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Geomatikk – kartfag og IT = Maptrends
Prinsipper i Maptrends

• Tilgang til store datamengder uten bruk av app

•Presentasjonslaget visualiseres i kart 

•Baserer seg på historiske data, trender og statistikker

•Kobling til et mangfold av datakilder (berikelse og 
validering)

•Utvikle algoritmer og filtre og datasett som kan trenes



1
Data





Statistikk fra database som viser antall unike 
hash (mobiler) pr. dag i måleperioden for 
Rogaland basert på Telia data
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Mobilitet fra mobiltelefondata: hva er mulig? 

Spørsmål:

• Registrering av alle signaler, mange 
feil?

• Kan vi få mening ut av 
tidssammenstilling?

• Kan vi designe tidsaggregerte baner?

• Hva er de riktige 
forskningsmetodene til å begynne 
med?

• Er det generelle modeller som gir 
forståelse overalt?

• Trenger vi andre data?



2.
Bevegelser, vasking og 

algoritmer



Algoritmer for å forstå den faktiske bevegelsen

• Hvordan kan vi avgjøre om telefonen 
beveger seg?

• Kommer fra punkt A via punkt B til punkt C, 
og fjerner deretter B hvis C er nærmere A 
enn B

• Vektede punkter basert på signalstyrke
• Umulig bevegelse (maksimal hastighet)
• Hopp
• Stilleperioder

➢ Typisk en blanding av flere strategier for å 
rydde opp i dataene før analyse

A BC



Samling av «reiser» fører til definert innsikt

Per reise:

• Anonyme «id’er»

• Start/slutt tid

• Start/slutt posisjon

• Punkter langs ruten, identifisert transportåre

• Distanse, og retning

• Reisetid og reisehastighet

• Statistisk informativt til å avlede mønstre

Sydgående

Nordgående



3.
Innsikt



Innsikt

• Kan mobilitetsdata fra telenettet benyttes / er de gode nok / erstatte 
manuelle løsninger eller annen kostbar teknologi?

• Hva er dagens reelle situasjon? Hvordan reiser befolkningen  
egentlig?

• Hva skal til for å tilrettelegge bedre løsninger?

• Hvilke løsninger for transport bør tilbys basert på reell innsikt?

• Hvordan fungerer tiltak?

• Hvilke tiltak skal ikke iverksettes, basert på scenariebasert innsikt / 
simulering / prognose og prediksjonsdata

• Kan innsikt, trender og reell statistikk gi smartere løsninger og bedre 
trafikkavvikling?

• Hvilke muligheter kan maskinlæring gi ved trening av data?



Reisende fra/til områder - tidsintervall



Reisetidsestimater mellom faste punkter –
Google estimater



Reisetidsestimater mellom faste punkter –
Maptrends målinger



Innsikt: Antall reiser per time 
nordgående/sydgående

Innsikt 1:
Det er en rushtidsavgift på veien som 
påvirker nordgående trafikk mere enn 
sydgående. Det er mulig å kvantifisere 
hvor mye, basert på Maptrends.

Innsikt 3:
Nordgående trafikk er 
kun litt lavere enn 
sydgående, og noe av 
midt-på-dagen 
trafikken kommer 
tilbake på 
ettermiddagen, men 
ikke all trafikk. 

Innsikt 3:
Fredagstrafikken påvirker gjennomsnittet 
betydelig. Helgetrafikken kan analyseres 
separat eler bli ekskludert fra trafikken i  
«arbeidsuken» for ytterligere forståelse.



Viderefordeling 
av trafikk –
pågående 
forskning



Datakilder
Innsamling / Sikkerhet / 

anonymisering / 
filtrering

Analytics / algoritme / 
selvlæring

Big Data /Data lake 
Lagring

Web
MobilApp

Kundesystemer

Scalable Cloud Infrastructure
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Storage Distributed Computing Data Management,  Analytics and visualization
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