udbyder 
-‐ Ønske om at være ’herre i eget hus’ og ikke f.eks. ende med at skul-

le underlægge sig en løsning som en privat aktører etablerer (eks.  
google)  

-‐ Og på den måde undgå at blive reduceret til en ren vare. 

Ønsket er at ekspandere til andre områder: delebiler, taxier mv. Perspekti-
verne kan være udvikling over mod accessibility provider (hoteller, restau-
ranter, golfbaner osv). 
 
Forretningsmodellen 
Siemens er software leverandør. Der er tale om et kontraktsforhold. Forde-
lingsnøglen mellem Siemens og SOB: Fast del (pr. klik) + variabel del pr. klik 
(falder pr. klik). Meget få kapitalomkostninger. 
 
Opbygget som slags koncessionsstruktur med et udviklingsperspektiv om at 
blive det reelt. Siemens overvejer at gå med som partner.  
 
Begrundelser for valg af Siemens: 

-‐ End-to-end produkt 
-‐ Software as a service – få omkostninger 
-‐ Forhold fra tidligere (e-billet) 
-‐ Åben og skalerbar løsning 

Bobler-tanker 
-‐ National vs. small scale-løsning: Ideelt set en national løsning. Lav 

barriere med denne type løsning. Nemmere at starte i det små og så 
scalere op? 
EJ spurgte, om man kan lave en open data platform (white label) og 
så lave egen front end? 
MS: Fokus på standarder og protokoller er vigtigt i denne sammen-
hæng 
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-‐ Kommerciel enhed? Usikkert, om der en stor nok margin på billet-
salg til at tjene penge. Måske er man som offentlig leverandør bedre 
stillet ved at have snor i det. 
KDM spurgte til, om man nu går mod en blanding af private og of-
fentlige aktører i et fælles selskab? MS: Ja.  

-‐ Anette Enemark (AE) konstaterede, at hele spektret af modeller er 
repræsenteret internationalt med Finland som en model med næ-
sten ren uafhængig af det kollektive trafikselskab til Wien-løsningen 
som er ren offentlig – inkl. Hybrider imellem. 

-‐ Nudging platform til f.eks. delebilerne. Forretningsmodellen for den-
ne type aktører. Er det reklamer eller en procentandel som f.eks. 
hos GoMore? 

 
Ad 3) Maas-arbejde i Movia 
 
AE oplyste, at Movia har været i gang med maas-planer i et stykke tid. Dæk-
ker 45 kommuner og 2 regioner. Ønsket er den bedst mulige mobilitet. Et 
indledningsvist ønske fra bestyrelsens side om en multimodal app er blevet 
lagt ned, og man har nu bestyrelens støtte til at arbejde videre med en 
maas-løsning i stedet. 
 
Muligheder i det:  

-‐ Fulde busser 
-‐ Samme antal busser 
-‐ ’Google-spøgelse’ 
-‐ Samfundsansvar – miljø, socialt osv 
-‐ Hvad vil vi være med til og ikke med til? 

Værtsskabet for ITS World Congress i Malmø og København i september 
2018 er blevet til den måldato, der sigtes mod.  
 
Forløbet har været: 

-‐ Forår 2016: For- og interessentanalyse  
-‐ Beslutning i bestyrelsen 
-‐ April 2016-nu: Projektmodningsaktiviteter. Strategisk samarbejde 

med KK.   
-‐ Har afholdt roundtable session med aktører som DSB, Metro, delebi-

ler, bybiler, taxa, bycykler, regionen og Vejdirektoratet. Konklusion: 
alle aktører enige om, at rygraden i løsningen skal være kollektiv tra-
fik. De mindre aktører har interesse i øget legitimitet, som et part-
nerskab vil indebærer samt i den øgede adgang til et større marked. 
De er derfor positive. 
Man har endnu ikke forholdt sig til henholdsvis organisering og fi-
nansiering.   

-‐ Efteråret 2016: Spørgeskema udsendt. Hvor er markedet henne? 
Erfaringer? Hvilke opgaver/roller ser I jer selv inden for? Vurdering 
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af tidsplanen med 2018? Forretningsmodel? 
Der er kommet 14 svar tilbage fra både udviklere og operatører.  

Modelforslag 
-‐ Udbud fra offentlig instans. Finansiering: 10-20 mio. kr. til udvikling. 

5 mio. kr. til drift. 
-‐ Ren privatfinansieret model. Adgang til at videresende billetter. Selv 

bære udvikling og driftsomkostningerne (kombination af kundebeta-
ling for convenience, videresalg af mobilitetsydelser samt ’klik’). 
Krav: Det offentlige skal skabe rammen for, at de må videresælge 
billetter samt stille data og produkter (billetter) til rådighed. Liberali-
sere billetprisdelen (lovgivningen) 

-‐ Data på tværs af alle aktører 
-‐ Valide realtidsdata 
-‐ Kundeserviceled = dyrt 
-‐ Betalingsdelen vil alle have (hos platforms/serviceprovideren) 
-‐ Kontraktsdelen skal ligge hos dem (serviceprovideren) – på den 

måde kan de få det til at løbe rundt (alene på produktsalget) 

Prissætning 
Indkomne bud: Abonnementsløsning, pay-as-you-go til at starte med.   
Konklusion: Der er et marked. Flere positive tilkendegivelser, men også væ-
sentlige knaster. Kundegrundlaget er endnu ukendt. Forventning om et godt 
grundlag.  
 
Overvejelser 

-‐ Der er en stærk formodning om, at bestyrelsen vil acceptere 
-‐ Vigtige issues:  

o Ikke ukritisk holdning til accept af alle typer aktører, der 
kan/ønsker kobles på (eks. stripklubber) 

o Rammen skal understøtte miljømæssig fornuftig samfunds-
orden 

-‐ Adgang og ejerskab til egne data er meget vigtig 
-‐ ….. Og masser af jura 

Ad 4) Forretningsmodel 
 
Michael Alstrøm (MA) runddelte et papir om konstruktioner ift. forretnings-
modeller. Vedhæftet referat. 
 
Humlen ligger i ejerskabet til data. Brugen af den og de vil-
kår/begrænsninger man stiller til nogle aktørtyper. 
 
Den interessante del af modellen er den forædling af data, der sker i projek-
tet. Dilemmaet for den offentlige dataleverandør er, om man skal have andel 
i den værdiforøgelse, som forædlingsprocessen giver. Den fortjeneste kan 
evt. anvendes til at dække udgifterne til udvikling af systemet. 
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Må det offentlige overhovedet skyde data ind i en forædlingsplatform og på 
den måde give indirekte erhvervsstøtte til private aktører? 
 
Der skal således etableres en konstruktion, der kontraktligt forholder sig til 
disse spørgsmål. Der skal også etableres kriterier for, hvordan der trækkes 
på data i forædlingsboksen. Det offentlig skal have adgang til disse gratis. 
Dertil kommer spørgsmål til adgangen til og brugen af brugernes/købernes 
adfærd i form af data. Det offentlige kan opnå vigtig øget viden om borger-
nes mobilitetsadfærd, som man i dag ikke har adgang til.  
 
Incitatmentsstruktur for at lægge ind – og hente ’fortjeneste’ skal være klar.  
Næste led. Forretningsmodellen for driften behøver ikke være den samme 
som modellen for udvikling af platformen.  
 
Der er behov for at vende udbud på hovedet. Tænke mere i styringen. Der 
skal stilles konditioner, så eksempelvis ikke miljøbelastningen øges.  
Vigtigt at sikre, at systemløsningen ikke hindrer agilitet. Og det kan godt 
være frygten, når det offentlige slår sig sammen om løsning og inviterer pri-
vate ind. 
 
Så det fremgår, at værdien af den fælles løsning med fælles data overstiger 
tabet ved at afgive egne data. 
 
Drøftelse: 

• KDM: Hvordan får vi de gode ideer med i dette arbejde allerede nu? 
Skal ’bygherre-kredsen’ vokse? Og hvordan skal den accellerere? 
SK: Fordelen ved at yde et samlet tilbud nu er, at maas fremgår af 
regeringsgrundlaget.   

• SK: Hvordan skalere man klogt? Starte med hvem? AE anbefaler et 
minimum value product. Det er et godt sted at starte. Og så tænke 
agilt.  

• Hvordan tænker kunderne? Der ligger et vigtigt clue i algoritmerne i 
dette system. EJ foreslog, at man taler med Alexandrainstituttet, om 
de kan hjælpe arbejdsgruppen med at gøre os klogere på, hvad 
brugerne vil. Hvad de har brug for? Hvordan de tænker? Der skal 
spørges ’klogt’, så der ikke gives svar, der ikke hjælper os til det ret-
visende billede af virkeligheden. Vi skal være sikre på, at hele trans-
portcirklen dækkes, ikke bare pendling. Aarhus Kommune tager kon-
takt til Alexandra (ansvar: SK). 

• AE tilbød, at lave et oplæg til næste møde, hvor der stilles skarpt på 
kravene fra relevante aktører. SK tager kontakt til Midttrafik (ansvar: 
SK). 

• Siemens vil til næste møde overveje, hvordan man går fra lille skala 
til stor (ansvar: Siemens). 
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Det blev drøftet, at algoritmeudformning er helt central. Der udestår en op-
gave med at komme med bud på forskellige modeller for det. 
 
Afslutningsvist tilkendegav Siemens, at det er vigtigt, at det videre arbejde 
og samarbejdsformen ikke gør virksomheden inhabile ift. eventuelle fremti-
dige udbud. Det blev aftalt, at Siemens kontakter Lundgreen direkte med et 
par spørgsmål til det oplæg, som virksomheden har til det oplæg, som 
Lundgreens har lavet omkring dette issue (ansvar: Lundgreens og Siemens). 
Det vil dog være vigtigt, at den viden, der genereres i dette forum, er offent-
lig for alle. Det vil KDM og Hanne Storvang (HS) finde en model for (ansvar: 
KDM og HS).  
 
Ad 5) Erfaringer fra udlandet 
 
Punktet blev ikke drøftet. 
 
Ad 6) Opgaver foran os 
 
Det blev aftalt, at Aarhus Kommune samler en ’trojka’ af forskellige aktører 
(også FDM), som efterfølgende kan tage til ministeren. Derudover kommer 
vi med et bud på en roadmap til næste møde. AE inddrages i dette arbejde. 
 
Ad 7) Hvem gør hvad? 
 

Hvem Opgaver Deadline 
Aarhus Kommune Kontakt til Midttrafik 

og NT 
Inden næste 
møde 

Roadmap Næste møde 
Sammenkalde ’troja’  Inden næste 

møde 
Kontakt til Alexand-
rainstituttet  

Inden næste 
møde 

Siemens Overvejelser om ska-
la 

Næste møde 

Kontakt til Lundgreen 
med spørgsmål 

 

Movia Deltage i arbejde med 
roadmap 

Næste møde 

HS/KDM Mangfoldiggørelse af 
viden fra dette forum 

Næste møde 

Næste møde  
 
Ad 8) Næste møde 
Der indkaldes til et møde i begyndelsen af det nye år (ansvar: HS/KDM). 
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Afdelingsleder 
Kasper Dam Mikkelsen 

Environment and 
Smart City, 
CLEAN 

kdm@cleancluster.dk 

K
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Direktør 
Erik Jespersen 

Teknik og Miljø,  
Aarhus Kommune 

ej@aarhus.dk 
 

Mobilitetschef 
Susanne Krawack 

Teknik og Miljø,  
Aarhus Kommune 

suskra@aarhus.dk 
 

Civilingeniør 
Nadja Tønder Andersen  

Teknik og Miljø,  
Aarhus Kommune 

atna@aarhus.dk 
 

Chefkonsulent 
Hanne Storvang (ref.) 

Teknik og Miljø, 
Aarhus Kommune 

hsto@aarhus.dk 

Programchef 
Kristina Susan Dienhart  

Smart City, 
Odense Kommune 

ksd@odense.dk 
 

Enhedschef 
Casper Harboe 

Mobilite og Byrum, 
Teknik og Miljøfor-
valtningen, 
Københavns 
Kommune 

Bt52@tmf.kk.dk 
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Mobilitetschef 
Anette Enemark 

Mobilitet, Center 
for Trafik og Plan, 
Movia 

aen@moviatrafik.dk 

Mobilitetsrådgiver 
Mads Bergendorff 
 

Mobilitet, Center 
for Trafik og Plan, 
Movia 

mab@moviatrafik.dk 
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Partnership Manager 
Michael Stevns 
 

Communications 
and Government 
Affairs, Siemens 

michael.stevns@siemens.com 
 

Business Development 
Professional 
Lise Jonasen 

Mobility Division, 
Siemens  
 

lise.jonasen@siemens.com 
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e Deputy Director, Profes-

sor  
Anders Kofod-Petersen 

Data Science and 
Engineering Lab  
Alexandrainstituttet 

Anders@alexandra.dk 
 

Professor 
Kim G. Laursen 

Computer Science, 
Aalborg University  

Kgl@cs.aau.dk 
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Partner 
Michael Alstrøm 

Lundgrens mma@lundgrens.dk 
 

 
 


