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Gevinster
Løsning 1

200% yderligere årlig besparelse

Løsning 2

Genbruge løsning til én forvaltning til at 

dække de andre 6 i København

Løsning 3

Leveret før tid, til budget og aftalt scope

Løsning 4

Genbruge løsning 3 til at leverer 12x 

billigere og 14x hurtigere



Baggrund
Guest flow management i Disneyland Paris

Bachelor fra Informationsvidenskab Aarhus

E-business kandidat fra IT-Universitetet

Online salg og forretningsudvikling i Tivoli



Byens behov
Give plads til at bruge og udvikle byen

Holde byrummet rent og grønt

Holde infrastruktur i god stand

Øge fremkommelighed

Så effektivt som muligt



Kerneopgaven

1917 2017



Kerneopgaven

2010 2017



Hvorfor?
Forsøgte at løse behovene med løsninger

på markedet

Stødte igen og igen mod en øvre grænse

for hvor godt en løsning kunne tilpasses

Og hvor nemt data kunne deles på tværs

Og at forbedringer til løsninger ikke 

kunne genbruges i andre løsninger



Jeff Gothelf



Jeff Gothelf



Jeff Patton



Byg selv
Bygget egen platform

Fuld ejerskab

Fuldt ansvar…

Mulighed for open source



Hvordan?
Byg det rigtige

Det der løser de reelle 

forretningsmæssige behov

…og ikke mere.



Hvordan?
Byg på den rigtige måde

Fleksibilitet

Genbrug

Løbende forbedring



Ram behov
Med dyb forretningsforståelse

- i så lille løsningsteam som muligt

Med fokus på at skabe forandring

- frem for klassisk projektfokus

Ved at tænke fleksibilitet og genbrug ind

- i stedet for at tro at man rammer rigtigt

Med korte feedbackloops 

- frem for big bang launch

…ad infinitum



PUMA
Platform til

Understøttelse af 

Mobile

Arbejdsgange

Planlægning

Tilsyn

Indberetning

Koordinering

Ruteoptimering

Udførelse

Dokumentation



Løsninger
Vejvedligehold

Registreringer og optællinger

Tømning af vejbrønde

Flådestyring

Tømning af affaldskurve

Graffiti

Monumentregistrering

Giv et Praj

Tilsyn med byudstyr

Tilsyn med tilladelser



Hvad?
Platform

Projekter

Produkter

Proces

Program

Sænke barrierer for optimale løsning



Platform
Teknisk platform

Continuous delivery

DevOps

Rapid prototyping

Netværk af løsninger



Opsplit
Sensor

Sender

Installation

Netværk

Modtagelse

Transformering

Lagring

Behandling

Udstilling

Anvendelse

…



GPS data
Sensor + sender

Installation

Netværk

Modtagelse + transformering

Lagring

Behandling + udstilling

Anvendelse



Tæt på
Data skal så tæt på værdiskabelsen som 

muligt

Præsenteret på rette tidspunkt, rette sted, 

på rette måde, til rette person

Muliggør forbedring i marken



Eksempler
Data fra PUMA Materiel

Data fra PUMA Vejvedligehold



BI
PUMA er ikke BI platform…men…

Selfservice BI tæt på beslutningsbehovet

Hvordan performer min enhed i forhold

til naboenhed – og i forhold til os selv,

for et år siden

Hvilket materiel kører ikke nok; bliver

ikke vedligeholdt; forurener for meget;

etc.



Byg selv scoreboards



Belastning: tid fejemaskine har fejet i minutter



Belastning: tid fejemaskine har fejet i minutter



‘Urinkortet’: heatmap ud fra spulevogns placering uden tænding



Inspektionsfaktor ud fra machine learning model



Citater
Kirkegårdsmedarbejder: "Jamen, det her er 

jo lettere - IT plejer jo at gøre ting 

sværere!"

Mekaniker: "Jeg var godt nok skeptisk, da 

jeg hørte, at kommunen selv ville udvikle 

det her IT-system - men jeg er virkelig 

imponeret nu, godt gået!”

Centerchef: "Jeg må lige fortælle hvor 

fede de ting, der bliver lavet i PUMA er, 

og hvor godt det bliver taget imod i 

driften”



Resultat
Glade brugere og direktion ☺

Ingen magi…

Forstå problemer sammen med brugerne

Finde bedste løsning sammen

Bliv ved. Stadig mange udfordringer!



Udfordringer
Ikke alt er rosenrødt…

Genbrug er svært

Høj kompleksitet

Data deles ikke optimalt endnu

Stor efterspørgsel = flaskehalse

…resten af organisationen har anden 

tilgang



Takeaway
Der er værdi i bygge det rigtige på den 

rigtige måde

Der kan være værdi i at bygge det selv

Opsplit de enkelte dele i værdikæden

Vi skal dele data OG løsninger, så vi kun 

bruger borgernes penge én gang på det 

samme



Tak
Kan I genkende udfordringer?

Er der villighed til samarbejde?

Hvordan kommer vi i gang?

Tag fat i mig på:

B61S@tmf.kk.dk eller 29 77 50 69





Projekter
Kun et middel!

Vi har ikke projektledere

Vi har product owners

Det er produktet, i hånden på brugeren,

der skaber værdien



Produkter
Løsninger der opfylde et klart og fælles aftalt 

forretningsmæssigt behov

Har identificerede mål

Genbruger fra platform

Giver tilbage til platform, når der laves nyt 

eller tilpasses



Proces
Sænke barriere for afprøvning af antagelser

Hurtigt i gang med kompetente folk

Visualiser arbejdet

Begræns work-in-progress

Løbende forbedring



Proces



Program
Samlingen af det hele



Inspiration
Lean

Agile

Design thinking

Mange kilometer og timer med brugere


