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SAMMENDRAG
Formålet med denne rapporten er å få frem ulike konsepter fra arbeidspakke 1 (AP1) og
arbeidspakke 2 (AP2), og hvordan man kan optimalisere datasett for bruk i Ai-analyse.
Rapporten bygger videre på og forklarer hovedmålsettingene med KartAI-prosjektet
relatert til datalagring og dataflyt, problemstillinger rundt dataflyt og
optimaliseringsbehov. Det tekniske språket er forklart og det er blitt utviklet en
forenkling av modellene og arkitekturen som skal beskrive dataflyten fra innhentingen
av de eksterne kildene, frem til tjenestelaget som sluttbrukeren skal ha møte med. Det
er blitt utført intervjuer med eksperter fra AP1 og AP2 om deres valg av arkitektur,
optimaliseringsbehov, skytjenester og ønsket resultat. Avslutningsvis tar rapporten opp
praksisstudentene sine tanker av hvilke deler av dette prosjektet som kan bli gjenbrukt
og hvordan videre oppnå prosjektets målsettinger.
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FORORD
Denne rapporten inneholder prosjektarbeidet til Gruppe 23 i emnet IS-302
Praksisprosjekt. Vi er fem studenter på femte semester ved bachelorutdanningen IT og
informasjonssystemer ved Universitet i Agder. Hovedmålet med rapporten er å gi
innsikt i arbeidspakke 1 (AP1) og arbeidspakke 2 (AP2) og optimaliseringsbehov for
videre arbeid.
Det er flere personer som har bistått oss med å komme i mål med rapporten og
prosjektet i løpet av semesteret, som vi ønsker å takke. Først og fremst vil vi takke
Hallgeir Nilsen som emneansvarlig i IS-302. Vi ønsker å utnevne en takk til våre
prosjektledere, Alexander Salveson Nossum og Malène Peterson for god hjelp og
veiledning. Videre ønsker vi å takke Ivar Oveland, Lars Fredrik Gyland og resten av
Kartverket for sin hjelpsomhet. Til slutt vil vi takke Arnt Emmanuel Berge, Martin
Nenseth og Mathilde Ørstavik for gode intervjuer og veiledning.
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1 INNLEDNING
Norkart tilbyr løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til
offentlig og privat sektor på det norske markedet, samt tjenester til bransjer med behov
for oppdatert eiendomsinformasjon. Forskningsprosjektet KartAi har som mål å
forbedre kvaliteten av matrikkelen og Sentral felles kartdatabase (SFKB) ved hjelp av
kunstig intelligens, for å effektivisere saksbehandling relatert til byggesaker i
kommunen. Prosjektet løper fra 2021 til 2023 og er et samarbeidet mellom Kristiansand
kommune, Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder.
Prosjektet fokuserer på å oppnå tre sentrale mål:
1. Bygninger skal identifiseres ved hjelp av flere forskjellige datakilder som
laserdata, flyfoto og crowd-sourcing (digital dugnad). Dette gjøres ved å danne
en «geodatasjø» med datakilder som er optimalisert for kunstig intelligens og
stordataanalyse.
2. Gi et bedre beslutningsgrunnlag for kommunal saksbehandling. Prosjektet skal
identifisere bygninger under 50 kvadratmeter i et utvalgt område i Kristiansand
ved å bruke og skape nye kunstig intelligens-algoritmer fra geodatasjøen. Typisk
vil dette være bygninger som er unntatt søknadsplikt og ikke er registrert fra før.
3. Sikre mer effektiv saksbehandling gjennom pålitelig og automatisert
kvalitetsheving av det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser, i
dialog med innbyggerne.
Målet med denne rapporten er å gjennomgå resultatene rundt datalagring, dataflyt og
arkitektur. Samtidig diskutere erfaringer fra optimaliseringsbehov av data i arbeidspakke
2 (AP2) til ulik bruk i Ai/ML/Analyse. Vi kommer i tillegg til å forenkle det tekniske
språket og lage modeller til de forskjellige prosessene som har blitt tidligere utført i
AP1 og AP2. Til slutt skal vi tilføye med våre tanker, synspunkter og anbefalinger til
KartAi-prosjektet.
KartAI

6

2 HOVEDMÅLSETTINGENE MED KARTAI-PROSJEKTET RELATIVT TIL
DATALAGRING, DATAFLYT OG AI/ML.
Hovedmålsettingene relativt til datalagringen og dataflyten var å skille mellom den
ustrukturerte og strukturerte dataen på en god måte. Samtidig skal dataen
tilgjengeliggjøres via egne APIer som skal håndtere utleveringen av rådata og
maskinlæringens trening og resultatdata autonomt. Ustrukturerte data betyr ganske
enkelt at det er datasett (typiske store filsamlinger) som ikke lagres i et strukturert
databaseformat. Strukturerte data derimot er data, som er organisert på en predefinert
måte i en database. Er dataene strukturerte legges de i en postgresql database, mens
de ustrukturerte dataene legges i blob storage (Tamram et al. 2021). Dette oppnås ved å
utvikle en god arkitektur som optimaliserer flyten fra de eksterne datakildene frem til
tjenestelaget.
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3 HVA ER KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING?
Etter hvert som konsepter endres og teknologien drives fremover, kan det være
utfordrende å definere kunstig intelligens (AI). Ifølge EU-kommisjonens ekspertgruppe,
referer AI til systemer og programvare som viser intelligent oppførsel ved å analysere
miljøet gjennom datainnhenting, tolkning av strukturerte og ustrukturerte data og å
handle autonomt for å oppnå bestemte komplekse mål (Rossi et.al, 2019). Maskinlæring
(ML) er et underfelt av AI, som gjør det mulig for maskiner å lære av tidligere data eller
erfaringer uten å bli eksplisitt programmert (Luxton, 2016). Eksempler på problemer ML
løser er oppfatningsevner som tale og språkforståelse, i tillegg til
datasyn/bildegjenkjenning og atferds prediksjon.

Figur 1. Hva er AI og ML (Kumar, 2021)
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4 Datalagring, dataflyt og arkitektur - hovedresultater fra KartAi-prosjektet

4.1 Intervju eksperter fra Arbeidspakke 1 i KartAi-prosjektet
Arbeidspakke 1 i KartAi prosjektet har hatt 9 deltakere fra Norkart, Bitmesh, Egde,
Kartverket og Kristiansand Kommune. Det er gjennomført intervju av 2 av deltakerne fra
henholdsvis Egde og Bitmesh for å få et nærmere innblikk i vurderinger og
gjennomføring av datalagring, dataflyt og arkitektur.
4.1.1 Intervjuguide

Gjennomgang av arkitekturen
Hva slags data lagres?
Hvordan kom dere frem til arkitekturen? Var det den eneste løsningen?
Hvilke skytjenester vurderes og hvorfor?
Hvilke løsninger brukes/vil brukes for Saas og Paas.

4.1.2 Dokumentere svar
Arkitektur:

Mål/kravene for arkitekturen var at den skulle være skybasert, modulær og
tjenesteorientert. Å skissere en løsning som gjør det effektivt å innhente, lagre og
tilgjengeliggjøre både data fra primærkilder, maskinlæringsdata, treningsdata og
resultater generert fra AP2. Skylagringen er Azure basert og benytter en modularisert
og lagvis løsning. Med modulær menes å separere funksjonaliteten i flere ulike
moduler.
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Hva slags data lagres?

Det lagres både strukturerte (Postgis database) og ustrukturerte data (Blob-storage).
Matrikkel og FKB data er strukturerte data og lagres i Postgis database. Ustrukturerte
data som flyfoto, laserdata og ortofoto lagres i blob-storage. Ønsker ikke å binde seg til
lagringsteknologi ettersom Microsoft og lagringsteknologien stadig utvikler seg. Data
hentes ut manuelt fra Blob-storage, ikke benyttet noe API eller automatikk foreløpig for
å hente ut data.
Hvordan kom dere frem til arkitekturen? Var det eneste løsningen?

Konsulentene hadde kompetanse innenfor Microsoft Azure og kjent løsning ble
avgjørende. Mål/kravene for arkitekturen var at den skulle være skybasert, modulær og
tjenesteorientert. Det var derfor også avgjørende å finne en passende skyløsning som
tilfredsstiller disse kravene.
Hvilke skytjenester vurderes og hvorfor?

Kompetanse ble avgjørende for valg av skytjeneste, konsulentene hadde kompetanse
innen Azure og de landet derfor på skyplattformen fra Microsoft. Azure har mange
muligheter og er pålitelig. Azure gjør det også enklere å integrere database og
inneholder god dokumentasjon.
Hvilke løsninger brukes/vil brukes for Saas og Paas?

I skyen velges fortrinnsvis SaaS(Software as a service) og PaaS(Platform as a service)
tjenester for å redusere vedlikeholdsarbeid og effektivisere konfigurasjon.
4.1.3 Oppsummering fra intervju

Intervjuet begynte med at konsulentene snakket generelt om arkitekturen og viste
arkitekturskissene. Det ble vist frem hvilke mål som var satt for arkitekturen og de ga et
innblikk i hvilke vurderinger de hadde tatt høyde for, og grunnlaget for deres
KartAI
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arkitekturløsning. Videre ble det vist frem en konseptskisse og lagringsarkitektur.
Løsningene for konseptskissen og lagringsarkitekturen baserer seg på å innfri
arkitekturmålene nevnt ovenfor. Skissen for lagringsarkitekturen viste hvor strukturerte
og ustrukturerte data ble lagret, hvordan egne lagringsmedium er dedikert til egne
typer data og hvordan datatilgangen styres av tjenestelag (APIer). Flere av spørsmålene
vi hadde ble besvart allerede her. Deretter stilte vi spørsmål som vi hadde forberedt.
Flere av spørsmålene dreide seg om deres beslutningsgrunnlag og hvorfor løsningen
ble som den ble.

4.2 Beskrive hovedproblemstillinger knyttet til datalagring og dataflyt
4.2.1 Arkitektur

Data som skal brukes i KartAI blir generert av ulike instanser som driver med
fotografering og landmåling. Dette innebærer flyfoto/ortofoto, LIDAR (laser),
Matrikkelen (grunnregisteret) og FKB (felles kartdatabase). Spørsmålet er hvordan
denne dataen skal gjøres klar til bruk for KartAI. Dataen må bli hentet, samlet, forberedt
og tilgjengeliggjort.

Figur 2 - Modell av arkitekturen

Videre vil KartAi produsere treningsdata og resultater som må lagres. Dataen må også
implementeres i databasen på en slik måte at KartAi kan lagre og hente ut data.
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4.2.2 Lagring

Databasen vil bestå av både strukturert og ustrukturert data. For strukturert data er det
planlagt å benytte PostGIS – utvidelse av PostgreSQL(Åpen kildekode database) med
støtte for strukturert geografisk data. Her vil data fra Matrikkelen og FKB lagres. For
ustrukturert data er det planlagt å benytte BLOB-lagring. Her vil flyfoto/ortofoto, LIDAR
og eventuell annen ustrukturert data lagres.
For at KartAi skal kunne hente ut data fra databasen blir det nødvendig å definere et
format dataen skal tilgjengeliggjøres på. Her er det planlagt å bruke en dedikert REST
API (rest-apis, u.d) og/eller en WMS-tjeneste (Web Map Service, 2021).
4.2.3 Prioritering

Første prioritet for prosjektet er å ha en database som kan levere nødvendig data til
KartAI. Andre prioritet er å integrere et tjenestelag som gjør det mulig for AI-en å hente
dataen den trenger til sin analyse. Dette inkluderer både rådata, treningsdata og
resultater. For at databasen til enhver tid skal være oppdatert med den nyeste dataen,
må også prosessen for innhenting av data fra eksterne kilder automatiseres.
Prioritering

Beskrivelse

1

Trenger en database som kan levere nødvendig data.

2

Trenger et tjenestelag for databasen slik at det blir lettere

Status

for KartAi å hente ut data.
3
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4.2.4 Innsamling av rådata

Det må settes en metode for innsamling av rådata. For selve innhentingen er det flere
faktorer som må tas hensyn til:
1. Frekvens (Hvor ofte)
2. Mengde (Hvor mye data)
3. Filter (Hva slags data)
4. Metode (Hvilke metoder for å hente data)
5. Programvare

4.3 Dataflyt/prosessdiagram med tekstlige forklaringer/beskrivelser

Figur 3 - Dataflyt/prosessdiagram

4.3.1 Overordnet nivå

Modellen over er en forenklet versjon av arkitekturskissene fra AP1. Den tar for seg
eksterne datakilder, samlingspunkt(verktøy), datasjøen, tjenestelaget og arbeidspakke
2. AP1 skal samle alle eksterne data og egenproduserte data i en geodatasjø slik at alt
er samlet på et sted og kan brukes av AP2(Ai/Ml).
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4.3.2 Delprosesser

Det eksterne datakilder-laget inneholder matrikkelen (eiendomsregisteret), FKB (Felles
kartdatabase), Ortofoto, LIDAR, flyfoto og andre geodata. Ortofoto, LIDAR, flyfoto og
andre geodata kalles for rådata fordi det ikke er behandlet data.
For å få tak i rådataen må det være et verktøy som samler inn dataen. Vi har kalt denne
prosessen for samlingspunktet. Samlingspunktet henter ut data fra de eksterne kildene,
transformerer dataen og laster dataen opp i geodatasjøen.
Etter at samlingspunktet har lastet opp data til geodatasjøen, blir rådataen lagret i en
egen del. Geodatasjøen inneholder tre deler: rådata fra de eksterne kildene,
treningsdata for AI-modellene og resultatdata fra AI-modellene.
For at AP2 skal få tilgang på dataen i geodatasjøen må vi ha et tjenestelag som kan
hente ut dataen. Tjenestelaget gir tilgang til rådata, treningsdata og resultater. Dette
skal gjøre at det blir enklere og mer automatisk å hente ut data.
Når AP2 har hentet data fra datasjøen ved hjelp av tjenestelaget, kan AP2 begynne å
bruke de ulike dataene til å trene og teste sine AI-modeller. Alt av data som kommer fra
AP2 blir lagret i datasjøen, enten som treningsdata eller som resultater fra AImodellene.

4.4 Forslag til teknisk eksempel/mulighet på implementasjon
4.4.1 GDAL (ETL-verktøy)

GDAL er et verktøy for innhenting av geografisk data, både vektorbasert- og raster
data. (GDAL, u.d) Dette verktøyet kan brukes i innhenting- og forberedelsedelen av
dataflyten (se figur under).
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Figur 4 - Forslag til innhenting av geografisk data

Link til bilde i full størrelse: https://gyazo.com/718943c760615662c32dd79cbc259e25

ESRI’s ArcGIS er en av mange programvarer som benytter seg av GDAL. (Software
using GDAL, u.d) ArcGIS tilbyr lokasjons-basert analyse (About arcgis: Mapping &
Analytics Software and services, u.d), og er brukt som en benchmark for KartAIprosjektet. Det er rimelig å anta at dette kan være et nyttig verktøy i denne delen av
AP1.

4.5 Presentasjon av viktigste resultater i en populærvitenskapelig form
Hovedresultatene fra AP1 er hovedsakelig knyttet til datalagring, dataflyt og arkitektur
på KartAi prosjektet. Målet for arkitekturen er at den skal være modulær,
tjenesteorientert, skybasert og tilby løsning for oppbevaring og tilgang til ML-data.
Med arkitekturen som har blitt laget, er det mulig å oppbevare de forskjellige typene
data i de forskjellige skytjenestene, og AI’en kan enkelt hente ut data autonomt.
Denne løsningen gjør det effektivt å innhente, lagre og tilgjengeliggjøre
maskinlæringsdata som treningsdata og modeller. Alt av forskjellige type data, som
strukturert og ustrukturert data er samlet i en geodatasjø. Det vil bidra til å forenkle
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kompleksiteten av datalagringen og flyten på sikt, i motsetning hvis det skulle blitt
opprettet to eller flere databaser for de forskjellige typene med data.
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5 OPTIMALISERINGSBEHOV - HOVEDRESULTATER OG
ANBEFALINGER FRA KARTAI-PROSJEKTET
5.1 Hva er problemstillinger knyttet til datasett/dataflyt/databearbeiding og
Ai/ML i KartAi?
Problemstilling 1 – Hente data direkte fra kilde

Figur 5 - Kan hente data direkte fra kilden der som den er godt nok tilgjengelig
Link til bilde i full størrelse: https://gyazo.com/adad15dcd10a5a797b7950e73febda75
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Problemstilling 2 – FKB data stemmer ikke overens med flyfoto

Figur 6 - FKB data stemmer ikke overens med flyfoto

Link til bilde i full størrelse: https://gyazo.com/3945c786c94f130c5572e8d813980e1b
Problemstilling 3 – Eksterne kilder stemmer ikke overens med hverandre

Figur 7 - Eksterne kilder stemmer ikke overens med hverandre
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Link til bilde i full størrelse: https://gyazo.com/523fd3be58ad85a58f5063dbd50a95ff

Arkitekturen foreslått i arkitekturskissene er for øyeblikket ikke implementert, det brukes
verken et integrasjonsverktøy eller et tjenestelag. All data som skal lagres eller flyttes,
blir manuelt ført inn i geodatasjøen. Om det skal hentes ny og oppdatert data, må
dette også gjøres manuelt.
Fordi både omfanget og variasjonen av data er såpass lite, og en ikke kjenner
prosjektets fremtid, har det per nå ikke skapt komplikasjoner at dataen hentes inn
manuelt. Dersom en skal hente inn samme data videre vil de manuelle stegene måtte
bli gjentatt, fremfor å legge inn noen parametere og automatisk hente ny data.
Gruppen som hadde ansvar for å sette opp geodatasjøen ga denne kommentaren for
videre arbeid; “Dersom KartAi skal utvides til å brukes årlig eller for en del flere
områder vil det være lønnsomt å automatisere prosessen som henter inn data ved hjelp
av et integrasjonsverktøy”.
Et integrasjonsverktøy automatiserer prosessen med å hente inn data, og bringer mest
verdi når den brukes flere ganger. I KartAis tilfelle kunne et integrasjonsverktøy
benyttes til å hente data fra forskjellige geografiske områder hver gang dataen
oppdateres i matrikkelen, hos FKB eller hos de andre kildene.
Problemer knyttet til den kunstige intelligensen og maskinlæringen omhandler
hovedsakelig å finjustere modellene for å bedre identifisere bygg. Elementet som
skaper mest variasjon i resultatene er volumet på dataen som brukes. Dataen hentet i
Kristiansand er manglende på volum og variasjon, noe som kan gjøre det vanskelig å
trene opp modeller som er i stand til å bedre plukke opp variasjonen av bygg som kan
finnes på andre steder, og bygg som er unike i deres område.
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5.2 Gjennomgå erfaringer og metodikk av data i AP2 til bruk i Ai/ML/GISAnalyse
5.2.1 Hva er optimalisering for Ai/ML relativt til KartAi-prosjektets oppgaver

Målet med bruken av AI og ML i KartAi-prosjektet er å være i stand til å effektiv
identifisere bygninger. I forhold til forbedringspotensialet til disse AI-modellene har det
kommet ideer om å utvide testområdene for å gjøre dem bedre på å identifisere flere
ulike bygninger. Områdene som velges burde ha en god fordeling av bygninger og ha
mange forskjellige bygninger, for å få mer variasjon på bygg og dermed gjøre
modellen bedre egnet til å gjenkjenne dem.
Det vil også være viktig at dataen som hentes inn er av tilfredsstillende kvalitet. Det vil
si at flyfotoene, laserdataen og de andre datatypene trenger minimal korreksjon og er i
samsvar. Med mer nøyaktig data å forholde seg til, vil nøyaktighetsgraden til modellen
også stige.
5.2.2 Hvordan tilrettelegges og utnyttes data?

Dataen som blir brukt til Ai/ML kommer fra geodatasjøen. Det er ulike datasett med
bilder som blir bruk i AI-modellene. Siden AI-modellen er universell er det
dataen/bildene som blir maten inn i AI-modellene som er avgjørende på hva resultatet
vil bli.
Dataen blir tilrettelagt i geodatasjøen slik at Ai og Ml kan utnytte seg av data fra ulike
kilder for eksempel til trening av modellene. Geodatasjøen er delt inn i ulike databasen
med slik at det blir enklere å ut hente ut og utnytte dataen.
Dataen som er i geodatasjøen skal være av kvalitet og det er mengden av gode bilder
som vil gi gode resultater.
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Det er tre ulike kombinasjoner av bildene som kan kjøres:
1. Ortofoto/flyfoto i 3 kanaler rødt, grønt og blått.
2. Laser/LIDAR som blir den 4 kanalen til punkt 1.
3. Kjører ortofoto og laser sammen i ett bilde.
Treningsdata

Mye av dataen som ligger i databasen blir brukt til treningsdatasett. For at Aimodellene og maskinlæringen skal bli gode må det trenes mye, og det er viktig med
varierte bilder. Treningsdata defineres som en kombinasjon av data (bilder). I KartAi er
det data fra inngangsdata, observasjon fra vertikalfoto, ortofoto og laserdata satt
sammen i samme geometriske rammeverk. Summen av dataen blir ulike
treningsdatasett.
Manuelt treningsdata

For å få best mulig resultat på gjenkjenning av bygninger i maskinlæring må det legges
til grunn at man har et godt treningsdatasett. Treningsdatasettet hjelper maskinen til å
avgrense bygningens takflate. Jo flere takflater fra treningsdatasettet som kommer inn i
modellen, jo lettere blir det for maskinen å gjenkjenne takflater på flere bygg og
sluttresultatet blir mer presist.

I denne fasen har Kristiansand kommune fått oppdrag i å klargjøre treningsdatasett fra
de tre utvalgte områdene i Kristiansand. Treningsdatasettet består av FKB-Bygning og
FKB-Tiltak, som viser bygningens avgrensning (takomriss), og nyeste flybilder. Det er
svært viktig at takomrisset fra FKB-data eksakt overlapper bygningens takflate i flybilde.
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Figur 8 - Prosjektområdet og treningsområdet

(Flyfoto av valideringsområdet (Vågsbygd) og treningsområdet (Søm) i Kristiansand.

Hva kreves av databearbeiding og infrastruktur?

Det som kreves av databearbeiding er å tilpasse bildestørrelsen slik at de kan
prosesseres av datamaskinen uten problem. Derfor må bildestørrelsen tilpasses etter
tilgjengelig grafisk minne (GPU). Klasseverdi inneholder veldig mye informasjon
sammenlignet med en rad i en tabell. 3 kanals fargebilder blir lagret i GeoTIFF-format,
det samme gjør FKB-bygningsplater, men som 1 bit svart-hvitt bilde.
Egenskapsverdiene er det maskinlæringsmodellene får av data til tolkning. Klasseverdi
er det modellen bruker som fasit og det ML-modellen trener seg opp til å identifisere.
Det er ikke bare farger i bildet, men også form, relativ plassering og skyggeeffekter
som kan være med i tolkningen av hva som er en bygning eller ikke.
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Figur 9 - Prosess over treningsdata

5.2.3 Hvordan kan del-elementer gjenbrukes?
i. Ai-modeller

Utvidelse til flere kommuner
For å sikre pålitelige resultater er nøyaktige Ai-modeller essensielt. Ai-modeller og
maskinlæringsmodellen som trenes opp i KartAi prosjektet kan brukes i arbeidet med å
implementere et lignende KartAi system i andre kommuner. Ved å bruke resultatene og
erfaringene som er opparbeidet under testing av Ai/ML kan prosessen med å
implementere systemet og tilpasse det for andre kommuner effektiviseres betraktelig.

Ulovlig hogst
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Ulovlig hogst kan være vanskelig å oppdage og det kan være vanskelig og se
forandringer i skog fra år til år. Ai-modellen kan tilpasses til å identifisere trær og
skog og automatisk sammenligne historiske flyfoto med oppdaterte flyfoto for å se
unormale endringer. På denne måten kan det effektiviseres og raskere oppdages
ulovlig skoghogst eller se forandringer i skogvolum over tid.
Tilpassing av Ai-modell
På samme måte som at Ai-modellen kan kjenne igjen bygg, kan den også tilpasses
til å gjenkjenne alt fra biler, veier, hytter og vann/innsjøer osv. Flybilder oppdateres
minst én gang årlig og Ai-modellen kan derfor benyttes til å sammenligne nye og
eldre bilder og som et eksempel hvordan størrelsen på isbreer/arktis utvikler seg for
hvert år. Kort fortalt har Ai-modellen et bredt spekter av tilpasningsmuligheter og
bruksområder.
ii. Infrastruktur for Ai-kjøring

Selvkjørende biler og bildelingstjenester kommer. Store kommersielle aktører
konkurrerer om å være først ute med teknologiske løsninger, mens jussen og etikken
forsøker å holde tritt. Vi ser at en rekke utfordringer som f.eks ulykkestall i trafikken,
køer, utslipp, etc. kan løses om dette gjøres riktig (Tekna, 2019).
Nøyaktigheten og påliteligheten som KartAi tilbyr ved ferdigstillelse skal være meget
høy. På bakgrunn av dette er det svært aktuelt å se nærmere på gjenbruk av Ai
modellene for bruk i infrastruktur for Ai-kjøring, altså selvkjørende biler. Kartdataen og
Ai-modellene som er utviklet underveis i prosjektet kan benyttes som «mapping», altså

tegne opp kart og gjenkjenne bebyggelse i Ai-kjøring infrastrukturen her i Norge.
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iii. Treningsdata

Treningsdataen inneholder kartdata fra Søm i Kristiansand. I denne treningsdataen er
det også implementert et regelbasert system som velger hvilke bilder som skal brukes i
treningen. Dette regelbaserte systemet velger ut de bildene fra kartdataen som
inneholder flest bygg og derfor trener opp Ai-modellen mer effektivt. Dette
treningsdata systemet kan brukes ved utvikling av nye Ai-modeller og effektivisere tiden
det tar å trene de.

5.3 Utarbeide dokumentasjon og veiledninger for utvalgt metodikk
5.3.2 Veiledninger, eksempler og videoer som viser resultater

Figur 10 - Resultat, automatisk og manuelt justert datasett

De to øverste bildene viser flyfoto og oppdatert FKB bilde. Bildene under viser hvilke
bygg som er blitt gjenkjent fra testområdet hvor det er trent på automatisk produsert
datasett og manuelt justert datasett.
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Figur 11 - Resultater fra Esri

Bildet viser resultatene etter å ha testet hyllevaren “Esri”(ferdig programvare). Blå
markering viser gjenkjente bygg, ringer i bildet viser hvilke bygg som ikke har blitt
automatisk gjenkjent av hyllevaren. I dette eksempelet er det bygg med unormal form,
torvtak eller overhengende skygge som ikke er blitt gjenkjent.
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Figur 12 - Resultat 2 fra Esri

Bildet viser testing av eksisterende hyllevare fra Esri på prosjektområdet (Vågsbygd).
Prosjektområdet har ca. 580 bygninger. Resultatet med Esri modellen greide ikke å
identifisere 90 bygg, hvorav 15 var av større bygninger. 2 falske bygg ble funnet, altså
at modellen har markert et bygg som i realiteten ikke er det.

Figur 13 - Ulike resultater
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Figur 14 - Ulike Ai-modeller

Bildet over viser en oversikt over de trente Ai modellene som er testet med
treningsdataen. Gjennom oversikten kan man se hvordan de forskjellige modellene
presterer og enkelt sammenligne resultatene. Kolonnene på toppen viser hvilken Ai
modell som er testet, de forskjellige hyperparameterne som er brukt, datasett brukt og
hvor gode resultater modellen hadde.
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7 DISKUSJON
7.1 Hvordan sørger resultatene i KartAi-prosjektet til å oppnå prosjektets
målsettinger?
Prosjektet har tre delmål som er beskrevet i kapittel 1.
Det har blitt laget en geodatasjø som samler og holder på rådata fra de ulike kildene,
treningsdata til modellene og resultatene fra disse modellene.
Modellene som finnes per nå er i stand til å gjenkjenne bygg under 50 kvadratmeter,
men med noen problemer. Det er nemlig at mens modellene gjenkjenner flere bygg
enn de som finnes hos FKB, gjenkjenner de ikke alle. Det oppstår også problemer der
selv om bygg under 50 kvadratmeter gjenkjennes, er det nok “støy”, eller små områder
som gjenkjennes som bygg, men ikke nødvendigvis er det, at man ikke med sikkerhet
kan skille dem fra byggene funnet. Videre arbeid her ligger i å forbedre modellene for å
bedre skille ut resultatene fra støyet.
Hevingen av kvaliteten i matrikkelen og innbyggerinvolvering er allerede påbegynt i
regi av Kristiansand kommune. De er i startsfasen av dette, men har allerede satt i gang
med undesøkelser, analyser og ideutvikling.

7.2 Hvor går skille mellom rådata og sluttresultater fra Ai/ML-analyser?
For å kunne skille mellom rådata og sluttresultatene, må vi først definere rådata og hva
det ønskede resultatet er. Rådata som tidligere forklart er; flyfoto, LIDAR, ortofoto osv.
Det ønskede sluttresultatet er at Ai/ML analysene kan analysere rådataen og gjenkjenne
bygg på tvers av de forskjellige kildene. Videre vil dette oppdatere den eksisterende
matrikkelen og levere et nøyaktig og sikkert resultat til innbyggerne om deres bygg.
Prosessen som identifiserer bygg, og oppdaterer matrikkelen definerer skille mellom
den innhentede rådataen og sluttresultatene fra Ai/ML-analysene.
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7.3 Hvilke deler av KartAi-prosjektet kan brukes andre steder?
Ai-modellene er fleksible i form av at de ikke bare kan brukes til å gjenkjenne bygg.
Basert på dataen som brukes til å trene den, kan modellene endres til å gjenkjenne mye
ulikt. Eksempler blant dem er identifisering/kartlegging av isbreer/arktis og
vann/innsjøer, eller oppdagelse av ulovlig hogst og overvåking av skogvekst. De
ferdige trente Ai-modellene kan også implementeres videre i modellene som skal
brukes i selvkjørende biler for å identifisere bygg.
Systemet som henter ut bilder for mest effektiv trening av Ai-modellene kan også
brukes i andre prosjekter. Dette systemet velger ut de bildene fra kartdataen som
inneholder flest bygg og trener opp Ai-modellen mer effektivt. Ved å endre på hvilke
faktorer system skal ta i betraktning kan dette systemet brukes i andre prosjekter for å
effektivt trene Ai-modeller.
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8 KONKLUSJON
Forskningsprosjektet KartAi har i sin nåværende tilstand potensiale for optimaliseringer.
Til dataen som brukes trengs det større variasjon, høyere mengde og bedre kvalitet for
å bedre Ai-modellenes nøyaktighet og pålitelighet.
Elementer av prosjektet har også gjenvinningsverdi ved å kunne brukes i andre
fremtidige prosjekter. Modellene i seg selv kan trenes opp til å gjenkjenne mange ulike
objekter og kan dermed brukes til mye ulikt. Teknikkene for utvalg av treningsdata kan
også være gunstig å bruke i andre prosjekter der kvalitet er viktig.
Avslutningsvis er KartAi etter vår mening et veldig interessant, aktuelt og unikt prosjekt.
Det fungerer som et eksempel på hvordan nyskapende teknologier og kunstig
intelligens kan være aktuelt som et verktøy for mange forskjellige områder. I trinn med
Norges strategier for kunstig intelligens er et prosjekt som dette viktig for å utvikle
nasjonen videre teknologisk.
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