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SAMMENDRAG 

Arbeidspakke 2 i KartAI har som mål å identifisere gode metoder og analyser for bygningsidentifikasjon i 

en geodatasjø. 

- Identifisering av bygninger og objekter (bygg mindre enn 50 kvm) 

- Metodikk og algoritmer: Sammenstilt pålitelighetsfaktor 

- FAIR-prinsipper 

Arbeidspakken har deltakere fra Norkart, Kristiansand kommune, Kartverket, Blom, Egde og Bitmesh. I 

tillegg har vi vært så heldige å ha med oss mange studenter inn i KartAI-prosjektet. Arbeidet med 

bygningsidentifikasjon i arbeidspakke 2 har for det meste foregått i mindre arbeidsgrupper med ulike 

fordypningsområder, og med jevnlige statusmøter med hele gruppa.  

Maskinlæring og gode treningsdata, som grunnlag for maskinlæringa, har vært et sentralt fokus i 

arbeidspakken. Det er blitt utprøvd maskinlæring med mange ulike typer treningsdata og algoritmer, og 

en har og testet ut og sammenlignet mot hyllevare for objekidentifikasjon. I høst er det blitt startet opp 

arbeid med endringsanalyse, der en har kommet langt med å definere videre arbeid. Pålitelighetsfaktor 

for bygningsidentifikasjonen har vært sentralt inn i arbeidet med uttesting av metoder og i sammenligning 

av resultater. 
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1 BAKGRUNN OG ARBEIDSMETODIKK 

Prosjektet har tre delmål:  

- 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.   

- 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.  

- Sikre mer effektiv saksbehandling gjennom pålitelig og automatisert kvalitetsheving av det 

nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser, i dialog med innbyggerne. 

   

Figur 1. Oversikt over arbeidspakkene i KartAI. 

 Arbeidsgruppe 2 i prosjektet, jobber med arbeidspakke 2 i prosjektet (innenfor rød sirkel i figuren). 

Denne arbeidspakken fokuserer på analyser og objektidentifikasjon i en Geodatasjø. Figuren over 

fremhever og oppdeler oppgavene knyttet til maskinell behandling av datasett: 

- Identifisering av bygninger og objekter (bygg mindre enn 50 kvm) 

- Metodikk og algoritmer: Sammenstilt pålitelighetsfaktor 

- FAIR-prinsipper 

I første fase av prosjektet blir det mest interaksjon og samordning mellom AP1 og AP2. Etter hvert vil det 

også være behov for samordning mot AP3.  
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1.1 PROSJEKTMANDAT – AP2, BYGNINGSIDENTIFIKASJON 

Arbeidspakke 2 vil fokusere på analyser og objektidentifikasjon i en Geodatasjø. Det er satt noen 

forventninger til hva som skal komme ut av resultater fra arbeidspakke 2: 

• Ny, vitenskapelig verifisert, metodikk for bygningsidentifikasjon fra utvalgte divergerende 

datakilder   

• Veldokumentert eksperiment og laboratorierigg for åpen gjenbruk og videre arbeid   

• Prototype fokusert innenfor Agder-regionen med identifikasjon-tester og verifiseringsdatasett   

1.1.1 Del 1. Løsningsskisser og pilotering. 

1) Løsningsskisser. Identifisere algoritmer, teknologier, analysemetoder for bygningsidentifikasjon basert 

på enkeltdatasett og kombinasjoner av datasett.  

Basert på mandatet har arbeidsgruppa vurdert følgende metoder som aktuelle å teste ut: 

• Maskinlæring (ulike algoritmer brukt med maskinelt fremskaffa treningsdata, med manuelt 

fremskaffa treningsdata osv.) 

• Endringsanalyse 

• Teste hyllevare (ESRI, Terrascan, Matlab DL etc) objektdeteksjon fra flyfoto. 

• Implementere og teste software for objektgjenkjenning i LIDAR-punktskyer 

• State- of-the-art-metoder 

• Teste ut rangeringsmetrikk fra Spacenett 

2) Utvikle og pilotere metodikker. Utvikle og pilotere (2-5) metodikker, algoritmer og datasett på et 

definert testområde i Agder.  Metodikk skal identifisere objekter (bygg under 50 kvm) samt 

pålitelighetsfaktor for metodens resultater.  

Piloteringen må konseptuelt hensynta en fremtidig arkitektur og implementering i Geodatasjø definert i 

arbeidspakke 1, men kan samtidig pilotere uten tekniske bindinger til Geodatasjø. 

 

1.1.2 Del 2. Analyser av pålitelighetsmål og bruk av FAIR-prinsipper 

3) Analyser av pålitelighetsmål. Identifisere metoder for analyser av pålitelighetsmål på tvers av mange 

ulike algoritmers resultater og deres individuelle pålitelighetsfaktor. Målsetting er en sammenstilt enkelt-

score, som vil utgjøre basis for input til Arbeidspakke 3.  

Trygghet og etterprøvbarhet i resultater fra kunstig intelligens er ekstremt viktig når vi skal benytte 

maskinlæring til å bygge smartere samfunn. Derfor er analyser av pålitelighetsmål viktig i prosjektet. Det 

skal etableres nye metoder for å danne pålitelighetsmål – altså en trygghet – i resultater som kommer fra 

algoritmene. Hvordan kan disse metodene etableres? 
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4) FAIR-prinsipper. FAIR-prinsipper blir viktig i forbindelse med lagring av forskningsdataene i prosjektet. 

FAIR er en internasjonal standard for forvaltning av forskningsdata. FAIR står for: Findable, Accessible, 

Interoperable og Reusable.  

Forskningsdataene skal være av en kvalitet som gjør dem gjenfinnbare, gjenbrukbare og tilgjengelige. De 

må lagres på riktig filformat og det må følge med metadata med dataene. Begrepet interopable betyr at 

både data og metadata skal kunne håndteres maskinelt. Både nå og i fremtiden skal forskningsdataene 

kunne åpnes, forstås, kombineres, gjenbrukes og bearbeides uten begrensninger. Metadataene, som skal 

følge med forskningsdataene, vil gjøre andre i stand til å søke etter dem og å ta dem i bruk inn i andre 

prosjekter.  

1.2 ARBEIDSMETODIKK 

Innledningsvis startet vi med et par workshops for å bryte ned arbeidsoppgaver med utgangspunkt i 

målene til arbeidspakken. Vi fant frem til ulike oppgaver som skulle løses innenfor arbeidspakken, og der 

det var naturlig at delen kom i ulike faser av prosjektet. Deltakere i arbeidspakke 2 har etter den 

innledende runden jobbet i mindre i arbeidsgrupper med ulikt tematisk fokus og bemanning. Det har 

også vært jevnlige statusmøter med hele arbeidsgruppa gjennom hele prosjektperioden. 

 

1. Treningsdata 

a. Deltakere: Mathilde Ørstavik, Rune Aasgaard, Stipica Pavicic, Stian Rostad, Ilya 

Palkhanov, Sturla Økland. 

b. Tematisk fokus: Maskinelt produserte treningsdata og manuelt produserte treningsdata. 

2. Maskinlæring 

a. Deltakere: Mathilde Ørstavik, Rune Aasgaard, Stian Rostad, Arild Sørensen Dalsgård 

b. Tematisk fokus: Bygningsidentifikasjon med maskinlæring. Uttesting av ulike algoritmer, 

ulike treningsdata og beregning av pålitelighetsmål for ulike metoder. 

3. Teste hyllevare objektdeteksjon fra flyfoto. ESRI er blitt testet. 

a. Deltakere: Ivar Oveland, Christian Malmquist, Mathieu Thachon 

b. Tematisk fokus: Uttesting av hyllevare objektdeteksjon til bygningsidentifikasjon i KartAI 

4. Råfoto-koordinattransformasjon 

a. Deltakere: Sigrid Helene Strand, Ivar Oveland 

b. Tematisk fokus: Transformasjon av bildekoordinater til UTM. 

5. Endringsanalyse 

a. Deltakere: Ivar Oveland, Sturla Økland, Ilya Palkhanov, Eva Merete Høksaas, Stein 

Mjaaland, Arnt Berge 

b. Tematisk fokus: Bygningsobservasjon med utgangspunkt i mange ulike datakilder, for 

deteksjon av endringer. 

6. LIDAR/Laserdata – ikke påbegynt. Startes opp til våren. 

a. Deltakere:  

b. Tematisk fokus:  
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2 MASKINLÆRING 

2.1 HVA ER MASKINLÆRING? 

I tradisjonell programmering vil et menneske analysere hvilke egenskaper ved dataene som er viktige for 

oppgaven, og programmere relevante formler og algoritmer ut fra de gjeldende teorier og modeller for å 

beskrive virkeligheten. Vi er altså avhengige av at menneskene har en god oversikt over fysikken bak 

fenomenene, og kan beskrive disse gjennom matematikk og formelle regler.  

Maskinlæring bruker en generell modell som kan lære mange typer av regler og fysiske sammenhenger. 

Dette gjør vi med å trene modellen på mye input-data sånn at den lærer seg hva som felles i dataen. En 

modell består av ulike parametere som avgjør hvordan den tolker data. Det er disse parameterne som 

blir tilpasset når en modell trener. I treningsprosessen brukes det både rå-data som for eksempel et 

bilde, og en fasit til hva det bilde er. Modellen blir bedt om å gjette på hva bilde er, så sammenligner vi 

med fasiten og dersom modellen tok feil så justeres modell parameterne for å unngå samme feil i 

fremtiden. Så gjentar vi denne prosessen med flere bilder fram til vi ikke klarer å gjøre modellen bedre. 

Da står vi igjen med en modell som har lært seg å tolke dataene.  

 

 

Figur 2. Eksempel på bruk av en modell for å gjenkjenne en bygning fra et ortofoto. 

 



 
 
 
 

 

Side 10 

 

Figur 3. Trening av en maskinlæringsmodell. 

Kunstige nevrale nettverk  

Kunstige nevrale nettverk er en type maskinlæringsmodell som er inspirert av nevroner i hjernene hos 

dyr. Når man bruker kunstige nevrale nettverk med mange lag av nevroner etter hverandre kaller man 

det Deep Learning. Deep Learning er en undergruppe av maskinlæring som igjen er en undergruppe av 

Kunstig Intelligens. Denne typen modeller kan lære seg veldig avanserte egenskaper, men de trenger 

også mye data for at de skal bli gode. For å lære å gjenkjenne bygninger fra ortofoto med FKB som fasit 

har vi veldig mye data (potensielt hele Norge) som gjør at vi kan bruke Deep Learning.  

 

 

Figur 4.  Kunstig intelligens inneholder maskinlæring og maskinlæring inneholder Deep Learning. 
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Datasett 

For å trene og teste en modell så trenger man data. I KartAI består dataene av grunndata (ortofoto 

og/eller laserdata) og en fasit (FKB eller manuelt tegnet). Det er viktig at dataene inneholder eksempler 

av det vi ønsker at modellen skal lære seg. Derfor må man vise modellen mange typer bygninger og 

eksempler på ting som ikke er bygning. For eksempel så må modellen trene på bilder av hav dersom den 

skal lære at hav ikke er en bygning.   

For å være sikre på at modellen lærer seg å bli god på å gjenkjenne bygninger generelt så bruker man et 

test-datasett etter at man har funnet det man mener er den beste modellen. Testsettet må ikke 

overlappe med de dataene man brukte for trening. Modellen blir testet ved å predikere på testsettet og 

evaluerer hvor bra den gjør det.   

 

Figur 5.  Eksempel på oppdeling i av et datasett i trening og test. 

 

Segmentering 

I KartAI så er maskinlæringsoppgaven noe som heter segmentering. I segmentering er målet å dele et 

bilde opp i ulike segmenter, der hvert segment tilhører en klasse. I vårt tilfelle får vi delt bilde opp i 

segmenter av bygninger og ikke bygninger.  

 
Figur 6.  Eksempel på bygninger som er segmentert fra et ortofoto. 
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2.2 TRENINGSDATA TIL MASKINLÆRING – HVORFOR TRENGER VI DET? 

Som beskrevet over går maskinlæring ut på å justere en matematisk modell slik at den kan gjenskape et 

ønsket resultat. For at dette skal virke må vi ha gode samsvarende eksempler på inngangsdata (i vårt 

tilfelle kan dette f.eks være flyfoto), og kart over bygningsomriss. Disse bør ha best mulig geometrisk 

samsvar for at modellen skal kunne lære koblingen mellom avgrensingen av en bygning i bildet og i 

kartet.  

 

Det vil da være en utfordring at kartet over bygningsomriss og flyfotoene normalt ikke vil ha samme 

geometri. Kartet vil ha sine koordinater fra en kartprojeksjon, knyttet opp i et geografisk 

referansesystem, mens bildene har en sentralprojeksjon styrt av opptaksflyets posisjon og orientering i 

opptaksøyeblikket.  

 

Bildene kan transformeres til et kartkoordinatsystem gjennom ortokorrigering. Vi vil da, for hvert pixel i 

bildet beregne banen til en lysstråle tilbake fra kamerasensoren, gjennom kameraoptikken og 

atmosfæren til den treffer et punkt på bakken. Normalt vil man her beregne treffpunktet mellom 

lysstrålen og en terrengflate, noe som bare blir «nesten riktig» for bygninger. For en bygning som ligger 

langt fra sentrum av bildet vil en stråle som egentlig skulle ha truffet et punkt på taket i stedet treffe 

terrengflaten noe lengere borte fra bildesentrum.  

 

Så, selv om punkter på terrengflaten vil kunne få korrekt plassering i kartkoordinatsystemet, så vil ikke 

punkter på en bygning gjøre det. De vil bli konsekvent forskjøvet bort fra et punkt loddrett under 

kamera, med større feil jo lengre ut mot bildekanten de befinner seg. For å redusere dette problemet 

kan man i stedet buke en overflatemodell som også inneholder 3-dimensjonale bygningsmodeller. Man 

vil da også få utfordringer med å håndtere vertikale (av og til også utoverhengende) veggflater. 

 

Et annet alternativ kan være å korrigere bygningskonturene til bildene. Dette kan gjøres automatisk, ved 

å projisere tredimensjonale kartdata inn i bildekoordinatsystemet, eller ved å gjøre manuelle endringer 

av bygningsomrissene. Dette vil imidlertid kun fungere for ett og ett fotooppdrag, siden i en annen 

fotografering vil plasseringen og orienteringen av opptaksstedene avvike, og perspektivfortegningene av 

bygningene vil bli annerledes. 
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3 TRENINGSDATA TIL KARTAI 

3.1 PROSJEKTOMRÅDE 

    
Figur 7. Inndeling av områder og bruksområder. Treningsområdet (grønt). Valideringsområdet for justering av hyperparametre 
(blått) og Prosjektområdet for dokumentasjon av oppnådd resultat (rødt). 

 

De utvalgte testområdene er tilpasset behovene for maskinlæring og kunstig intelligens. Det er tette 

boligstrøk med noenlunde lik bebyggelse i ulike bydeler i Kristiansand – og flyfoto over områdene finnes 

fra flere ulike år. Lokal ekspertise fra Kristiansand kommune har gitt viktige innspill på egnethet. Det er 

viktig at man trener på treningsområde, justerer på valideringsområdet og så til slutt henter ut statistikk 

på treff på prosjektområdet. 

3.2  TEKNISK KRAVSPEK FOR TRENINGSDATA 

Hvordan skal treningsdata beskrives? 

Treningsdata definisjon: Kombinasjoner av inngangsdata, observasjoner fra vertikalfoto, ortofoto og 

laserdata satt i sammenheng med et klassifisert datasett i samme geometriske rammeverk. Det 

klassifiserte datasettet kan inneha ulike geometrier som punkt, flate, 3D volumobjekt eller raster.  

Ulike senarioer 

Ortofoto vs. FKB 

- FKB-Bygning, takomriss benyttes til å etablere svart/hvit rasterbilder i tjenelig størrelse som 

f.eks. 512x512 piksler. Hvit angir ønsket objekt. Rasterbildene utgjør treningdsdatasettet. 

Rasterbildet skal være på formatet GeoTIFF med georeferanse i hodet. 

Råbilder vs FKB 

- FKB-bygning, takomriss transformeres til bildekoordinatsystemet. Etablere rasterbilder i samme 

størrelse som råbildet. Dette klippes adhoc til egnet størrelse. Hvit angir ønsket objekt. 
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Rasterbildene utgjør treningsdatasettet. Rasterbildet skal være på formatet GeoTIFF med 

metadatainformasjon om sentralprojeksjonen benyttet for råbildet (undersøker om vi kan 

benytte standardisert format). 

Laserdata vs. Semiautomatisk klassifisering 

- Semiautomatisk klassifiser punktsky. Samme inndeling, format (las/laz) og struktur som orignal 

data. Punktskyen utgjør treningsdatasettet. Objektegenskaper angis i egenskapen «class». 

 

3.3 MASKINELT LAGE TRENINGSDATA 

3.3.1 Formatet 

For å kunne trene en maskinlæringsmodell til å gjenkjenne bygninger, trenger man treningsdata som er 

satt opp til å kunne leses raskest mulig på tensor-format. Dvs. små raster-bilder med egenskapsverdier 

og tilhørende klasseverdi. I vårt tilfelle tilsvarer dette egenskapsverdier som RGB-verdier fra flyfoto, eller 

høydeverdier fra normaliserte overflatemodeller, samt klasseverdier som maskerte FKB-

bygningsoverflater. Egenskapsverdiene er det maskinlæringsmodellene får av data til tolkning. 

Klasseverdiene er det modellen bruker som fasit, og målet for hva den trener seg opp til å finne. I hvert 

bilde har modellen tilgang til alle egenskapsverdiene samtidig, noe som gjør at ikke bare farge, men også 

form, relativ plassering og skyggeeffekter kan være med i tolkningen av hva som er en bygning eller ikke. 

Å maskinelt lage treningsdata, innebærer derfor å bruke ulike vektor- og raster-datasett til å generere 

bildepar som dette: 

 
Figur 8. Eksempel på egenskapsbilde (ortofoto) og klassebilde (FKB-bygning) 

Teknisk sett er disse bildeparene tensorer. Dvs. data på et format som egner seg til GPU-prosessering. En 

tensor er en matrise av verdier, og kan defineres med flere dimensjoner. En tensor med kun én 

dimensjon, vil si en rekke med verdier. Dette tilsvarer en rad i en tabell, og kan sammenlignes med 

tradisjonell maskinlæring, der ulike attributtverdier tolkes for å avgjøre et klassifiseringsproblem. Et 

gråskalabilde har verdier i to dimensjoner, og kan defineres som en todimensjonal tensor. Bruker vi et 

fargebilde, med flere fargekanaler, så kan dette defineres som en tredimensjonal tensor. I det andre 
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bildet har vi klasseverdiene, som blir en tilsvarende tensor, med klasseverdier for hva egenskapsverdiene 

representerer. Disse tensorene samlet utgjør ett stk. treningsdata, og inneholder da veldig mye 

informasjon sammenlignet med én rad i en tabell. Derfor er det viktig å tilpasse bildestørrelsen slik at de 

kan prosesseres av datamaskinen uten problemer.  

3.3.2 Spesifikasjoner 

For optimal prosesseringshastighet brukes maskinens GPU til trening av modell. Bildestørrelsen må 

derfor tilpasses etter tilgjengelig grafisk minne, ettersom mange derivater av bildet også skal behandles 

parallelt. Alle eksisterende kartblad-inndelinger blir for store til å brukes. Derfor inkluderer maskinell 

treningsdata-produksjon et egendefinert tile-system, der kartblad, eller tiles, generes for innhenting av 

data i passende størrelse. I dette systemet defineres origo, og tiles generes med dette som 

utgangspunkt. Størrelsen på tiles bestemmes selv, og i prosjektet er denne verdier satt til 100m x 100m, 

fordelt på 512px x 512px. Som tilsvarer en pikselstørrelse på ~0.19m. Referansesystem for koordinater 

settes til EUREF89 UTM32. Med dette som utgangspunkt, kan tile-systemet hente inn data fra ulike 

georefererte kilder, med riktig bildestørrelse, og hvor som helst i landet.   

3.3.3 Kilder 

I 3.2 beskrives ulike former for treningsdata. Disse dataene genereres i tile-systemet, basert på ulike 

datakilder. For å generere ortofoto-tiles, trenger vi en database å spørre imot, som gir oss et ortofoto-

utsnitt som samsvarer med tile-størrelse og oppløsning. Det samme gjelder FKB-data og høydedata.  I 

tabellen under beskrives de ulike databasene brukt i prosjektet til å generere maskinelle treningsdata.  

 

Dataset Tjeneste Format Dekning Levrandør 

Ortofoto WMS Raster (GeoTIFF) Landsdekkende Norkart 

Normalisert 

laserhøyde 

WCS Raster (geoTIFF) Landsdekkende 

m. unntak 

NDH 

FKB-bygning, annen 

bygning, PBL-tiltak 

PostgreSQL Vektor (geojson) Landsdekkende KartAI 

Ksand. ortofoto Lokal Raster (geoTIFF) Ksand. Kommune KartAI 

Ksand. Bygning Lokal Vektor (ESRI-

shapefile) 

Ksand. Kommune KartAI 

Tabell 1. Datakilder brukt i prosjektet 

3.3.4 Innhenting 

Ortofoto-tjenesten gir tilgang på data fra flere årganger over hele landet. I prosjektet brukes alltid de 

nyeste bildene. I praksis vil alltid de nyeste bildene være relevante, ettersom det er evt. Nye bygg, eller 
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nylig fjernede bygg som skal detekteres. Bilder lastes ned via WMS-tjenesten tile-vis, og lagres som 3-

kanales fargebilde i GeoTIFF-format. Normalisert laserhøyde er et produkt av to ulike laserprodukter. 

DTM 1m og DSM 1m fra NDH. Her trekkes bakkehøyde i DTM ut fra DSM. Dette gir normaliserte høyder 

(NDSM) på alle objekter i terrenget, som bygninger, trær, osv. Denne informasjonen lagres på samme 

måte som ortofoto, men som et gråskala-bilde (1 fargekanal). FKB-bygningsflate hentes fra Azure 

postgres-databasen satt opp av AP1. Bygningsflatene konverteres til raster-masker i skriptet, og lagres på 

samme format som ortofoto og normaliserte laserhøyder, men som 1-bit svart-hvit bilde. I prosjektet 

finnes det også lokale datakilder for Kristiansand, der treningsdataene har blitt pre-prosessert før det 

genereres maskinelle treningsdata. Dette er beskrevet i 3.4.       

 

Figur 9. Ett treningsdata sample. Fra venstre: ortofoto, høydedata, FKB-bygningsflate 

3.3.5 Treningsområde 

Maskinlæringsmodeller som skal tolke og gjenkjenne objekter i bilder krever store mengder trening-, 

validering- og testdata for å fungere godt. Modellene må opparbeide seg en forståelse av former, farger 

og forhold i bildet som er med på å skille bygninger fra omgivelsene. Trening-, validering- og 

testdatasettene må derfor inneholde mange eksempler på bygninger, samt mange eksempler på andre 

ting som ikke er bygninger, men som kan feiltolkes. Ettersom datasettene som brukes i utgangspunktet 

er landsdekkende, finnes det mer enn nok av data til å trene opp gode modeller. Tile-systemet kan hente 

treningsdata fra hele landet, innenfor en egendefinert ramme. Her er det opprettet en tile-chace for å 

unngå å laste ned de samme bildene flere ganger. I dette prosjektet er et utvalgt område definert for 

trening, mens mindre områder i Kristiansand er satt av til fintrening, testing og validering. 

Treningsområdet dekker et stort areal på østlandet, med mye bebyggelse. Området refereres til som 

«large building area». Dette gir mye data til trening, men ikke alle former for bebyggelse og omgivelser 

dekkes. Innenfor region-definisjonen er kun bilder hvor bygg er inkludert tatt med i trenings, validering 

og test-datasettet.  
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Figur 10 En visualisering av treningsområdet (large building area) 

large_building_area:  

Areal 1825 km2 

Antall bilder 28 620 (512 x 512 piksler) 

Trening/validering/test forhold: 0.8/0.1/0.1 

 

3.3.6 Optimalisering 

Ettersom ikke treningsområdet dekker alle mulige forhold, er en «data-teacher» også utviklet for å laste 

ned ekstra treningsdata. Hvis kun tilfeldige bilder lastes ned, vil mye skog bli brukt til trening og 

validering, noe som ikke modellene trenger så mange eksempler av for å forstå. Her er det viktigere at 

modellen lærer forskjell på nabolag og for eksempel båthavner. Noe som kan ligne mye i et ortofoto. 

Bygningstyper og omgivelser som ikke inkluderes i treningsområdet vil også detekteres og legges til i 
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treningsdatasettet. Mer om «data-teacher» i 4.54.5. En annen utfordring er at FKB-flatene ikke alltid 

stemmer helt overens med ortofoto. Dette kan føre til usikkerhet i modellen. Dette gjelder spesielt for 

kantsone på bygninger, der det meste av feilen ligger. I 3.1 er det definert et treningsområde for 

maskinlæring. Her er bygningsflater fra FKB-blitt rettet opp til å passe bedre med ortofoto, og gir et godt 

utgangspunkt for fin-trening av en maskinlæringsmodell med bedre kant-forståelse.  

 
Figur 11. Overlappsproblematikk mellom ortofoto og FKB-data. 

3.4 MANUELT LAGE TRENINGSDATA 

3.4.1 Problemstilling 

For å få best mulig resultat på gjenkjenning av bygninger i maskinlæring må det legges til grunn at man 

har et godt treningsdatasett (“ground truth”). Treningsdatasettet hjelper maskinen til å avgrense 

bygningens takflate. Jo flere takflater fra treningsdatasettet kommer inn i modellen jo lettere blir det for 

maskinen å gjenkjenne takflater i andre steder, og sluttresultatet blir mer presist. 

I dette kapitelet har Kristiansand kommune har fått oppdrag for å klargjøre treningsdatasett fra de tre 

utvalgte områder i Kristiansand. Treningsdatasettet består av FKB-Bygning og FKB-Tiltak, som viser 

bygningens avgrensning (takomriss), og nyeste flybilder. Det er svært viktig at takomrisset far FKB-data 

eksakt overlapper bygningens takflate i flybilde (“ground truth”). I denne sammenhengen har 

Kristiansand kommune gjort en manuell jobb i retting av uFKB-data i forhold til nyeste flybilder. 

3.4.2 Erfaringer 

Kristiansand kommune har oppdaget store avvik mellom oppmålte data i FKB-Bygning og 

bygningstakflater i georefererte flybilder. Avviket kan variere fra noen centimeter opp til noen meter (se 

bilde 4.3.2.1). Problemet ligger i selve flybildet som ble dårlig georeferert, ser forskjøvet ut. 



 
 
 
 

 

Side 19 

 
Figur 12. Eksempel med ekstremt avvik mellom vektorisert geometri fra FKB-Bygning og forskjøvet flybilde. Rød linje viser 

avstand i meter mellom bygningens hjørnepunkt fra oppmålte data (FKB-Bygning) og dårlig georeferert flybilde. 

I utgangspunktet har FKB-Tiltak omtrentlige koordinater fordi at omrisset tegnes manuelt av 

saksbehandlere i kommunen ved levering av byggesøknad. Som følge av det kommer det ofte forskjeller i 

romslig avgrensning av bygningens takflate når tiltaket blir ferdig bygd (se bilde 4.3.2.2). Dette kan skape 

dårlige treningsdata for maskinlæring. 

 
Figur 13. Forskjell mellom omriss fra FKB-Tiltak (grå skravur) og det som faktisk ble bygd (grønt omriss). 
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I noen steder har Kristiansand kommune også oppdaget overlapping av FKB-Tiltak og FKB-Bygning der 

tiltaket har blitt ferdig bygd og oppmålt, dvs. ligger allerede i FKB-Bygning, men fortsatt ligger i FKB-Tiltak 

(se bilde 4.3.2.3). Tiltaksomriss må fjernes i dette tilfellet. 

 
Figur 14. Overlapping av FKB-Tiltak (Nybygg) og FKB-Bygning. 

Dårlig synbarhet i flybilde kan også forårsake dårlig gjenkjenning av bygninger i maskinlæring (se figur 

under). I et slikt tilfelle kan andre typer data være bedre hjelpemiddel, f.eks skråbilde. 

 
Figur 15. Dårlig synbarhet pga. store trekroner over bygningen. 

3.4.3 Metodikk 

Kristiansand kommune har brukt følgende metodikk for å klargjøre “ground truth” treningsdatasett for 

maskinlæring: 
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1) Eksport av flategeometri av FKB-Bygning og FKB-Tiltak for følgende tiltakstyper: 21-Nybygg, 22-Tilbygg, 

23-Påbygg og 25-Konstruksjon. 

2) Manuell retting av flategeometri i forhold til nyeste flybilder. 

3) Eksport av oppdatert flategeometri av FKB-Bygning og FKB-Tiltak i både SOSI og Shape filformater. 

 

Dataene ligger i lokalt koordinatsystem EPSG:25832 (UTM-sone 32N). 

3.4.4 Resultater 

 
Figur 16. Flytting av takflategeometri til faktisk plassering av bygningens takflate i flybilde. Grønn linje viser nytt takflateomriss, 
som ble videre brukt i maskinlæring. 

En stor del av flategeometri av FKB-Bygning og FKB-Tiltak har blitt oppdatert i forhold til nyeste flybilder 

(se bilde 4.3.4.1). Det var funnet 15 nye bygninger i valideringsområde, 7 nye bygninger i prosjektområde 

og 59 nye bygninger i treningsområde.  
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4 MASKINLÆRING I KARTAI 

4.1 PRODUKSJON AV TRENINGSDATA 

Som nevnt i 3.3.3 brukes datasett fra skytjenester som utgangspunkt for produksjon av treningsdata. En 

config-fil inneholder informasjon om hva og hvordan data skal lastes ned og konfigureres til treningsdata. 

Noen datasett er også lokale, eller ligger lagret på et egendefinert område. Config-filene settes opp for å 

kunne hente ut data på riktig måte, uansett hvordan dataene er lagret. En rekke parametere må derfor 

defineres for at dataflyten skal fungere.  

Parametere tilknyttet geolokasjon og kartblad-oppdeling bestemmer hvor i koordinatsystemet data 

hentes ifra, og hvor store fotavtrykk hvert bilde skal ha.  

TileGrid: Verdier: 

EPSG-kode 25832, 25833 

Origo (datasettets nullpunkt) X, Y koordinater 

Utstrekning Antall meter 

 

Når posisjoneringen er definert, kan spørringer kjøres imot et skybasert eller lokalt datasett. Disse 

tjeneste krever en oppkoblingslenke, men også spesifikke parametere knyttet til det aktuelle datasettet. 

En WMS-kilde har f.eks. andre parametere enn en postgres-database.  

ImageSources: Parametere: 

WMSImageSource Bildeformat, url, api-nøkkel, datalag 

WCSImageSource Bildeformat, dekningstype, url 

PostgresImageSource Bildeformat, url, port, database, bruker, passord,  

ImageFileImageSource Bildeformat, filplassering 

VectorFileImageSource Bildeformat, filplassering 

CompositeImageSource Bildeformat, komposisjon 

 

Disse tjenestene brukes til å definere et endelig datasett bestående av egenskapsbilder og tilhørende 

masker. Et treningsdatasett kan f.eks. bestå av en WMSImageSource som grunnlag for egenskapsbilder, 

og en PostgresImageSource som grunnlag for tilhørende masker. Flere tjenester kan defineres som 

egenskapsbilder, men kun én tjeneste kan defineres som maske. Om flere tjenester defineres som 

egenskapsbilder, må dette beskrives i datagenerator-configen, som beskrives i 4.2. Tjenestene settes opp 
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sammen i et bildesett, der også regler for hvilke bilder som skal som skal legges inn i treningsdatasettet 

defineres.   

  
Figur 17. Navnene i kilde-beskrivelsen refererer til definerte tjenester. 

Når konfigurasjonen for generering av treningsdata er satt opp, kan denne kalles gjennom skriptet 

«Create Dataset». Konfigurasjonen brukes til å sende spørringer mot de definerte tjenestene, med 

posisjonsbestemmelse, fotavtrykk og bildestørrelse som angitt. Posisjonsbestemmelsen vil rulle over et 

angitt søkeområde, definert enten fra min/max koordinater, eller en polygon. Alle fotavtrykk som da 

oppfyller regelsettets krav, blir lastet ned og lagret som treningsdata. Når all treningsdata for det angitte 

området er lastet ned, blir bildene delt inn i trening-, validering- og testdata. Da basert på et 

fordelingsoppsett 0.8/0.1/0.1. En metadata-fil for det genererte treningsdatasettet, bestående hvilke 

data som brukes til hva, samt id og navn på datasettet, lagres og kan kalles i andre sammenhenger, som 

trening, prediksjon eller data teacher. Ved generering av flere treningsdatasett, kan disse kombineres til 

å utgjøre et større, kombinert treningsdatasett.  

4.2 DATAGENERATOR 

Ettersom vi i dette prosjektet jobber med store mengder data, har vi valgt å konstruere en fleksibel 

løsning for lesing av data inn mot maskinlæringsmodellene. Dette gjelder generelt, altså både til trening, 

test og prediksjon. Som beskrevet i 3.3.4 lagres treningsdata i GeoTiff-format, mens 

maskinlæringsmodellene jobber med data som tensorer. Datageneratorens hovedoppgave er derfor å 

konvertere og «mate» modellene med data på riktig format. I tillegg leser den kun inn et utvalg bilder av 

gangen, slik at maskinens minne ikke fylles opp med temporære data. Ved trening, testing og validering 

vil dette si at kun bilder som tilhører en påkalt batch leses inn i minnet, og ikke hele datasettet. Hvordan 

bildene leses inn er avhengig av hvordan maskinlæringsmodellen er satt opp. De fleste modeller leser inn 

tensorer på formatet batch_size x høyde x bredde x kanaler. Dvs. en batch med bilder med en gitt 

størrelse. Og med en rekke kanaler. For ortofoto vil dette være rød, grønn og blå optisk kanal, mens det i 

høydedata vil være en ekstern kanal med normaliserte høydeverdier. De fleste modellene leser disse 

kanalene inn likt, men noen modeller er satt opp til å skille kanalene fra hverandre, og behandle dem 
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hver for seg. Hvordan bilder fra ulike sensorer leses inn blir derfor definert i en egen datagenerator 

config-fil. Det er også flere avgjørende parametere for datageneratoren som må defineres via de andre 

modulene. Hvor mange bilder som skal leses samtidig i en batch, er avhengig av hvilken batch-størrelse 

(batch-size) som er valgt. Hvilke bilder som skal leses inn er avhengig av i hvilken sammenheng 

datageneratoren brukes. Altså om bildene skal brukes til trening, validering eller testing. Alle anvendelser 

er listet opp under:  

• Modell-innlesing (defineres i datagenerator config-fil) 

o Antall kilder, antall kanaler for hvert bilde 

• Batch-størrelse (defineres i treningsmodul, forhondsdefinert i valdiering og prediksjon) 

o Antall bilder som leses inn i en batch 

• Bilde-utvalg (genereres i metadata-fil) 

o En liste med stier til de bildene som skal leses 

4.3 MODELL-ARKITEKTURER 

Et neuralt nett er en metode for å bygge opp en komplisert matematisk funksjon ut fra enkle 

grunnelementer. Grunnelementet, et nevron i et neuralt nett tar inn en liste av data (𝑥1𝑥2⋯𝑥𝑛), 

multipliserer hvert element i lista med en egen skaleringsfaktor (𝑤1𝑤2⋯𝑤𝑛) og summerer disse 

produktene, denne summen adderes med en bias (𝑏), en forskyvningsfaktor. Resultatet går så gjennom 

en ikkelineær funksjon, en activation (𝜑): 

𝑦 = 𝜑(Σ(𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖) + 𝑏) 

Skaleringsfaktorer og bias er justerbare parametere, som blir tilpasset i maskinlæringsprosessen. 

Activation funksjonen er lik for alle neuroner, eksempler på slike er vist i avsnitt 4.4 

Mange slike enkle grunnenheter kjedes sammen slik at resultatet fra den ene går inn som inngangsdata 

til den neste. Mange slike grunnenheter arbeider også parallelt for å gjøre forskjellige operasjoner på de 

samme datalister. Selv om grunnenhetene er enkle så vil store sammenkoblinger av dem kunne utføre 

vilkårlig kompliserte beregninger, analogt med hvordan et biologisk sentralnervesystem bygger opp 

komplekse tankeprosesser ut fra et nettverk av enkle celler.  

Slike beregninger egner seg også for parallellisering. Flere prosessorer kan utføre ulike beregninger på de 

samme data samtidig, og data kan kjedes sammen slik at flere datasett kan være under behandling 

samtidig. Slik får vi best mulig utnyttet de beregningsressurser som finnes i moderne datamaskiner. 

4.3.1 Konvolusjon 

Neurale nettverk kan bygges opp for å utnytte forventede sammenhenger i dataene. I et bilde kan vi 

normalt forvente at tolkningen av et pixel vil være mest avhengig av informasjon fra andre pixler i 

nærheten. Samtidig må mange nærliggende pixler sees i sammenheng for å tolke bygningsdetaljer som 

takkant, hjørne, taksteinmønster, arker, piper osvosv … 

Samtidig må vi forvente at sannsynligheten for å finne en bygning vil være uavhengig av plasseringen i 

bildet. Flyfoto er tatt opp i et regelmessig mønster der plasseringen av det enkelte bildet er uavhengig av 
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bebyggelsestettheten, og de enkelte bildene er ofte satt sammen til en ortofotomosaikk som gir et 

enhetlig inntrykk over et større område. Denne mosaikken blir igjen delt opp etter et vilkårlig plassert 

regulært rutemønster når bildene hentes ut for analyse. Vi må derfor forvente at alle deler av bildet må 

behandles mest mulig likt, bildetolkningen må gjøres på samme måte i bildesentrum som ut mot 

rendene. 

Det er derfor naturlig å bygge opp et neuralt nett som betrakter et naboskap rundt hvert pixel som 

behandles. De samme parametere benyttes for alle pixler, og justeres under treningen basert på alle 

pixler i treningsdatsettet. Denne gjenbruk av parametere reduserer arbeidsbelastningen og utnytter 

strukturen i dataene. Konvolusjonsnettverk er derfor nær enerådende i bildebehandling og 

bildegjenkjenning. 

 

4.3.2 Bildesegmentering og neurale nett 

Et neuralt nett for bildesegmentering vil transformere et bilde til et segmentert bilde. Bildet som brukes 
for inngangsdata er ofte et vanlig RGB fargebilde, men kan også inneholde andre kanaler som infrarød, 
eventuelt flere infrarøde bånd, høydedata og liknende. Et segmentert bilde gir en klassifikasjon av 
hvert pixel i originalbildet, der klassetilhørigheten beskriver hva slags objekter pixelet dekker. I vårt 
tilfelle er typisk klassene bygning eller ikke-bygning. Det neurale nettet beregner i utgangspunktet en 

tilhørighetsverdi 𝑝𝑏 i intervallet [0, 1] for klassen bygning, så blir tilhørighetsverdien for ikke-
bygning 𝑝¬𝑏 = 1 − 𝑝𝑏.  

 
Endelig klasse tildeles etter hvilke klasser som får høyest tilhørighetsverdi. Det segmenterte bildet har 
normalt de samme dimensjoner som inngangsbildet og det er et en-til-en forhold mellom pixlene.   
Neurale nett for bildesegmentering vil normalt ha en hovedstruktur der beregningene kan utføres i flere 
detaljeringsnivåer. En vanlig grunnstruktur vil følge Unet (Ronneberger, Fischer, & Brox, 2015) mønsteret 
vist i Figur 18. Prosesseringsmodulene illustreres av de fargede blokkene, dataene håndteres som 
suksessivt nedskalerte bilder i venstre halvdel av modellen, og suksessivt oppskaleres i høyre halvdel.   
 

Hver prosesseringsblokk tar inn en rasterstruktur, et «bilde» der hvert pixel har en liste av dataverdier, 
en egenskapsvektor. For den første beregningsblokken vil egenskapsvektorene i inngangsbildet 
være pixelfargen (rød, grønn, blå-verdier) og for siste beregningsblokk vil egenskapsvektorene i 
resultatbildet være tilhørighetsverdiene bygg / ikke-bygg. For alle mellomregninger vil dette være en liste 
av abstrakte «tolkninger» av pixelegenskaper, der dimensjonen av egenskapsvektoren representerer 
kompleksiteten av informasjonsmengden vi ønsker å ha om hvert pixel på dette nivået.  
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Figur 18. Unet strukturen  

 

4.3.3 Byggeblokker for neuralnett 

En encoder-block (Figur 19) i venstre halvdel tar inn et «egenskapsbilde» fra forrige prosesseringstrinn, 

behandler dette og sender resultatet ut i to retninger. En kopi i samme dimensjon som inngangsdataene 
til beregningsblokken sendes horisontalt til en decoder-block på samme nivå i høyre halvdel. En annen 
kopi nedskaleres til halve bildedimensjonen samtidig som egenskapsvektorene utvides til dobbel 
størrelse. Den romlige nedskaleringen øker synsfeltet på beregningene og gjør at bildeegenskaper sees i 
en større romlig kontekst, mens de utvidede egenskapsvektorene øker informasjonsmengden i 
hvert pixel. Det nedskalerte egenskapsbildet sendes så ned til neste beregningsblokk på venstre side.  
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Figur 19. Encoder-block og decoder-block  

En decoder-block på høyre side oppskalerer resultatet fra forrige beregningstrinn og kombinerer dette 
med resultatet fra encoder-blokken på samme nivå. Egenskapsvektorene fra det oppskalerte bildet 
reduseres også i størrelse for å passe med bildet fra samme nivå. I hvert trinn vil da det oppskalerte 
bildet fra nivået under bringe med seg oversiktsinformasjon som er blitt funnet gjennom behandling av 
nedskalerte bilder og kombinerer det med data av høyere oppløsningsgrad fra samme nivå.   

  

En vanlig grunnenhet i nyere neurale nett for bildebehandling består av 2D konvolusjon, 
batchnormalisering og en komponentvis ikkelinearitet. En konvolusjon vil for hvert pixel beregne en 
lineærkombinasjon av pixelverdiene for pixelet og dets nabopixler. Dette er en enklest mulig matematisk 
operasjon som også kombinerer verdiene av nabopixler. Deretter normaliseres egenskapsvektorene ved 
at det beregnes gjennomsnitt (𝜇) og standardavvik (𝜎) over mange bilder, og en normalisert verdi 

beregnes som: 
𝛾(𝑋−𝜇)

𝜎
+ 𝛽 der skaleringen 𝛾 og bias 𝛽 er lærte parametere (Ioffe & Szegedy, 2015). Til 

sist går egenskapsverdiene gjennom en komponentvis ikkelineær funksjon, en activation. Der 
konvolusjon med batch-normalisering vil rotere, skalere, tøye og forskyve rommet til 
egenskapsvektorene så vil activation funksjonen bøye det.  
 

Under «læringsprosessen» behandles både konvolusjonsvektene og shift / skaleringsverdiene som 
justerbare parametre, som skal tilpasses for å gi et best mulig samsvar mellom beregningsresultat 
og ønsket resultat. Mellomtrinnet med batch normalisering har vist seg å stabilisere beregningene, gjøre 
resultatene mer generelle og bedre parameteroptimaliseringen.  
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Figur 20. Fundamentale operasjoner 

4.3.3.1 ResNet 

Disse grunnblokkene kan igjen kombineres på forskjellige måter. Det enkleste kan bare være 
å kjede sammen en serie av konvolusjon-normalisering-activation blokker til en sammensatt blokk, men 
det har i praksis vist seg bedre å la noe input data passere beregningene og adderes 
med beregningsresultatet. ResNet (He, Zhang, Ren, & Sun, 2016) (Figur 21) viste for første gang styrken i 
denne framgangsmåten. I stedet for at en enkelt beregningsblokk da skal forsøke å utføre alle tolkninger 
av dataene så vil den i stedet tolke en del av dem, og det vil da alltid være direkte tilgang 
til utolkede data for neste beregningsblokk.  
 

4.3.3.2 Bottleneck 

Samme artikkel foreslår også bruk av «bottleneck» blokker (Figur 22) med redusert størrelse på 
egenskapsvektorene. Dette reduserer beregningsarbeidet og tvinger hver enkelt beregningsblokk til å 
fokusere på færre egenskaper og utføre mer spesialiserte oppgaver. De forenklede beregningene i hver 
blokk kompenseres ved å bruke et dypere neuralt nett (flere blokker etter hverandre). 
 



 
 
 
 

 

Side 29 

 

Figur 21. Beregningsblokker for et lag. 

 

4.3.3.3 CSP 

Vi finner en videreføring av disse ideene i Cross Stage Partial Network (Wang, et al., 2020) (Figur 22) der 

resultatet fra en beregningsblokk konkateneres med input før det sendes videre til neste 

beregningsblokk. På denne måten vil hver beregningsblokk få både ubehandlet input og resultatene fra 

samtlige foregående beregningsblokker (DenseNet). De store inputvektorene gjør nødvendigvis at denne 

modellen blir ganske beregningskrevende, og utføres kun på en begrenset del av datastrømmen (Cross 

Stage Partial Net). Den øvrige delen av datastrømmen sluses forbi, og kombineres til slutt med de 

behandlede data. 
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Figur 22. Bottleneck og CSPdense 
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4.3.3.4 Cross net 

U-Net strukturen har vist seg svært effektiv, men vi har i dette prosjektet valgt å prøve ut også en helt 

annen struktur. I U-Net variantene blir informasjon prosessert samtidig som den blir ned og oppskalert. 

Dette sikrer at bildedetaljer blir behandlet i flere detaljeringsgrader, mens høyoppløsningsinformasjon 

flyter ubehandlet fra «encoder» grenen til «decoder» grenen. Vi forsøker her å legge inn 

beregningsblokker også på den horisontale informasjonsflyten (Figur 23). Beregningsblokkene vil her 

også få tilgang til informasjon med høyere detaljeringsgrad fra nivået over, og oversiktsinformasjon fra 

laget under til beregningene. En ulempe er at det vil bli mange beregningsenheter, og vi forventer at 

modellen kan bli noe ressurskrevende.

 

Figur 23. Cross-net. 

4.3.3.5 Unet-twin 

U-net twin er en variasjon av et standard unet, utviklet for å ta ibruk flere ulike datakilder. Som nevnt er 

en typisk datakilde for en bildesegmentering et RGB-bilde, men andre datakilder kan også brukes. Med 

unet-twin kan to ulike datakilder tolkes med forskjellige egenskaper i samme modell-struktur. Dette 

gjøres ved å bruke to encodere, der den ene prosesserer RGB-bildet, mens den andre prosesserer 

høydedata. Før siste conv-block kombineres alle egenskaps-lag, og sendes opp igjen gjennom samme 

decoder-block. Fordelen med denne strukturen er at to uavhengige logikker kan utvikles for to 

forskjellige datakilder. Noe som gir mening da bilder og høydedata her helt ulike visuelle karakterer.  
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Figur 24 Unet-twin. I visualiseringen vises kun skip connections fra den ene encoderen, men i nettverkstrukturen gjøres dette for 
begge encodere. 

 

4.4 TRENING AV MODELLER 

4.4.1 Hyperparametere  

De ulike maskinlæringsmodellene som kan trenes opp er forhåndsdefinert og lagret som utrente 

modeller i skriptet. Noen hyperparametere kan bestemmes i treningsmodulen. Ulike valg av modelltype, 

modell-features, modell-dybde, batch-størrelse, optimizer og aktiveringsfunksjon vil påvirke hvordan 

modellene responderer på treningsdata ved trening. I treningsmodulen er det også andre mekanismer 

som styrer treningen mot et optimalt resultat. I prosjektet har mange ulike kombinasjoner av modeller 

og hyperparametere blitt testet, og resultatet av de ulike kombinasjonene beskrives i 4.9. 
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Figur 25 Datakilder, modeller og hyperparametere testet i prosjektet. 

4.4.2 Modeller 

I prosjektet har en rekke modeller blitt bygget. Noen er basert på eksisterende og velprøvde modeller, 

mens andre er avarter av disse. Modellene er bygget basert på modellarkitekturen i Feil! Fant ikke 

referansekilden.. 

Maskinlæringsmodeller: 

Unet  

Resnet 

Bottleneck 

Bottleneck_cross 

CSP 

CSP_cross 

Unet-twin 

 

En valgt modell tilpasses treningen ved å definere hvor mange features som genereres til første 

konvolusjon i modellen. Dette sier noe om hvor kompleks modellen kan bli, eller hvor mange vekter som 
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brukes. og igjen hvor mye minne den krever for å trene. Det samme gjelder modell-dybde, som 

bestemmer hvor mange nedskaleringer som gjøres, og da hvor mange lag med vekter som genereres.  

4.4.3 Aktiveringsfunksjoner 

I tillegg kan ulike aktiveringsfunksjoner velges for modellen. Disse er listet opp under: 

Aktiveringsfunksjoner: Funksjon: 

relu (Rectified Linear Unit) 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥) 

swish 𝑓(𝑥) = 𝑥 ⋅ sigmoid(𝛽𝑥) 

mish 𝑓(𝑥) = 𝑥 ⋅ tanh softplus(𝑥) 

softplus(𝑥) = ln(1 + 𝑒𝑥) 

Tabell 2 Aktiveringsfunksjoner er testet under trening av modellene i prosjektet. 

4.4.4 Optimizere 

Etter modellen er definer, blir den kompilert med en optimizer, en loss-funksjon og en rekke metrikker. 

En optimizer er en algoritme for å styre modellens vekter mot mer riktige verdier. Det finnes flere ulike 

typer å velge mellom, som er listet opp under, men den eneste vi har testet på alle modellene er 

RMSProps. 

Optimizers: Funksjon: 

RMSProp 𝐸[𝑔2]𝑡 = 𝛾𝐸[𝑔2]𝑡−1 + (1 − 𝛾)𝑔𝑡
2 

𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 −
𝜂

√𝐸[𝑔2]𝑡 + 𝜖
𝑔𝑡 

Adam 
𝑤𝑡 = 𝑤𝑡−1 − 𝜂

𝑚
^

𝑡

√𝑣
^

𝑡 + 𝜖

 

adadelta 𝐸[𝑔2]𝑡 = 𝛾𝐸[𝑔2]𝑡−1 + (1 − 𝛾)𝑔𝑡
2 

adamax 𝑢𝑡 = 𝛽2
∞𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2

∞)|𝑔𝑡|
∞ 

nadam 
𝜃𝑡+1 = 𝜃𝑡 −

𝜂

√𝑣
^

𝑡 + 𝜖

(𝛽1𝑚
^

𝑡 +
(1 − 𝛽𝑡)𝑔𝑡

1 − 𝛽1
𝑡 ) 

ftrl  

Tabell 3 Optimizrs som kan brukes til trening i prosjektet 
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4.4.5 Loss-funksjoner 

Hvilken av disse som brukes styrer hva og hvor mye modellen lærer under trening, i samspill med en loss-

funksjon. To ulike loss-funksjoner er brukt i prosjektet. En standard «binær-kryssentropi» og «focal loss». 

Disse har noe ulik tilnærming til kalkulering av modellens prediksjonsevne. Der «focal-loss» fremhever 

tapet i klasser med lav representasjon, noe «binær-kryssentropi» ikke gjør. «focal-loss» vil påvirkes av en 

gamma-verdi, og gi strengere verdier dersom modellen er usikker på en klasse.   

 

Figur 26 Gamma-verdi 0 tilsvarer her "binær-kryssentropi". De andre kurvene tilsvarer høyere gamma-verdier. 

4.4.6 Metrikker 

Av metrikker brukes flere arter av Intersect over Union (IoU). Denne metrikken ser på hvor godt 

prediksjonene modellen gjør, overlapper med trening- og valideringslabels. En slik type metrikk egner 

seg godt som indikator på modellens ytelse ved segmentering. Dette brukes aktivt i en rekke tilbakekall 

underveis i treningsprosessen. For å kunne avslutte treningsprosessen i tide, stoppes prosessen dersom 

IoU på valideringsdata ikke forbedres i løpet av 5 iterasjoner. Kun den modellen med høyest registrert 

IoU på valideringsdata lagres. IoU brukes også til å redusere læringsevnen til modellen underveis i 

treningsprosessen. Dersom modellen ikke forbedrer IoU på to iterasjoner, reduseres læringsevnen med 

en faktor 0.2.  

 

Figur 27. IoU er arealet av overlappen mellom to datasett. Typisk prediksjon mot fasit. Delt på unionen av de to datasettene. 



 
 
 
 

 

Side 36 

4.4.7 Trening 

Modellen trenes ved å laste inn bilder fra disk til tensorer, ved hjelp av datageneratoren. Bilder lastes inn 

for hvert steg i epoken. En epoke tilsvarer én iterasjon av trening på hele treningsdatasettet, mens et 

steg tilsvarer en del av treningsdataene på størrelse med definert batch-størrelse. Ettersom kun én og én 

batch leses inn, vil størrelsen på treningsdatasettet ikke påvirke treningshastigheten, ettersom bildene 

ikke ligger i maskinens minne. Datageneratoren stokker også om rekkefølgen bildene leses inn mellom 

hver epoke, for ikke å lære modellen falske mønstre i dataene.  

4.4.8 Modell-forvaltning 

Når treningen er over, lagres den trente modellen i en Azure-database, der den kan lastes ned og brukes 

av andre. En metadatafil genereres også, med informasjon om modellens navn, tidspunkt for kreasjon, 

modell-type, datagenerator-config, antall features, dybde, aktiveringsfunksjon, batch-størrelse, epoker 

trent, optimzer brukt, om modellen er fintrent fra en annen modell, samt informasjon om datasettet den 

er trent på. Metadataene lastes opp til en pandas-dataframe, hvor metadata fra alle trente modeller kan 

sammenlignes.  

4.4.9 Fin-trening 

Det er også mulig å fin-trene modeller som allerede er trent. Ved å definere en allerede trent modell som 

input til teningen, vil noen av vektene i modellen være tilgjengelige for videre trening, mens de mer 

grunnleggende vektene holdes låst. Trening skjer da på samme måte, men med en lavere læringsevne. 

Bruken av denne funksjonen kan knyttes mot særtrekk i ulike byer, eller manuelt justerte treningsdata.   

 

4.5 «DATA TEACHER» – FORBEDRING AV MODELL OG DATASETT I EN OG 
SAMME PROSESS 

Når vi jobber med geografiske data har vi tilgang til et enormt datasett som kan produseres automatisk, 

slik det er beskrevet i kapittel 3.3. Vi sitter på mange måter på et omvendt problem av det som er vanlig i 

maskinlæring – nemlig for mye data! Det viktige for oss er derfor å produsere treningsdata som har et 

godt utvalg av data, og som dekker alle eksemplene som en modell trenger for å kunne bli så god som 

mulig. 

En modell som skal lære seg å gjenkjenne bygninger er avhengig av store mengder med varierte 

eksempler på hvordan et bygg ser ut. I tillegg må modellen se eksempler på alt som ikke er bygg, eks 

bryggekanter, veier, hav, fjell osv. Det å velge ut hva et datasett skal inneholde for å optimalisere denne 

balansen og å være sikker på at man har eksempler på «alt», ville krevd masse jobb dersom det skulle 

gjøres manuelt. Trolig ville man også feilvurdert hva som var viktig for modellen, fordi det ikke alltid er 

åpenbart for det menneskelige øyet hvilke visuelle objekter som ville kunne ha matematiske 

sammenhenger.  
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For å kunne automatisere denne prosessen har vi derfor laget modulen som vi har kalt «Data Teacher». 

Det «Data Teacher» i hovedsak gjør er å benytte en maskinlæringsmodell til å selv finne data den trenger 

å trene på.  

Vi starter med å trene en modell på et treningsdatasett med mange eksempler på bygninger. Deretter 

ser vi på vilkårlige tiles innenfor et gitt området og kjører prediksjon på området. Dersom modellen har 

lav konfidens (den er usikker på hva den ser), lagrer vi området som ekstra treningsdata. På denne måten 

får vi utvidet datasettet med det modellen foreløpig ikke har sett nok eksempler på, og som vi deretter 

trener modellen videre på. Denne prosessen kjøres i loop, og etter hvert som modellen blir bedre 

justerer vi opp hvor høy konfidens modellen kan ha før den legge til områder som ekstra treningsdata.  

 

Konfidens-mål, hvor p er prediksjons-matrisen for et bilde, med verdier fra 0 - 1: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑚𝑒𝑎𝑛(|𝑝– 0.5| ∗ 2) 

 

Prosessen kjører helt til modellen konvergerer (IoU forbedrer seg ikke mer enn 0.02 over 5 iterasjoner), 

som betyr at vi har fått det beste utvalget av data som vi kan få for den aktuelle modellen, innenfor det 

gitte søke-området. 

 

 

Figur 28, Illustrasjon av «Data Teacher» hvor vi bruker en trent modell til å selv utvide datasettet med nødvendige data. 

   
Figur 29. De blå feltene viser bygg som er funnet automatisk, men enkelte bygg ble ikke fanget opp. 
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4.6 EKSISTERENDE HYLLEVARE FOR MASKINLÆRING 

Uttesting av bruk av hyllevare-programvare fra ESRI til objektidentifikasjon 

Problemstilling: Teste eksisterende hyllevare-programvare fra ESRI – ArcGIS Pro med Image Analyst. Hvor 

godt egnet er denne programvaren til å identifisere bygninger fra flyfoto? 

Erfaringer: Man har testet hvordan eksisterende hyllevare-programvare klarer å identifisere bygninger 

fra flyfoto. Kunstig intelligens fra hyllevare-programvaren ArcGIS Pro med Image Analyst er benyttet for å 

identifisere bygninger i flere ulike flyfotoserier, innenfor et utvalgt testområde i Kristiansand.   

Resultatene så langt er spennende og peker nyttige veier videre for prosjektet. Algoritmene i den 

kunstige intelligensen finner bygninger på en god måte med overraskende få feil. De første resultatene 

fra uttesting av eksisterende hyllevare for maskinlæring ble beskrevet i en artikkel på Kartverket sine 

nettsider i høst: Når maskinen oppdager garasjen. 

I 4.9.7 beskrives resultatene fra ESRI-prediksjonen, og hvordan den står imot resultatene fra KartAI-

resultatene.  

4.7 PRODUKSJON AV VEKTOR DATASETT 

Vektor-datasettet tilsvarer det endelige resultatene som vil bli sendt videre til endringsanalysen 

beskrevet i 6. Fra prediksjons-tiler som output fra maskinlæringsmodellene, skal bygninger genereres på 

vektor-nivå, og tilegnes en rekke attributtverdier som er nyttig i videre analyse.  

4.7.1 Prediksjoner fra modell 

Prediksjons-output fra maskinlæringsmodellen er et gråskala-bilde. Disse bildene er like store som 

treningsdata-bildene beskrevet i 3.3, dvs. i dette prosjektet 512 x 512 piksler. Bildene består av 

sannsynlighetsverdier fra 0 til 1 pr. piksel. Verdien sier noe om modellens egen sikkerhet på at den gitte 

pikselen enten er bygg eller ikke. 1 betyr helt sikker på bygning, 0 betyr helt sikker på at det ikke er 

bygning. Første steg i resultat-produksjonen er å normalisere disse gråskala-bildene til binære verdier for 

bygg/ikke-bygg. Dette gjøres med en terskel på 0.5 for sikkerhets-verdiene. Alle verdier under 0.5 vil da 

representere ikke-bygg, mens alle over 0.5 vil representere bygg.  

https://www.kartverket.no/om-kartverket/nyheter/alle/2021/mai/nar-maskinen-oppdager-garasjen
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Figur 30. En terskel på 0.5 normaliserer gråskala-bildet til et binært bilde 

  

4.7.2 Konvertering til vektordata 

Ut ifra et binært raster-bilde, kan en vektorisering gjøres ved å lage polygoner av alle sammenhengende 

«bygg» piksler. For hvert bilde hentes polygoner ut fra «bygg»-pikslene, og slåes sammen til et større, 

sammenhengende, vektor-datasett. Bygninger i kantsonen, som er delt opp av raster-bildets begrensede 

størrelse, smeltes sammen etter at alle polygoner er hentet inn i samme datasett.  

 
Figur 31. Eksempel på sammenhengende vektor-data. Linjene midt i bygningene før sammensmeltingen kommer fra raster-
bildets kantsone. 

Vektor-bygningene tilegnes hver sin unike bygnings-id, som vil være nyttig videre i prosessen. Merk at 

denne ID-en ikke vil sammenfalle med en ny prediksjon av samme bygning. ID-en er kun knyttet til den 

aktuelle prediksjonen.  
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4.7.3 Sammenligning mot FKB 

For å kunne si mer om de predikerte bygningene, gjøres det en sammenligning mot FKB-data på 

vektornivå, for å tilegne de predikerte bygningene en merkelapp for hva slags «type» bygning dette er. 

De ulike typene vi tilegner prediksjonene beskrives i tabellen: 

Kode Type Beskrivelse 

0 Eksisterende bygg Alle bygg som overlapper med FKB-bygg 

1 Ikke-registrerte frittstående bygg Alle bygg som ikke overlapper med FKB-bygg 

2 Ikke-registrerte tilbygg Alle bygg som delvis overlapper med FKB-bygg 

 

De ulike typene klassifiseres basert på overlappsanalyser mellom prediksjonene og FKB-data på 

vektornivå. Eksisterende bygg (0) tilsvarer detekterte bygninger som i stor grad overlapper eksisterende 

FKB-bygg.  Ikke-registrerte frittstående bygg (1) tilsvarer detekterte bygninger som ikke overlapper 

eksisterende FKB-bygg. Ikke-registrerte tilbygg (2) tilsvarer den delen av detekterte bygninger som ikke 

overlapper FKB-bygg, men som likevel har noe overlapp med FKB-bygg. 

 
Figur 32. Her vises deteksjoner av eksisterende bygg (gult), ikke-registrerte frittstående bygg (rødt) og ikke-registrerte tilbygg 
(lilla) etter overlapps-analyse. 

Det er foreløpig ikke opprettet en egen klasse for revet bygning. Dette kan implementeres som en del av 

resultat-datasettet, men kan også detekteres i den senere endringsanalysen. Det som finnes i 

kommunens data, men som ikke er gjenkjent som bygning av modellen vår kan bli registrert som et mulig 

revet bygg. 
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Noen feiltilfeller oppstår med denne klassifiseringen, ettersom prediksjonene er basert på ortofoto. I 

områder med lav bildevinkel blir bygningsmassen noe forskjøvet, og dette kan i sammenligning med FKB 

da minne om ikke-registrerte tilbygg. Ettersom prediksjonen vil treffe tak som ligger forskjøvet i forhold 

til FKB.  

 
Figur 33. Forskyvning i ortofoto fører til klassifisering av falske tilbygg 

4.7.4 Sannsynlighetsverdier 

Etter overlappsanalyse og klassifisering blir hver deteksjon tilegnet en sannsynlighetsverdi. Dette 

tilsvarer snittverdien av sikkerhets-verdiene fra de originale raster prediksjonene. Hvert eksisterende, 

nybygg og tilbygg tilegnes sannsynlighetsverdier. Disse kan senere brukes til tolkning og analyse.  

 

Figur 34. Sannsynlighetsverdier for hver deteksjon. 
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Resultat-datasett 

Resultat-datasettet består nå av polygoner med 4 attributtverdier som kan brukes i videre analyse. 

Attributter:  Verdier: 

Bygnings-id 0,1,2,…,n 

Type 0,1,2 

Areal Areal i kvadratmeter (m2) 

Sannsynlighet 0 – 1 

 

4.7.5 Sammenslåing og overlapp 

Ved prediksjon av veldig store områder, blir vektordata generert og analysert i større tiles, som videre 

kan slåes sammen til heldekkende datasett.  

 

Figur 35. Eksempel-datasett i Oslo sentrum. Store datasett behandles i mindre "batcher" før det til slutt kan slåes sammen til et 
fullstendig datasett. 

I dette prosjektet har ikke disse vektordatasettene noen overlapps-behandling. Dvs. at bygninger i 

kantsonen vil bli delt imellom to tiles. For å kunne utføre en riktig analyse også i kantsonene, må tiles 

produseres med en overlapp som er stor nok til at alle typer bygninger unngår å klippes opp i 

kantsonene. Dette er foreløpig ikke implementert.  



 
 
 
 

 

Side 43 

4.8 KODEOPPSETT 

Koden er skrevet i Python, og er modulbasert. All informasjon rundt kjøring av koden er beskrevet i en 

README.md fil. Koden er tilrettelagt for både mac/linux og for windows, med hver sine kommandoer for 

hvordan man kjører de forskjellige modulene.  

4.8.1 Metadata  

For å sikre at alle forsøkene vi gjør er reproduserbare lagres det mata-data der det er nødvendig: 

- Trening av modeller 

- Produksjon av treningsdata 

- Prediksjon av modeller 

4.8.1.1  Trening av modeller: 

Når en modell trenes, lagrer vi alt av nødvendig informasjon for å kunne reprodusere den spesifikke 

modellen.  

Eksempel: 

{ 

  "checkpoint_name": "bottleneck_d4_mish", 

  "date_time": "2021-05-30 18:41:35.258311", 

  "model": "bottleneck", 

  "datagenerator_config": "ortofoto", 

  "features": 16, 

  "depth": 4, 

  "activation": "mish", 

  "batch_size": 4, 

  "epochs": 50, 

  "optimizer": "RMSprop", 

  "training_dataset_id": "a10f68bb-2a66-45f1-bd8d-035615d345f1", 

  "training_dataset_name": "large_area_stricter_buildings_rules", 

  "training_results": { 

    ... 

    "val_Iou_point_5": [ 

      0.6237615942955017, 

      0.6725412011146545, 

      0.6513280868530273, 

      0.7232033014297485, 

      0.7094365358352661, 

      0.6694644689559937, 

      0.5822644233703613, 

      0.7416698336601257, 

      0.7532976269721985, 

      0.7141956090927124, 

      0.7293288111686707, 

      0.7022450566291809, 
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      0.7295082807540894, 

      0.7484608888626099 

    ],  

    ... 

  } 

} 

 

 

4.8.1.2  Prediksjon av modeller: 

Når vi kjører prediksjon på et område lagrer vi metadata som sier hvilken modell man har brukt 

(«checkpoint name»), hvilket område som er predikert («test dataset path») og verdier på kjente 

kvalitetsmål for maskinlæring som sier noe om hvor godt modellen predikerer («results»). For 

beskrivelse av de forskjellige kvalitetsmålene, se kapittel 4.4.6 Metrikker. 

Eksempel:  

{ 

  "test dataset path:": "training_data/kristiansand_manually_adjusted", 

  "checkpoint name:": "CSP_d4_mish", 

  "results": { 

    "loss": 0.15441939234733582, 

    "binary_accuracy": 0.9436488747596741, 

    "Iou_point_5": 0.6528520584106445, 

    "Iou_point_6": 0.6419912576675415, 

    "Iou_point_7": 0.615696907043457, 

    "Iou_point_8": 0.5613535046577454, 

    "Iou_point_9": 0.44065213203430176 

  }, 

  "prediction date:": "2021-06-10 12:36:04.812939" 

} 

4.8.1.3  Produksjon av treningsdata 

Når vi produserer treningsdata må vi lagre hvilket område vi produsere data for, hvordan fordelingen 

mellom test, validering og trening er gjort og hvilke eventuelle regler som må være oppfylt for 

instansene i datasettet (eks maks-størrelse på datasettet).  

{ 

  "id": "ff6ce27f-5850-4a3f-a936-51af67a6e3bb", 

  "training_dataset_name": "building_area", 

  "date_time": "2021-10-19 11:29:38.889619", 

  "tile_size": "512", 

  "area_extent": [ 

    563140.1, 

    6623967.7, 

    565757.0, 

    6625438.3 
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  ], 

  "max_size": "None", 

  "division training/test/validation": "0.8/0.1/0.1" 

} 

 

 

Koden ligger tilgjengelig på github, hvor man også kan lese mer om de forskjellige modulene og hvordan 

de kjøres. 

[LINK TIL ÅPENT GITHUB REPO – foreløpig har vi bare et lukket repo] 

 

4.8.2 Utfordringer med versjonering av pakke-avhengigheter: 

Det er vanskelig å definere en liste med riktige versjoner for de forskjellige pakke-avhengighetene, 

spesielt på tvers av operativsystem. Foreløpig blir det opp til hver enkelt bruker å installere de 

nødvendige pakkene, og finne versjoner som fungerer for dem.  

 

4.9 RESULTATER FRA MASKINLÆRING I KARTAI 

I dette kapittelet skal vi gå gjennom de viktigste resultatene fra maskinlæringen i KartAi. 

Det er flere måter å vurdere resultatene av arbeidet vårt på, og vi kommer til å skille det i 

- Nøyaktighetsmål for modellene – hvilken arkitektur er best? 

- Datasett og trening – hvilke datasett gir best resultater? 

- Input data – hva er beste data å trene på? 

- Sammenligning med hyllevare 

- Vurdering av resulterende vektordatasett – hvor mange bygg/tilbygg finner vi? 

 

4.9.1 Mulige resultater med FKB-bygg som fasit 

I dette prosjektet er treningsdata basert på FKB-bygg, med mulighet for fin-trening på et manuelt justert 

datasett i Kristiansand. Som nevnt i 3.3.6 samsvarer ikke FKB-data alltid med ortofoto. Ettersom dette er 

fasit for treningen, er det begrenset hvor godt modellene kan lære seg å utnytte informasjonen i 

ortofoto. Konseptuelt kan vi sette en maks-grense for oppnåelig IoU i test-området i Kristiansand, ved å 

kalkulere IoU av FKB-bygg mot manuelt justerte bygg. Modellene kan i teorien ikke bli bedre enn 

trenings-fasit (FKB-bygg). Altså vil en slik IoU-analyse gi et teoretisk tak på oppnåelig IoU.  
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Figur 36 Avviket mellom FKB (gult) og manuelt justerte FKB-data 

Modell: Ksand-test IoU: 

FKB-bygg 0.8670 

 

4.9.2 Nøyaktighetsmål for modellene 

For å vurdere hvilken modell og hyperparametre som er best er alle modellene trent med de samme 

datasettene, og med ulike hyperparametre. Dette vil gi svar på hvilken modell som gir beste resultater 

med det spesifikke datasettet det er trent og validert på. 

 

Oversikt over den beste varianten av hver av modell-arkitekturene våre. Alle modellene er trent på 

treningsdatasettet som er kalt «large_building_area» som ble beskrevet i kapittel 3.3. 

Modell Activation funksjon Loss funksjon Dybde Large building area, 

Val IoU 

CSP mish Binary crossentropy 4 0.7956 

Resnet mish Binary crossentropy 4 0.7954 

bottleneck_cross_SPP mish Binary crossentropy 4 0.7885 

bottleneck swish Binary crossentropy 4 0.7877 
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CSP_cross relu Binary crossentropy 6 0.7642 

CSP_cross_SPP relu Binary crossentropy 4 0.7757 

Unet mish Binary focal 4 0.7904 

bottleneck_cross mish Binary crossentropy 6 0.7767 

 

For dette prosjektet så er det resultatene på prosjektområde i Kristiansand som gir de meste reelle 

svarene på hvor gode modellene våre er til å gjenkjenne bygninger i Kristiansand – som jo er målet i 

dette prosjektet. Vi har derfor kjørt prediksjon på prosjektområde (Ksand-test) for hver av modellene 

våre. Resultatene viser at generelt sett har modellene våre høyere IoU i prosjektområdet, enn når de er 

validert på test-settet til «large-building-area» datasettet.  

En årsak til dette kan være at fasiten vi sammenligner med for prosjektområde er en feilfri fasit (fordi 

den er manuelt justert etter ortofotoene), og vi får derfor en mer riktig vurdering av modellens 

resultater.  

Ser vi på de nøyaktig samme modellene som i listen over, kan vi også se at det ikke nødvendigvis er 

samme plassering på nøykatighetsmålene til modellene. Det er samme modell som gjør det best, men 

deretter varierer det litt. Dette viser viktigheten av å teste ulike hyperparametre, selv om forskjellene er 

veldig små i mange av tilfellene. Rangeringen av modellen er heller ikke absolutt fordi hver trening av en 

modell vil kunne gi litt ulike resultater.  

Modell Activation 

function 

Loss funksjon Dybde Large building area, 

Val IoU 

Ksand-test 

IoU 

CSP mish Binary 

crossentropy 

4 0.7956 0.8208 

Resnet mish Binary 

crossentropy 

4 0.7954 0.8189 

bottleneck_cross_SPP mish Binary 

crossentropy 

4 0.7885 0.8113 

bottleneck swish Binary 

crossentropy 

4 0.7877 0.8129 

CSP_cross mish Binary 

crossentropy 

4 0.74558 0.5312 

CSP_cross_SPP relu Binary 

crossentropy 

4 0.7757 0.4974 

Unet mish Binary focal 4 0.7904 0.8146 
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bottleneck_cross mish Binary 

crossentropy 

6 0.7767 0.8035 

 

Vi har to observasjoner som skiller seg veldig fra resten av resultatene:  

Modell Activation function Loss funksjon Dybde Large building 

area, Val IoU 

Ksand-test 

IoU 

CSP_cross_SPP relu Binary 

crossentropy 

4 0.7757 0.4974 

 

CSP_cross mish Binary 

crossentropy 

4 0.74558 0.5312 

 

Her kan vi se at modellene gjør det betraktelig dårligere på prosjektområde, som kan tyde på at 

modellen er overtrent (overfitted). Siden disse modellene er veldig komplekse med mange lag og mange 

parametere som skal beregnes, så kan årsaken være at treningsdatasettet er for lite for denne 

arkitekturen. Potensialet til disse modellen er derfor trolig ikke nådd enda, og burde testes videre på et 

enda større datasett.  

 

Modellen som totalt sett har best nøyaktighet, både på testområde til «large_building_area» og på 

prosjektområdet (Ksand test) er: 

Modell Activation 

function 

Loss funksjon Dybde Large building 

area, Val IoU 

Ksand-test 

IoU 

CSP mish Binary crossentropy 4 0.7956 0.8208 

 

Likevel er det viktig å nevne at andre modeller kan gi bedre resultater dersom vi hadde trent de på enda 

større datasett. 
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Figur 37: Resultat av prediksjon med CSP modellen, trent på ortofoto og «large building area». 

 

4.9.3 Manuelle trenings-data vs automatiske trenings-data: 

Som nevnt i kapittel 3.4 er det produsert et manuelt datasett hvor bygningene i treningsdatasettet 

matcher perfekt med ortofotoene.  

Å trene en modell på kun det manuelle datasettet, ville ikke vært noe poeng fordi det er for lite for dype 

nevrale nettverk. Vi har derfor gjort fintrening med datasettet, som vil si at du tar en allerede trent 

modell, og justerer modellen videre med nye data. 

Resultatene viser at fin-trening på treningsområdet til det manuelt justerte datasettet øker 

nøyaktigheten. Under vises resultatet før og etter fintrening på den beste modellen vår. 

Modell Activation function Loss funksjon Dybde IoU før 

fintrening 

IoU etter 

fintrening 

CSP mish Binary crossentropy 4 0.8208 0.8310 
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Figur 38 Forskjell mellom før og etter fin-trening på kristiansand område. Modellen er trent på treningsområdet i Kristiansand, 
og her predikert på test området. Oransje er før fintrening, og blått er etter. 

 

Vi kan se i resultatet over at resultatene er ganske forskjellige, og ved første øyekast kan det se ut til at 

modellen har blitt dårligere til etter fintrening, fordi den mangler store deler av det stor bygget helt til 

høyre i bildet. Ser vi derimot nøyere på prediksjonene på små bygninger så kan vi se at modellen har 

gjort store forbedringer på mindre bygninger, som er hovedvekten av eksemplene i datasettet vi har 

fintrent med, og som er fokuset for hva vi ønsker at modellen vår skal bli god på.  

 

Under vises ulike eksempler hvor vi ser tydelig hvilke bygninger modellen har blitt bedre på.  
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Figur 39: Eksempel på bygning som ikke ble detekter i det hele tatt før etter fintrening 

  
Figur 40: Eksempel på bygninger hvor arealet stemmer mye bedre etter fintrening (oransje) enn før (blått). 

4.9.4 Høydedata som input 

Resultatene fra trening av modeller med høydedata i tillegg til ortofoto viser at høydedata øker 

nøyaktigheten av modellene. Her har vi ikke fintrent på prosjektområde, fordi høydedataene ikke 

matcher perfekt med fasiten. Hadde disse dataene også vært juster, antar vi at nøyaktigheten kunne økt 

enda mer.  

Det vi ser er at høydedata i tillegg til ortofoto gir mye bedre nøyaktighet på large-building-area 

datasettet. Ved testing av prosjektområdet derimot, ser vi en stor nedgang i nøyaktigheten. Grunnen til 

denne store forskjellen er trolig at fasiten i dette området er justert etter synligheten av byggene i 

ortofotoene, som ikke matcher med høydedataene. Vi har derfor en fasit som vil ha store avvik fra 

høyde-dataene. Hadde vi justert alle dataene til å samsvare, ville vi trolig ikke sett samme oppførsel, og 

vi konkluderer derfor med at høydedata gir økt nøyaktighet til modellene.  

 Modell Activation Loss funksjon Dybde Large building 

area, Val IoU 

Ksand-test 

IoU 

Uten høyde, CSP mish   Binary crossentropy 4 0.7956 0.8208 

Med høyde CSP mish   Binary crossentropy 4 0.8530 0.7895 
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Figur 41 Bilde til venstre viser resultat på trening uten høydedata og til høyre en modell som er trent med høydedata. Vi kan her 
se at modellen med høydedata er bedre på finne uvanlige bygninger, og på å skille ut bakke som kan ligne på takflate. 

4.9.5 Input-format 

Som nevnt i kapittel 4.3 om modell-arkitekturer så har vi implementert en unet-twin modell hvor man 

kan velge å sende data i to forskjellige encodere. På denne måten tillater man gjenkjenning av 

spesialtilpassede egenskaper til hver data. Det er ikke gitt at det er de samme visuelle matematiske 

egenskapene som definerer et bygg i et ortofoto som i høydedataene.  

Vi har derfor testet å sende høydedata til den ene encoderen, og ortofoto til den andre encoderen.  

Resultatene viser at to encodere (unet-twin) gir bedre resultater enn vanlig unet.  

Vi har kun testet to encodere sammen med unet-arkitekturen, men vi vil anta at andre modeller vil 

kunne ha samme fordeler.  

 

 Modell Activation 

function 

Loss funksjon Dybde Large building 

area, Val IoU 

Ksand-test 

IoU 

Tupple-

input 

Unet-twin mish   Focal loss 4 0.8554 0.7942 

Stack-input Unet mish Focal loss 4 0.8501 0.7911 
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Ved å se på resultatene kan det virke som det modellen har forbedret er gjenkjenning av områder og 

bygninger hvor høydeprofilen er viktig for gjenkjenningen. 

Eksempler på områder modellen gjør det bedre: 

 

Figur 42: Blå/grønt er vanlig unet og rødt er unet-twin. Her har unet-twin gjenkjent mye mer av en bygning som mange av 
modellene sliter med å detektere. 

 

  

Figur 43: Blå/grønt er vanlig unet og rødt er unet-twin.  Her har vanlig unet bommet på omrisset og feil-predikert deler av 
område rundt som bygning. 

 



 
 
 
 

 

Side 54 

4.9.6 Data teacher 

Som beskrevet i kapittel 4.5 har vi laget en modul kalt «Data teacher».  

En av de viktigste resultatene fra disse kjøringene er å observere hvilke data som legges inn i datasettene 

som blir produsert underveis i iterasjonene. Vi har observert at dette fungerer godt, og vi kan se at 

dataene som legges til underveis stemmer overens med hva modellen bommer på under prediksjoner. 

For hver iterasjon får modellen bedre nøyaktighet på test-datasettet, som viser at å trene på det 

opprinnelige datasettet kombinert med de nye dataene forbedrer modellen. 

Eksempel på data med lav prediksjon (sort boks) som ble lagt til som ekstra treningsdata: 

 
Figur 44. Eksempel på data med lav prediksjon. 

Her kan man se at modellen for eksempel legger til eksempler av hav. Dette gjør den kun den første 

iterasjonen, og deretter har modellen lært seg at hav ikke er bygg og vi ser ikke flere tilfeller av hav i de 

senere iterasjoner av datasettene.  

Ser vi på IoU underveis i iterasjonene av data-teacher ser vi at modellen ikke faktisk øker i 

nøyaktighetsmål. Dette kan være fordi det er få tilfeller av det modellen blir bedre på i 

valideringsdatasettet, og derfor vil heller ikke IoU målet bli forbedret. 

Data-teacher iterasjon Val IoU  Ksand-test IoU 

Grunn-modell trent på 

«large_building_area» 

0.8189 0.8149 

1 0.8000 0.8190 

2 0.7962 0.8153 

3 0.7967 0.8143 
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4 0.7973 0.8132 

5 0.8012 0.8039 

 

Ser vi derimot på produserte datasett med de forskjellige modellene kan vi se endringer i hvilke 

bygninger de klarer å gjenkjenne. Denne bygningen er et eksempel på ett bygg som ikke ble gjenkjen?* 

av den initielle modellen, men som modellen finner etter å et par iterasjoner av data-teacher. Dette 

tyder på at modellen faktisk har blitt mer robust og bedre på å finne de mer uvanlige bygningene, selv 

om nøyatighetsmålene ikke «avslører» det. 

 

Det er også tidligere falske positive bygninger som data-teacher modellen vår har lært seg at ikke er 

bygning.  

 

Figur 45: Eksemple på feilpredikert bygning som forsvinner etter noen iterasjoner av data teacher 
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Figur 46: Den røde feilpredikerte bygning forsvinner etter noen iterasjoner av data-teacher 

 

4.9.7 Sammenligning med hyllevare 

ESRI – ArcGIS Pro med Image Analyst har blitt testet som et hyllevareprodukt med mulighet til å 

predikere bygninger på samme måte som i dette prosjektet. Bygningsprediksjonene testes på samme 

måte som de andre modellene imot prosjektområdet i Kristiansand. Prediksjonene klippes imot 

prosjektavgrensningen, og IoU imot de manuelt justerte treningsdataene kalkuleres.  
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Figur 47. ESRI bygningsprediksjoner. Her før klipping imot prosjektområdet i rødt 

 

Modell: Ksand-test IoU: 

ESRI Image Analyst 0.7669 

 

Prediksjonene fra ESRI ser ut til å gi noe lavere IoU enn de fleste av modellene i dette prosjektet. Ved å 

se over deteksjonene, og manuelt sammenligne med noen av prosjektets deteksjoner, kan det se ut til at 

ESRI har en noe strengere tolkning av bildene. ESRI ser ut til å lage en støyfri resultat-prediksjon, med 

fine bygningsfigurer. Veldig små bygg ser ikke ut til å detekteres, noe som er viktig i 

prosjektsammenheng.  
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Figur 48. Små bygninger som ikke detekteres av ESRI (blått), men som detekteres av prosjektets modeller (grønt) 

 Det ser også ut til å være noen overlapps-soner som skaper problematikk i deteksjonen, slikt at godt 

synlige bygningsmasser ikke blir med. Dette har stor effekt på IoU-tallet.  

 
Figur 49Manglende bygningsmasse. Mulig forårsaket av overlappsproblematikk i deteksjonen. 

 

4.9.8 Framtidige tester og forbedringer 

Så langt i prosjektet har vi fått testet en rekke arkitekturer, forskjellige data, forskjellige måter å trene på 

og forskjellige måter å produsere treningsdata. Likevel har vi mange flere ideer om måter man kan 

forbedre resultatene videre. 
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4.9.8.1 Råfoto som treningsdata 

En utfordring og usikkerhet i både trening og validering for dette prosjektet har vært det geometriske 

avviket mellom ortofoto og FKB-data. Ettersom FKB-bygninger har blitt brukt som grunnlag for trenings-

fasit, har dermed også fasiten ikke stemt helt overens med hva modellene ser i ortofoto. Manuelt 

justering av FKB-data har blitt gjort, men dette er en resurskrevende prosess som ikke vil lønne seg på 

større områder. Det er derfor interessant å se videre på råfoto, og hvordan de kan føre til bedre 

geometrisk bestemmelse. I kapittel 5 beskrives det nærmere hvordan råfoto eventuelt kan erstatte 

ortofoto. I kapittel 5.5 beskrives også en metodikk for å bruke sanne ortofoto som et resultat av 

bildematching. Sanne ortofoto er et resultat av råfoto-prosessering, og vil enkelt kunne erstatte ortofoto 

i den allerede eksisterende maskinlærings-løypa.  

4.9.8.2 Infrarøde data 

En type data vi ikke har tatt i bruk i dette prosjektet er infrarøde data. Tidligere forskning har vist at 

infrarøde data forbedrer prediksjon av bygninger i dype nevrale nettverk. Eksempler på type bygninger 

som kunne vært lettere for modellen å predikere hvis man hadde infrarøde data, er bygninger med 

glasstak (eks drivhus).  Disse vil ha en veldig distinkt signatur i infrarøde data, og vil være lettere for 

modellen å lære seg. Et annet eksempel er for å kunne skille mellom en parasoll og et lysthus. De kan 

visuelt sett se veldig like ut, men ville hatt helt ulike signaturer i de infrarøde dataene.  

4.9.8.3 Størrelse på treningsdatasettene 

Vi har sett at noen av modellene våre trolig har behov for enda større datasett enn det vi så langt har 

trent på. Det gjenstår derfor å kunne trene spesielt de mer komplekse arkitekturene våre på enda større 

datasett en de vi har gjort hittil, for å kunne se det reelle potensialet i modellene.  

Data-teacher modulen burde også testes en del mer, og med enda flere iterasjoner. Det gjenstår også 

testing av hvordan data-teacher modellene predikerer på større områder som ikke kun består av 

tettbebygde strøk. Her ville trolig data-teacher modellene fått bedre bruk for sin «robusthet» ved at vi 

ville fått fjernet mye støy som ellers ville blitt predikert som falske positive bygninger.  

 

4.9.8.4 Twin-encoders på flere modeller 

Vi har så langt kun testet flere encoders i unet-arkitekturen kalt unet-twin (se kapittel 4.3), men vi ville 

kunne potensielt fått enda bedre resultater ved å også teste andre modeller med flere encoders.  

 

4.9.8.5 Flere modeller  

I de siste årene har utviklingen neurale nettverk for bildeprosessering begynt å hente inspirasjon fra 

tekstanalyse neuralnettstrukturen «The Transformer», kjent fra språkmodeller som BERT og GPT3. Det 

mest interessante med disse neuralnettstrukturene er Attention mekanismen for å koble interessant 

informasjon på tvers av informasjonsstrømmen (I språkprosessering kan man forstå nytten av dette ved 
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tolkning av setninger i språk som tysk og latin der verbet ofte står sist i setningen, langt borte fra subjekt 

og objekt).  

I konvolusjonsnettverk er nettopp nærhet vektlagt, og dette har stort sett gitt oss en kraftfull 

bildeprosessering med håndterlig ressursbruk, men ofte kunne det være nyttig med en mere fleksibel 

håndtering av informasjon fra både nære og fjerne fjernere objekter i bildeanalysen, og det er her en 

attention mekanisme kommer inn. Vi ville derfor gjerne også prøve ut denne typen neuralnettmodeller 

som for eksempel BEIT (Bao, Dong, & Wei, 2021) og Swin Transformer (Liu, et al., 2021). 

Vi vil også prøve ut flere utgaver av vår egen Cross-net. Denne strukturen har vist seg vel 

beregningskrevende, men vi ser samtidig at den gir gode resultater og at en struktur der informasjon 

flyter mellom beregningsblokker på flere detaljeringsnivåer kan ha noe for seg.  

 
Figur 50. Cross net light. 

Vi vil derfor også prøve ut en «lettere» variant med noe færre beregningsblokker i de horisontale 

forbindelsene. 

4.9.8.6 Fuzzy IoU 

Når vi evaluerer modeller etter dagens metode (avsnitt 4.4.6) så vil først diskretisere resultatet ved å 
sette en terskel for troverdighetsverdi. Pixler med verdi over terskelen (f.eks 0.5) vil bli klassifisert som 
bygning, de under vil være ikke-bygning. Siden denne terskelen kan være noe arbritært satt så kunne vi 
også ha forsøkt en terskel-løs variant, en Fuzzy IoU. Disse vil bruke troverdighetsverdiene direkte mot 
bygning (1.0) / ikke-bygning (0.0) ifra test / valideringsdataene.  

𝐼𝑎𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 ∙ 𝑏𝑖 

𝑈𝑎𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖 ∙ 𝑏𝑖 

𝐼𝑜𝑈 =
Σ𝐼𝑎𝑏𝑖
Σ𝑈𝑎𝑏𝑖
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4.9.8.7 Testing av flere hyperparametre 

Vi har testet en rekke forskjellige hyperparametre under treningen av modellene våre, men det er 

fortsatt mange flere vi kunne testet. Vi kunne testet flere loss-funskjoner (f.eks Dice Coefficient), og 

andre type «learning-schedules» som påvirker hvordan vektene justerer seg underveis i treningen. Vi har 

heller ikke rukket å trene de største modellene våre på alle de forskjellige hyperparameterne, fordi det 

tar mange uker å trene alle varianter av alle modellene.  

 

4.9.8.8 Pretrente modeller 

En pretrent modell er en modell som først har trent på et annet datasett, for eksempel ImageNet. Vi kan 

da hente en modell allerede er trent på et klassifiseringsdatasett og bruke det som encoderen i en 

segmenteringsmodell. Encoderen må fortsatt tilpasses til bygningsgjenkjenning, men krever mindre 

trening enn å trene fra grunnen av. Det vil også kunne gjøre at vi trenger mindre data for å få tilsvarende 

resultat som en ikke pretrent modell.  

 

4.9.8.9 Forbedre kanter og form 

Resultatene fra maskinlæringen viser at vi ofte klarer å gjenkjenne bygninger, men at bygningsgrensene 

er utydelige. Modellene blir også i veldig liten grad straffet for å bomme noen få piksler i kanten på en 

bygning fordi det utgjør så lite av totalarealet av bygningen. En måte å redusere dette problemet kunne 

vært å lage en egen klasse for bygningskant og en klasse for området rett utenfor en bygning som ikke er 

bygning. Vi kunne da ha vektet opp at det var viktigere å treffe på en piksel i en av de to kantklassene 

enn resten. Da ville modellene hatt et større insentiv til å gjøre det bra på bygningskanter.  

En annen metode som også kunne hjulpet på kantproblematikken er å trene et Generative Adversirial 

Network (GAN). GAN trener to modeller i parallell, et discriminative network og et generative network. 

Disse modellene konkurrer mot hverandre med at den generative modellen generer en bygningsfasit og 

den discriminative modellen skal si om det er en ekte fasit fra FKB eller en falsk fasit fra generator 

modellen. Etter at disse er trent mot hverandre så står vi igjen med en generativ modell som er god på å 

lage fasiter som ser ut som de er FKB fasiter. Vi kan da bruke den generative modellen til å forbedre en 

prediksjon sånn at den ser mer ut som en bygning, inkludert bedre kanter.   

 

4.9.8.10 Overlappende tiles 

For å få mer robuste prediksjoner kunne vi ha delt opp datasettet i overlappende tiles og gjort en 

prediksjon per tile. Dette ville gitt oss flere prediksjoner for hver piksel (der det er overlapp) og vi kunne 

brukt et gjennomsnitt av piksel-prediksjoner som en forbedret prediksjon til den pikselen.  
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4.9.8.11 Predikere kun en senter-del av hver tile, slik at modellen alltid har omkringliggende 
informasjon for hver piksel-prediksjon 

Når vi gjør en prediksjon med det nåværende oppsettet så vil noen av pikslene som blir predikerte være i 

utkanten av en tile, og derfor vil vi ikke modellen ha informasjon om hva som ligger rett ved den 

pikselen. Dette kan gi oss dårligere prediksjoner når en bygning havner mellom tiles. En løsning på det er 

å ta inn en stor tile, men å kun predikere på det som er i midten av tile-en. For eksempel kunne en input 

tile vært 512x512 mens det som modellen predikerte på vært 256x256 i midten av tile-en. Da måtte vi 

også ha laget tiles for hver 256. piksel sånn at alle pikslene fikk en prediksjon.   

 

 

4.9.9 Konklusjon av resultatene 

Etter av alt testing kan vi konkludere med følgende punkter. 

 

De beste resultatene får vi fra høydedata + ortofoto 

Vi kan se betydelig bedre resultater ved trening av høydedata i tillegg til ortofotoene. De aller beste 

resultatene får vi fra Unet-twin modellen som gir en IoU på 0.8554. 

 

Manuelt justerte data gir bedre resultater, og er nyttig for nøyaktighetsmål 

De manuelt justerte dataene er nyttig både for å gjøre modellen bedre via fin-trening, men ikke minst for 

å kunne få riktige IoU resultater og å kunne vurdere hvor gode modellene våre er til å finne feil i FKB 

dataene. Når vi inkluderer høydedata er det ikke like nyttig lenger fordi høydedataene ikke matcher, så 

ideelt sett burde vi sørget for at alle tre matchet perfekt.  

 

CSP er foreløpig den beste arkitekturen 

Av alle modellene vi har testet så langt er det CSP med mish-activation og dybde 4 som gir de beste 

resultatene, med en IoU på prosjekromådet (ksand-test) på 0.8178. 

 

Datasett må inneholde minst 28 000 bilder  

Vi har sett store forbedring av resultatene med det store datasettet på 28 000 bilder sammenlignet med 

mindre datasett vi har testet. Trolig vil et endra større datasett kunne gi enda bedre resultater på de 

mest komplekse arkitekturene våre, men det gjenstår å teste. 
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Data-teacher øker robustheten til modellen 

Ved å kjøre data-teacher modulen ser vi at modellen blir mer robust når vi kjører prediksjon spesielt i 

varierte «terreng», og bli bedre på å unngåe falske positive bygninger og å gjenkjenne mindre vanlige 

bygninger. Nøykatighetsmålet øker ikke nødvendigvis så mye, men det kommer trolig av at 

valideringsdatasettet inneholder for lite eksempler av det modellen blir bedre på.  

 

Klarer vi å detektere nye bygg og tilbygg? 

Resultatene viser at modellen i stor grad klarer å detektere nye frittliggende bygninger godt, men kan 

slite med små hus av type drivhus. Dette mener vi kunne vært løst ved å utvide treningsdataene med 

enda flere eksempler på drivhus. 

Når det gjelder tilbygg er vi ikke i stand til å vurdere nøyaktig hvor gode modellene våre er på dette før vi 

har fasit-datasett som kan gi dette spesifikt. Det er også mye vanskeligere å differensiere gjenkjenning av 

eksisterende bygg vs tilbygg grunnet forskyvningen av data i FKB sammenligne med de sanne lablene og 

ortofotoene. Dette vil kunne gjøres dersom man får tatt i bruk de sanne ortofotoene, hvor alt vil matche 

bra.  

 

Klarer vi å detektere riktig areal på bygninger? 

Det variere en del på hvor nøyaktig areal vi klarer å detektere. På større bygninger treffer modellene ofte 

godt, men på mindre bygninger (som ofte bare dekker noen få piksler i bildene) så sliter modellene våre 

med å få nøyaktige areal.  
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5 RÅFOTO 

Gjennom delprosjekt med fokus på fotogrammetri og UTM transformasjon er det i hovedsak blitt sett på 

mulighetene for å transformere bildekoordinater til UTM gjennom bruk av PATB-filer gitt av ulike 

leverandører. Delprosjektet var ment å kunne skape større variasjon av treningsdata og avansere 

programmet som skal oppdage bygninger gjennom maskinlæring. Ved bruk at fotogrammetri og flyfoto 

kan et program transformere posisjonene i bilde over til koordinater i UTM projeksjon. 

Det ble gjort forsøk på å transformere bildekoordinater til UTM basert på en PATB-fil fra ulike prosjekter i 

Kristiansand. Det har vist seg å være vanskelig å transformere egne bildekoordinater uavhengig av PATB, 

men ved bruk av hele filen og collinearity equation gir programmet SkAt gode resultater.  

5.1 RÅFOTO - KOORDINAT-TRANSFORMASJON 

5.1.1 Datagrunnlag 

Data som er blitt brukt er to ulike filer fra to ulike selskaper (TT-14335_Kristiansand og CO-

12167_Kristiansand). Disse består bl.a. av en PATB-fil, flyfoto, kamerakalibrering og dekningsoversikt. Det 

er de to førstnevnte som blir brukt for transformeringen. 

5.1.2 Flyfoto 

I mappen RGB ligger alle tilhørende flyfoto fra målingene. Her er det for måling i prosjekt TT-14335 

bildeserier 214-221, 361-356, 386-391 og CO-12167 bilde serier 04_1-9, 04_19-25, 05_3-11, 05_21-28. 

Hvert bilde har en forhåndsdefinert overlapp. Denne ligger normalt sett på ca. 60% og 20%. Dette er 

illustrert i figuren under. 

 
Figur 51. Overlapp og flyretning (Sigrid H. Strand) 

 



 
 
 
 

 

Side 65 

5.1.2.1 PATB 

En PATB-fil består av adj.pat, cont.pat, image.pat og ori.pat. Det er disse filene som blir behandlet i SkAt 
og brukt til å transformere koordinatsystemet. 

Adjustment 

Filen består av tiepoints med UTM koordinater og tilhørende kjent standardavvik. Når resultatet skrives 

ut etter å ha lest alle filene, er det denne id-verdien som skrives ut med tilhørende rekkefølge. Denne 

verdien kan bli sett i første kolonne i figuren under.  

 
Figur 52. Verdier for tiepoints og standardavvik. 

Constant 

Filen const.pat består av alle kjente punkter. Dette blir Ground Control Points (GCP) i regnestykket og har 

faste standardavvik som finnes i adj.pat fila.  

  
Figur 53. Konstante verdier. 

 



 
 
 
 

 

Side 66 

Image 

Filen image.pat er illustrert i figuren under. Den består av bilde-id etterfulgt av kamerakonstanten. Under 

listes bildekoordinater med tilhørende id-verdi som samsvarer med id-verdien i adj.pat filen.  

 
Figur 54. Bildekoordinater. 

 

Orientation 

Ori.pat består av bilde-id, kamerakonstanten, X_0, Y_0 og Z_0. Disse koordinatverdiene angir UTM i 

nedre venstre hjørne av hvert bilde (der bildekoordinatene er 0,0). Z_0 forteller oss om høyden til flyet 

under disse målingene. For hvert bilde følger det også med en rotasjonsmatrise. Denne er med på å 

justere koordinatsystemet til UTM koordinatsystemet i alle tre retninger.  

 
Figur 55. Rotasjonsverdier 
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5.2 METODE 

5.2.1.1 Fotogrammetri 

Bildeverdier og formlikhet 

I transformasjonen mellom bildekoordinater og UTM blir formlikheten mellom koordinatene benyttet. 

Under er det illustrert to figurer som gir eksempler på dette. 

 

Figur 56 Eksempel på overlapp i to striper (Sigrid H. Strand) 

 

Figur 57. Formlikhet mellom koordinatsystemene (Sigrid H. Strand) 

5.2.2 Forenklet collinearity equation 

Formelen for image til «object space» blir brukt for å transformere bildekoordinatene til UTM. Der er 

X_0, Y_0 og Z_0 startverdiene i koordinatsystemet. Disse vil fungere som nullpunkt(origo) i hvert flyfoto 

fra målingene. R-verdiene representerer rotasjonsverdiene vi fikk i ori.pat. c er kamerakonstanten, som 

også blir gitt i ori.pat. x og y er verdiene for bildekoordinatene i image.pat og x_0 og y_0 er korreksjonen 

av bildekoordinatene oppgitt i adj.pat. Formelen er illustrert i figurene under (Fan, 2021) 
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Figur 58. Collinearity Equation: Fra bilde til objekt. 

  

Figur 59 Collinearity equation 

5.2.3 Rotasjonsmatrise 

Filen ori.pat håndterer dette allerede, men dersom det er behov trenger man å kjenne til 

rotasjonsvinklene kappa, phi og omega. (Fan, 2021) 

 



 
 
 
 

 

Side 69 

 

Figur 60. Rotasjonsmatrise. 

5.2.4 Collinearity equation med linearisering 

Når indreorienteringsparameterne (IOPs) er kjent kan man bruke en versjon av collinearity equation der 
man lineariserer ved approksimerte verdier av Taylor ekspansjon (Skogseth & Holsen, 2011) (Skogseth & 
Holsen, 2011)61 I dette tilfelle er parameterne som på figuren under og vi ønsker å finne 

ytreorienteringsparameterne (EOPs). ￼ ￼62I dette tilfelle er 
parameterne som på figuren under.   

 

Figur 63. Interior orientering. 

 

Figur 64. Linearisert korreksjonsligning. 
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Figur 65. Forenklet collinearity equation. 

 

Figur 53. Differensialligningene. 

5.3 RESULTATER 

5.3.1 Bruk av forenklet collinearity equation 

Den forenklede formelen for collinearity equation ble først forsøkt brukt og skrevet i Python. Dette ble 

forsøkt for Bilde 387 og 388 i TT-14335_Kristiansand. Verdiene som ble returnert for bildene viste seg å 

ha store avvik. Det ble derfor uaktuelt å gå videre med den forenklede varianten framfor å bruke 

linearisering.  

  

Figur 67 Resultat fra bilde 387.                                   Figur 68 Resultat fra bilde 388 

Til sammenligning mellom punktet vi ønsket og punktet vi fikk, er resultatet flere hundre meter i fra. Som 

vist i figuren under er det røde punktet fra Bilde 388 og «Vågsbygd idrettsplass» er fotballbanen vi 

ønsket å treffe. 
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Figur 69 Resultat fra forenklet ligning i Høydedata 

5.3.2 Behandling av PATB 

Ved å velge en PATB-fil for programmet får vi følgende utskrift. I figuren under er resultatet fra kjøring av 

TT-14335_Kristiansand. 

 

Figur 70. Resultat ved uredigert PATB. 

Her får vi ønsket resultat. Tiepoint-verdi med tilhørende X-, Y- og Z-verdi i UTM. 
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5.3.3 Flyfoto 

Flyfoto ble satt inn i Irfanview for å studere bildekoordinatene (Irfanview, 2021).  

 

Figur 71. Bildekoordinater med retning. 

 

Utifra det Irfanview viser er koordinatsystemet for prosjektet det samme som bildenes koordinater i 
flyretning, men motsatt rettet i y-aksen. Dette betyr at dersom vi ønsker riktige verdier i utregningen må 
y-verdien trekkes fra den totale verdien av bildet. I tilfelle over 26460pixel. 
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Figur 72. Koordinatsystem for prosjektfilene 

5.3.4 Valg av bildekoordinater 

Det ble valgt et testpunkt for å sjekke om verdiene ble riktige etter utregning.  

 

Figur 73. Testpunkt i NorgeiBilder 

Bildekoordinatene til testpunktet i bilde 387: 13261, 18282 

Bildekoordinatene til testpunktet i bilde 388: 6618, 18298 
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Rotasjonsmatrisen for disse bildene er vist på figuren under og hentet fra ori.pat. 

 

Figur 74. Rotasjonsverdier for Bilde 387 og 388. 

Ved å legge til et punkt 10000000 med bildekoordinatene i image.pat vist i figuren under, ble ikke 
verdien returnert. 

 

Figur 75. Bildekoordinater til ønsket punkt. 

Ved å legge til verdien som et tiepoint i adj.pat med data hentet fra høydedata vist i figuren under, ble 
nullverdier returnert. 

 

Figur 76. Innsatt tiepoint for ønskede bildekoordinater. 

 

Figur 77. Resultat ved redigert PATB 

5.4 DISKUSJON OG KONKLUSJON - RÅFOTO KOORDINAT TRANSFORMASJON 

5.4.1 Forenklet collinearity equation 

Den forenklede collinearity equation ga veldig kjapt dårlige resultater. Ved små forsøk å få bedre 
resultater ble det ikke nøyaktig nok. Årsaken til dette er litt usikkert. Dette var i en veldig tidlig fase der 
det kan være mulig at feil verdier ble brukt. Forståelsen av hva alle PATB-filene innholdt og hva det 
kunne brukes til var på et lavere nivå. Uavhengig av dette var koden nødt til å bli bedre og kunne 
håndtere alle filene. Dette gjorde at det ble gjort en mer avansert utregning i SkAt som kunne behandle 
filene annerledes ved å bruke minste kvadraters metode og linearisering. Dette er metoder som er mer 
avanserte, men også har vist seg å gi bedre resultater.  

5.4.2 SkAt 

Resultatene vi oppnår med programmet SkAt er gode. Programmet fungerer godt til å lese av de 
originale PATB filene fra leverandørene til testfilene. Problemet oppstår dersom det er en annen 
leverandør med et litt annerledes format i PATB. Programmet vil da i tilfelle ikke hente de riktige 
verdiene inn og dermed returnere nullverdier. 
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Det er også vanskelig å legge inn egne bildekoordinater. Dette forstår ikke koden, da den baserer seg på 

tiepoints fra adj.pat. Problemet er da at utskriften gir nullverdier. Løsning på dette kunne vært å hente 

tiepoints med alle verdiene som er nødvendig for så å kunne få dette i UTM.  

5.4.3 Jordkrumning og andre feilkilder 

Da resultatene var dårlige ble det ikke mulig å finne ut hvilke korreksjoner PATB tar hensyn til. Ved noen 

av kjøringene i SkAt kunne det virke som at Z-retningen hadde større feil enn X- og Y-retningen har. Det 

er mange årsaker til at dette kan skje, men en viktig feilkilde som kunne blitt testet etter få resultater er 

om PATB har tatt hensyn til jordkrumning.   

 

5.5 BILDEMATCHING TIL Å GENERERE HØYDEDATA FRA RÅFOTO. 

I kapittel 4 beskrives bruken av ortofoto og høydedata til å detektere bygninger automatisk. På et 

konseptuelt nivå har høydedata fra NDH blitt brukt sammen med ortofoto. Dette fungerer godt til å teste 

merverdien av høydedata sammen med ortofoto, men kan ikke brukes i praksis da datafangsten av foto 

og laser ikke skjer samtidig. For å få til dette, må i stedet høydedataene genereres fra råfoto direkte. 

Ettersom råfotoene har overlapp, kan bildene bildematches, og en georeferert punktsky kan produseres 

baserte på bildenes orientering. Denne punktskyen kan så automatisk bakkeklassifiseres, slik at både 

DTM og DSM kan produseres i rasterformat. Med både DTM og DSM kan en normalisert høydemodell 

kalkuleres (NDSM). En slik normalisert høydemodell vil kunne erstatte NDH-høydedataene som er brukt i 

prosjektet, og da ha samme datafangst-tidspunkt som ortofotoene. Om høydedata blir nødvendig for at 

bygningsdeteksjonen skal fungere godt nok, så er dette en mulig preprosessering av alle ortofoto-

datasett som skal brukes.  

Bildematching kan også brukes til å generere sanne-ortofoto, som vil samsvare bedre med eksisterende 

FKB-data. Om det blir et problem videre at FKB-data og ortofoto ikke samsvarer, vil bildematching av 

råfoto, som danner sanne-ortofoto, kunne erstatte det eksisterende ortofoto grunnlaget. Sanne ortofoto 

vil antakelig gjøre bygningskanter lettere å predikere riktig. Ettersom bilde og maske vil stemme overens.  

 

Figur 78 Første bilde viser hvordan FKB samsvarer med ortofoto. Andre bilde viser hvordan FKB samsvarer med sanne ortofoto  
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6 ENDRINGSANALYSE 

6.1 PROBLEMSTILLING 

I endringsanalysen vil prosjektet benytte datakildene Matrikkel, Felles Kartdatabase (FKB), Flyfoto, 

Ortofoto, Laser og brukerinvolvering/crowdsourcing. De ulike kildene kan ha ulike geometri egenskaper, 

nøyaktighet og observasjonsintervall. Lidar har kun observasjon i 2020, mens flybilder har observasjoner 

i 2016, 2017, 2018 og 2019.  

 

Figur 79. Oversikt over de tilgjengelige observasjonene som inngår i endringsanalysen.  

Prosjektet jobber med data fra tidsintervallet 2016 – 2020(2021) og vil etabler endringsanalyser for 

denne perioden. Følgende senario skal identifiseres: uendret bygg, tilbygg (bygningsendring), nytt bygg 

og revet bygg 

 

Figur 80. Illustrasjon over ulike senario. 

 

Resultatet er tenkt brukt til å oppdatere og kvalitetssikre matrikkelen og FKB. På denne måten vil 

kommunen og byggesaksbehandler ha bedre oversikt over utnyttelsesgraden for eiendommene i 

kommunene som er en av faktorene som er med å avgjøre utfallet av byggesaker. 

6.2 METODIKK 

Hver enkelt datakilde og hver tidsepoke analyseres uavhengig og individuelt. Dette gjøres med den 

metodikken som egner seg best for datakildens karakter og egenskaper. Dette skaper en rekke 

bygningsobserversjoner. Hver enkelt bygningsobservasjon får tildelt en unik id. Dette gjør at hver enkelt 

bygning vil bestå av en rekke unike bygningsobservasjoener. Observasjonene kommer fra ulike kilder og 

har ulike egenskaper og dimensjoner. Metodikken må kunne håndtere punkt, linje, volum, tid samt 
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egenskapsinformasjon. Systemet må kunne håndtere historiske data. Det må være skalerbart slik at det 

takler varierende mengder med data og oppdateringsfrekvenser. (Sveen, 2021) har i sin avhandling 

beskrevet en metodikk som kan egne seg til å håndtere kriteriene nevnt over og baserer seg på event 

sourcing. Hovedprinsippene i event sourcing går ut på å lagre endringene som skjer. Banknæring er 

storbruker av event sourcing hvor transaksjonene lagres fortløpende som eventer. For å få ut dagens 

saldo må alle eventer summeres opp. En banktransaksjon som følge av en varehandel i en butikk vil 

inneholde et eksakt beløp. Bygningsdeteksjon med kunstig intelligens, regelbaserte metoder eller 

crowdsoursing vil ha en usikkerhet og ikke fremstå som eksakte størrelser. Det er derfor viktig at 

metodikken som endringsanalysen bygger på støtter denne egenskapen til datakildene. 

Arkitekturen til endringsanalysen er en iterativ prosess, som i tiden fremover i prosjektet vil endre seg 

med modenheten til endringsanalysen. Som en start har det blitt utviklet en modelldefinisjon av en 

bygningsobservasjon. 

Modelldefinisjon av bygningsobservasjoner,   

Navn: Bygningsobservasjon  

ID  (inneholder koordinat kode)  

Representasjonspunkt koordinat  

Datakilde (matrikkel, fkb-tiltak, fkb bygg, foto, ortofoto, laser, innbygger)  

Prosjektnummer (string) – for å kunne etterprøve observasjonene  

Riktig/uriktig (boolean) – Settes til uriktig (verdi 0) dersom innbygger svarer «Nei» på spørsmål  

Bygningstype (kodeliste fra plan og bygningsloven)  

Byggeår (integer)  

Fotavtrykk- veggliv m2 (double)  

Fotavtrykk- takflate m2 (double)  

Dato (datafangsdato, opprettelsesdato, utskriftsdato/årsversjon, verifiseringsdato, matrikkel tatt 

i bruk / ferdigattest /midlertidig brukstillatelse, og lignende,  

Dato, (ååååmmdd) Forklaring registrering av tidskoding:  

For Matrikkel brukes: dato for tatt i bruk / ferdigattest /midlertidig brukstillatelse.  

For FKB- bygning: oppdateringsdato/datafangst dato/ verifiseringsdato (må sjekkes)  

For FKB- Tiltak: dato for tiltaksflate når søknad er godkjent  

For laser: datafangstdato  

For innbygger: svardato  

Presisjon dato   

Observasjonen / geometrien (med pålitelighetsmål):  

Matrikkel: punkt inkludert kvalitet på geometri og observasjon   

Fkb: flate inkludert kvalitet på geometri og observasjon   

orofoto:flate inkludert kvalitet på geometri og observasjon   

laser: volum inkludert kvalitet på geometri og observasjon   
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innbygger: boolean inkludert kvalitet på geometri og observasjon   

eventuelle fremtidige kilder  

Felles pålitelighetsmål (er dette et bygg eller ikke, basert på nøyaktighets- og pålitelighetsmålene 

til datakilden). Felles enhet 

Ulike event senario er skissert opp. Her følger et eksempel hvor et nytt fotoprosjekt etableres, hvor 

bygningen på en gitt eiendom eksisterer i matrikkel og FKB. 

 

Figur 81. Event skisse hvor nytt fotoprosjekt etableres, hvor bygningen på en gitt eiendom eksisterer i matrikkel og FKB. 

De ulike aktørene eller prosesser har egne rader i matrisen gitt i figuren over. Kolonnene symboliserer 

sekvensielle hendelser/forløp/tid. I posisjon C1 registrerer ortofoto leverandør at nye bilder er levert. 

Dette skaper en “action” som definerer hva som er endret og det dannes så en event 1 som skriver til 

selve databasen. Event 1 trigger AI Ortofoto i posisjon A2. Den kunstige intelligensen benyttes til å finne 

eventuelle bygninger på den aktuelle eiendommen. A2 finner et bygg og hendelsen skaper event 2. Event 

2 sender prosessen videre til B3 som er en identifikator som benyttes til å koble den nye 

bygningsobservasjonen til tidligere bygningsobservasjoner. Resultatet ender opp som event 3 som 

sender prosessen videre til endringsanalyse prosess i D3. Resultatet ender opp i event 4 som sender det 

videre til matrikkelfører. Matrikkelfører kan være kommunen eller en automatisk prosess som 

undersøker om bygningen er representert i matrikkelen. Resultatet fra matrikkelfører ender opp i event 

5. Samtidig har event 4 sendt melding til FKB prosess G6 som kontrollerer at bygningen eksisterer i FKB. 

Resultatet sendes til event 6. Prosessen for scenariet i dette eksempelet er da ferdig og det sendes til 

pålitelighet prosess i H7. Her sammenstilles alle eventene og det etableres et felles pålitelighetsmål, 

kvalitetsmål og geometri for den aktuelle bygningen. 

Tilsvarende skisser må etableres for all typer senario. Slik at en til slutt har en arkitektur som dekker alle 

mulige situasjoner. Den største fordelen med en slik fremgangsmåte er at den enkelt lar seg skalere opp 

til flere datakilder og samplingshastigheter. En stor utfordring er derimot håndteringen av geometrien.  
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7 KONKLUSJON OG ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID 

Arbeidsgruppa har jobbet bra på med prosjektet og fått frem mange gode resultater. 

I arbeidspakke 2 har en testet objektdeteksjon med både hyllevare-programvare og med metoder og 

kombinasjoner av KartAI sine egenutvikla maskinlæringsalgoritmer. Vi ser at når vi sammenligner 

treffsikkerheten til disse, så treffer KartAI-algoritmene bedre en ESRI sine. Dette er utrolig inspirerende 

for videre arbeid i prosjektet.  

Konklusjoner fra maskinlæringsgruppa: 

- De beste resultatene får vi fra høydedata + ortofoto 

- Manuelt justerte data gir bedre resultater, og er nyttig for nøyaktighetsmål 

- CSP er foreløpig den beste arkitekturen 

- Datasett må inneholde minst 28 000 bilder 

- Data-teacher øker robustheten til modellen 

Videre har en kommet godt i gang med endringsanalyse nå i høst, men her er det mange viktige spor å 

jobbe videre med. Råfoto-arbeidet er også veldig spennende, og vil bli et viktig bidrag inn i 

endringsanalysene. Det samme gjelder input fra laser/lidar inn her. 

 

Anbefalinger for videre arbeid i arbeidspakken 

• Endringsanalyse: Arbeidet fortsetter over nyttår. Her er det behov for noen datasett fra 

maskinlæringsgruppa inn i det videre arbeidet.  

• Maskinlæring: Problemstillinger som vil være nyttige å jobbe videre med er:  

o Ikke alle resultater ble ferdige før jul, da enkelte algoritmer tar lang tid å kjøre. Er og 

mange flere metoder gruppa har vurdert, som en ikke har rukket å teste. 

o Klarer vi å detektere nye bygg og tilbygg?  

o Klarer vi å detektere riktig areal på bygninger? 

o Bidrag med datasett inn i endringsanalysen. 

• Enkeltbilde/ortofoto: Her er planen å fordype seg i temaet, for å kunne beskrive hvordan en kan 

bruke enkeltbilder istedenfor ortofoto i en mosaikk. Dette vil være interessant å teste ut inn i 

endringsanalysen. 

• Laser/lidar: Dette er ikke påbegynt, men gruppa vil gjerne teste ut effekten av å ta dette i bruk 

inn i objektdeteksjonen / deteksjonsalgoritmene.  
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