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Norkart Datavarehus

• Hvem som eier eiendommen

• Når den ble kjøpt og omsetningshistorie

• Størrelse, type, alder og boenheter

• Heftelser

• Utsikt og solforhold, støy (trafikk)

• Nabolag: demografi / inntekt / utdannelse 
/ familiesammensetning

• Nabolag: bedrifter og virksomheter

• Risiko: Flom, ras, avstand til brannstasjon,..

• Kommunale avgifter

• Skoler og barnehager i nærheten



Bakgrunn

• Ønske om å automatisere byggesaksprosessen mer enn i dag
• Kunne gi svar på hva man kan bygge og om man kan bygge

• De løsningene som utvikles i dag er kun «hjelpeprogrammer» som 
har som hovedmål å bidra til at søknadene inneholder alle 
nødvendige opplysninger og bilag.

• Nøkkelen til å komme videre ligger blant annet i digitale 
planbestemmelser.



Prosjektet

• GeoLett-prosjekt
Innovasjonsprosjekt som skal understøtte DiBKs arbeid med å automatisere 
byggesaksprosessen i så stor grad som mulig.

• FoU-prosjekt  

• Aktive samarbeidspartnere:
• Bærum kommune
• Stavanger kommune

• Partnernes oppgaver:
• Kompetanse
• Fremskaffe data
• Bidra til tolkning av bestemmelsene
• Verifisering av resultat



Hovedmål:

Utvikle funksjonalitet og kompetanse rundt 
maskinell tolkning av planbestemmelser knyttet til 
reguleringsplaner ved hjelp av kunstig intelligens 
og maskinlæring (AI). 

Kjernen i teknologien består i at man trener 
algoritmene på dataene i stedet for å lage reglene 
på forhånd. Erfaring har vist at maskiner er bedre 
til å finne mønstre og regler enn vi mennesker.



Hva er planbestemmelser  

• Fastsatt av kommunen - knyttet til en reguleringsplan

• Rettslig bindende vedtak gjort av kommunestyret  

• Regulert av plan og bygningsloven

• Plankart og bestemmelser likeverdige og må stemme overens

• Skal gi styring med utforming og bruk av arealer og bygg

• Grunnlag for byggesaksbehandling

• Kan overstyres av andre bestemmelser 



Viktige planbestemmelser

• Utnyttelsesgrad  (hvor nye man kan bygge)

• Gesims- og mønehøyde (hvor høyt man kan bygge)

• Byggegrenser (hvor på tomten man kan bygge)

• Takform/takvinkel

• Parkeringskrav

• Krav til uteoppholdsareal

• Antall boenheter

• Rekkefølgekrav



Planbestemmelsene koblet til plankartet vha
feltnavn /områdenavn.



Utfordringer

• Planbestemmelser er komplekse data – «ingen» standardisering
• Verbale beskrivelser – ikke laget for maskintolkning
• Ulike begreper og skrivemåter   
• Ulik informasjon knyttet til ulike planobjekter
• Stort sprang i alder
• Mye «uvesentlig» informasjon
• Scannede dokumenter 
• Vedtatt av kommunestyret

• Har vi nok data til maskinlæringen?

• Er det forskjeller mellom kommuner?



Utnyttelsesgrad – ikke entydig…



Feltnavn/områdenavn – kobling mellom kart og 
planbestemmelser

Områdenavn mangler i bestemmelsene i 347 av 455 planer [76.3%]

Antall mangler i bestemmelsene totalt: 3634

Områdenavn mangler i plankart i 289 av 455 planer [63.5%]

Antall mangler i plankartet totalt: 1558

Områdenavn mangler i bestemmelsene i 275 av 555 planer [49.5%]
Antall mangler i bestemmelsene totalt: 1347
Områdenavn mangler i plankart i 326 av 555 planer [58.7%]
Antall mangler i plankartet totalt: 1705
Antall uten /ikke tolket ident: 0

?



Resultater / produkter



Produkt: Forkortet versjon av 
planbestemmelsene:
0.0  4 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR TANUMVEIEN 107, PLANID 2015008

3.2  6 Â§ 3.2 For hver boenhet skal det være minimum 300 M2  brukbart uteoppholdsareal MUA.

3.2  6 Eventuell sekundærleilighet skal ha minimum 50 M2  brukbart uteoppholdsareal MUA.

4.1  4 Â§ 4.1 Grad av utnyttelse skal ikke overstige BYA = 17%.

4.2  4 Â§ 4.2 Feltene kan bebygges med eneboliger. eventuelt med sekundærleilighet på inntil 55 M2 .

4.3 10 Â§ 4.3 Garasje / uthus på inntil 50 M2  kan oppføres langs vei utenfor angitt byggegrense med minst 1 m avstand fra           
regulert veikant dersom innkjøring i garasje er parallell med veien.

4.3  6 Mønehøyden for garasje / uthus kan maksimalt være 5 m.

4.6  8 Â§ 4.6 Bebyggelsen skal ha saltak med takvinklel mellom 36 og 40 grader.

4.6  4 Mønehøyden for bolig kan maksimalt være 7 m.

5.2  4 Â§ 5.2 På felt B5 er bygninger med et ytre som skal bevares definert på plankart. Disse to boligene er regulert med 
nåværende plassering, utforming og høyde.

6.1  6 Â§ 6.1 Feltet skal være felles for felt B1-B6 samt GBNR 45 / 63.



Produkt:  XML-tagget tekst

• Lettere å lese

• Lettere å finne informasjon

• Koble til «hjelpetekst»

• Ingen informasjon er tatt 
bort.



Produkt: egenskaper til kartfigurer (feltnavn)

..FELTNAVN B1

..UTNYTTELSESGRAD 0.3

..MAKS_MØNEHØYDE 7.5
…OSV

Koding som viser hvordan dataene har oppstått:
• Manuelt tolket
• Maskintolket
• Maskintolket og manuelt kontrollert
• Referanse til dokument/paragraf
• Kvalitetskode 

Men - krever generalisering….



Tilleggskriterier er utfordrende i forhold til 
automatisering

«For felt B2 og B3 skal gesimshøyde og mønehøyde ikke overskride henholdsvis 4.5 
m og 6.5 m på bygningens øvre gavlside, og henholdsvis 8.0 m og 10.0 m på 
bygningens nedre gavlside i hellende terreng.»

«Gesimshøyden for hus i 4, 3, 2 og 1 etasjer skal ikke overstige henholdsvis 12, 9, 6 
og 3 meter.» 

«Mønehøyden fastsettes av bygningsrådet.» 

Utnyttelsesgrad har ulik betydning avhengig av årstall 



Maskinell tolkning

Læringsdata
Kontrolldata

Statistikk/analyse



Produksjon av læringsdata

• Vi trenger mye læringsdata

• Manuell produksjon av læringsdata er dyrt

• «Hjelpeprogram» som forenkler produksjonen

• Vi kan lage mange læringseksempler fra ett 
plandokument
• Lage varianter hvor vi bytter ut begreper
• Lage varianter hvor vi endrer verdier 



Maskinell preprosessering 

• Bruker tekstfiler som format

• OCR for å konvertere fra bilde til tekst

• Ensartet format for datoer

• Fra-til betegnelser gjøres om til lister (B1-B4 -> B1,B2,B3,B4)

• Analyse av feltnavn i planbestemmelsene og i plankartet.



Forberedelser - fra bilde til tekst
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Forberedelser – fra bilde til tekst

@kp#ffi
FORSLAG TIL PIANBESTEMMELSER FOR DETAUREGULERINGSPLAN FOR 
RENSEANLEGG oG PUMPESTASJoNER MED oVERFINGSLEDNING
MELLOM HUNSTADMOEN OG STOKKVIKA 
Dato for siste behandling i PNM komiteen den 
/ Vedtatt av bystyret i me den d VS oZOi/ 
Under K. Sak nr. 
'fu"&bå*l 
51 GENERELT 
1.1 Formål 
Reguleringsplanen skal legge tilrette for avlsanlegg. 
I.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på 
plankart sist revidert 11 .02.14, i målestokk l:l: 1500 i A0. Planen vil 
erstatte hele/deler av gleldende reguleringsplaner. 
I .3 Planområdets arealformål Området reguleres til fgende formåI, jfr. 
plan-og bygningsloven $ 12-5: 
. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL g l2-5, nr. 1) Avlsanlegg, Renseanlegg Rl, 
Pumpestasjon R2, Pumpestasjoner P1 og p2. 



Metode:
• Identifiserer avsnitt/kapitler og setninger.  Enhet for tolkning.

• Tolker og klassifiserer enkeltord (tall og viktige begreper)
• Finne type tall ut fra nabo-ord (avstand, lengde, prosent, maksverdi, etc..)

• Forsøker å finne feltnavn ut fra regler om hvordan feltnavn skal lages.
• Gjør om intervaller til lister ( B5-B7  -> B5,B6,B7)
• Lager liste med feltnavn  

• Utfør søk pr feltnavn og uten feltnavn
• Finne egenskaper knyttet til feltnavn

• Sammenligne med data fra plankartet 



Maskinell produksjon av læringsdata

TAKVINKEL;FELT/;TYPE;0;5000;1;TAKVINKEL;TAKVINKELEN;TAKVINKLEL

MØNEHØYDE;BOLIG/GARASJE;TYPE;0;5000;1;MØNEHØYDE;MØNEHØYDEN

UTNYTTELSESGRAD;FELT/;TYPE;0;5000;1;UTNYTTELSESGRAD;GRAD/AV/UTNYTTELSE

• Mange begreper for samme egenskap - > generalisere
• Spesifisere type verdi (lengde/avstand/prosent/areal/etc..)
• Definere lovlig intervall
• Søk pr feltnavn og/eller uavhengig av feltnavn



Utfordringer - eksempler
En læringsalgoritme bruker et sett treningsdata for å 
utvikle eller forbedre en atferd. Et problemområde 
er det faktum at alle mulige atferder gitt alle mulige 
inntrykk, er for mange til å dekkes av mengden 
observerte eksempler.
Algoritmen må altså være i stand til å generalisere 
og finne løsninger på problemer den ikke har 
observert eksempler på tidligere.



Analyse av innhold  - og mot plankart
20 2015008;TAKVINKEL;B1;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;B2;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;B3;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;B4;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;B5;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;B6;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;H560;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;H570;;--;90000;0;;TAKVINKEL
20 2015008;TAKVINKEL;M2;;--;90000;0;;TAKVINKEL

-------------------------------------------------------------
20 2015008;TAKVINKEL;;36-40;--;2;71;50-10;TAKVINKLEL

-------------------------------------------------------------
20 2015008;MØNEHØYDE;BOLIG;7;--;9;12;52-7;MØNEHØYDEN

-------------------------------------------------------------
20 2015008;MØNEHØYDE;GARASJE;5;--;11;12;46-9;MØNEHØYDEN

-------------------------------------------------------------
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B1;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B2;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B3;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B4;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B5;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;B6;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;H560;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;H570;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;M2;;--;90000;0;;UTNYTTELSESGRAD

-------------------------------------------------------------
20 2015008;UTNYTTELSESGRAD;;17%;--;10;32;43-11;GRAD\AV\UTNYTTELSE

-------------------------------------------------------------
10 Feltnavn fra plandata: B1,B2,B3,B4,B5,B6
10 Feltnavn funnet: B1,B2,B3,B4,B5,B6,H560,H570,M2

-------------------------------------------------------------
30 Â§ 4.1 Grad av utnyttelse skal ikke overstige BYA = 17%.
30 Mønehøyden for garasje / uthus kan maksimalt være 5 m.
30 Â§ 4.6 Bebyggelsen skal ha saltak med takvinklel mellom 36 og 40 grader.
30 Mønehøyden for bolig kan maksimalt være 7 m.

Maskinlesbart – kan kontrolleres og editeres, og 
konverteres til andre formater. 

Inneholder også utsnitt av planbestemmelsene 
som er benyttet (for kontroll).

Inneholder type og «kvalitet»

Inneholder referanse (linje/ord eller kapittel)

Inneholder feltnavn fra plankartet.



Maskinlæring



Om maskinlæring og AI

• Kunstig intelligens er algoritmer som bearbeider statistikk

• Eksempel på at et maskinlæringsprogram kan identifisere at noen 
spiller frisbee betyr ikke at det vet hva en frisbee er eller at den kan 
fly. Programmet er ikke spesielt «klokt»

• Et program som kan finne feltnavn og gesimshøyder vet heller ikke 
hva en gesimshøyde er.



Maskinlæring

• Tradisjonell programmering
• Vi har inngangsdata x 

• Ønsker å beregne resultatet y

• Vi bruker lure formler og algoritmer pakket inn i en funksjon 𝑦 = 𝑓(𝑥)

• Maskinlæring
• Vi har en mengde eksempelpar av x og y

• Vi har en fleksibel parameterstyrt funksjon 𝑦 = 𝑓(𝑥; 𝑎)

• Vi finner parameteren a slik at funksjonen beregner y’er som passer best 
mulig til eksemplene



Problemstilling

• Sette xml-tags inn i teksten 

• Identifisere relevante verdier
• Feltnavn

• Utnyttelsesgrad

• Byggehøyder

• Takform

• Garasje

• «Oversette» fra originaltekst til tagget tekst



Tekst

• En sekvens av symboler

• Relasjoner mellom symbolene er informasjonsbærende

• Det kan være stor avstand mellom relaterte symboler
• Subjekt, predikat, objekt

• Hva peker pronomenet på?

• Bisetninger

• Retrospektiv tekst

«Gesimshøyden for hus i 4, 3, 2 og 1 etasjer skal ikke overstige henholdsvis 12, 9, 6 og 3 meter.» 



Hva er et symbol?

• En frase

• Et ord

• Et delord (Overbuljongterningpakkmesterassitent)

• Prefiks – stamme – postfiks (mis-forstå, venn-lig )

• En stavelse

• En bokstav



Matematisk modell av tekst og oversettelse

• Tekst - Sekvens av symboler: 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, ⋯ , 𝑠𝑚
• Avhengig av en kontekst (originaltekst, tema, tanke …): 𝑐

• Sannsynlighet for tekst, gitt kontekst: 

𝑝(𝑠1, ⋯ , 𝑠𝑚|𝑐) =ෑ
𝑖=1

𝑚

𝑝(𝑠𝑖|𝑠1, ⋯ , 𝑠𝑖−1, 𝑐)

• Automatisk språkgenerering: Finn den sekvens av symboler som 
maksimerer sannsynligheten



Omgjøre symboler til matematikk

• Kategorisk variabel (gruppering)

• Symbolene kan gis en tallverdi

• Nærhet i tallverdi vs. nærhet i betydning?

• Mangedimensjonal vektor – one-hot 
[0,0,0,…,0,1,0,…,0,0]

• «Embedding matrise» - hvert symbol tilsvarer 
en kolonne i matrisa

• Matrisene blir kjempestore og i mange 
dimensjoner ( eks: 50.000 symboler 300 
dimensjoner)

⋯ 𝑣1 ⋯
⋯ ⋮ ⋯
⋯ 𝑣𝑖 ⋯
⋯ ⋮ ⋯
⋯ 𝑣𝑒 ⋯

∙

0
⋮
1
⋮
0

=

𝑣1
⋮
𝑣𝑖
⋮
𝑣𝑒



Symboler (ord) er representert som vektorer
Setninger som matriser
Gjort setningen om til et «digitalt mønster» 

Representere  symboler som tall

Ordliste:

Jeg = 1

Liker = 2

Hund = 3

Katt = 4

Representasjon:

[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

Jeg liker hund

1  0  0  0

0  1  0  0

0  0  1  0

Jeg liker katt

1  0  0  0

0  1  0  0

0  0  0  1



Nevralt nettverk – etterligning av hjernen

• Inspirert av hjernen som har milliarder av 
nevroner som reagerer på  sanseinntrykk som 
syn, lukt, lyd

• Koblet sammen med andre nerveceller for å 
fortelle kroppen hvordan den skal reagere.

• Et kunstig nevralt nettverk kan ha millioner av 
nevroner koblet i ulike nettverk.  Kan gjenkjenne 
mønstre i store datamengder og lære ved hjelp 
av eksempler.



Sequence to Sequence - teknikk

«Decoder» som  gjør 
mønstret om til en 
tekst
(i et annet språk)

«Encoder» som  gjør 
teksten om til et 
mønster

Intern 
representasjon



Omgjøre matematikk til symboler

• Sannsynlighet for symbol, gitt kontekst og foregående symboler
𝑝(𝑠1|𝑐)

𝑝(𝑠1, 𝑠2|𝑐) = 𝑝(𝑠2|𝑠1, 𝑐) ∙ 𝑝(𝑠1|𝑐)
𝑝(𝑠1, 𝑠2, 𝑠3|𝑐) = 𝑝(𝑠3|𝑠2, 𝑠1, 𝑐) ∙ 𝑝(𝑠2|𝑠1, 𝑐) ∙ 𝑝(𝑠1|𝑐)

• Velg sekvens med høyest sannsynlighet
• «Greedy» - velg alltid symbol (ord) med høyest sannsynlighet

• «Beam search» – større sannsynlighet for å velge riktig når et symbol (ord) 
kan ha flere betydninger. 

• Mønsteret skal dekodes til et annet «språk».



Hva vi har gjort

• Seq2seq  
• Rammeverk fra Google Labs basert på Googles nevrale nettverk TensorFlow
• Fritt tilgjengelig
• Læres opp ved hjelp av «input» og «ønsket output»

• Læringsdata
• Håndtaggede planer
• Kunstige eksempler
• Maskintaggede planer (med steinaldermønstergjenkjenning)

Jobben har for en stor del bestått i å «massere» og tilpasse læringsdataene. Det er lite tradisjonell 
programmering



Resultater og «bloopers»



Noen ganger er det (nesten) ålrait

• <p/> maksimal gesimshøyde : 6 
m . maksimal mønehøyde : 9.0 
m . takvinkel skal være fra 26 -
35 grader . 

• felt o2 reguleres til boliger for 
åpen frittliggende 
småhusbebyggelse i inntil 2 
etasjer . 

• <p/> maksimal gesimshøyde : 6 
m . maksimal mønehøyde : 
<møneh_hus> 9.0 
</møneh_hus> m . takvinkel skal 
være fra 26 - kvm grader . 

• felt <felt> o2 </felt> reguleres til 
boliger for åpen frittliggende 
småhusbebyggelse i inntil 
<etasjer> 2 </etasjer> etasjer . 



XML-tag mismatch

• det skal oppføres 
parkeringsanlegg under bakken 
inntil 3 etg . 

• eventuelt gjerde langs offentlig 
vei og langs nabogrense må ikke 
overstige henholdsvis 0.5 m og 
0.9 m i høyde .

• det skal oppføres 
parkeringsanlegg under bakken 
inntil <etasjer> 3 </bya> etg . 

• eventuelt gjerde langs offentlig 
vei og langs nabogrense må ikke 
overstige henholdsvis <gjerde> 
0.5 </gjerde> m og <gjerde> 0.9 
</møneh_hus> m i høyde .



Nesten rett…?
• takoppbygg kan maksimalt utgjøre 

20 % av takflaten .  

• hovedbygget kan oppføres i 3 
etasjer og fløybygget i 2 etasjer . 

• gesimshøyden for hus i 2 etasjer 
må ikke være over 7 meter , 
mønehøyden 9 meter , for hus i 3 
etasjer henholdsvis 10 og 12 meter 
. 

• takoppbygg kan maksimalt enn 
<pst_nettoareal> 20 
</pst_nettoareal> % av takflaten . 

• trappehus kan oppføres i <etasjer> 
3 </etasjer> etasjer og <unk> i 
<etasjer> 2 </etasjer> etasjer . 

• gesimshøyden for hus i <etasjer> 2 
</etasjer> etasjer må ikke være 
over 7 meter , mønehøyden 9 
meter , for hus i 3 etasjer 
henholdsvis 10 og 12 meter . 



Synonymer og «brukes likt» ord

• - bebyggelse og anlegg -
energianlegg - hensynssone –

• ventilasjonsrom og tekniske rom 
tillates ikke på tak .  

• maksimal tillatt bygningshøyde
er 8,0 meter . 

• § 9.3 kabler og ledninger 
fordelingsnett for strømforsyning

• - bebyggelse og anlegg -
høyspenningsanlegg –
hensynssone –

• heissjakt og tekniske rom tillates 
ikke på tak . 

• maksimal tillatt utnyttelsesgrad
er 8,0 meter . 

• § 9.3 kabler og ledninger 
høyspentlinje for strømforsyning 



Maskinlæring vs tradisjonell programmering

Antall planer 

Kvalitet 
resultat

Maskinlæring

Tradisjonell programmering



Produkt: egenskaper til kartfigurer (feltnavn)

..FELTNAVN B1

..UTNYTTELSESGRAD 0.3

..MAKS_MØNEHØYDE 7.5
…OSV

Koding som viser hvordan dataene har oppstått:
• Manuelt tolket
• Maskintolket
• Maskintolket og manuelt kontrollert
• Referanse til dokument/paragraf
• Kvalitetskode 

Men - krever generalisering….



Ny standard på vei..

Men vi må fortsatt forholde oss til 
de gamle dataene…


