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Ambita er ledende aktør på eiendomsdata
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- Ambita tilbyr produkter og tjenester til alle ledd 
i en eiendomstransaksjon – fra start til slutt, 
privat og i næringslivet.

- Gjennom Infoland har vi effektivisert 
informasjonsflyten mellom offentlige aktører 
og brukere av eiendomsrelatert informasjon i 
over 30 år.

- Gjennom ny teknologi utvikler vi tjenester som 
gjør eiendomsdata relevant på helt nye måter –
for helt nye .
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DIGITALISERING AV 
BOLIGFINANSIERING FRA A-Å
INNSIKT, BESLUTNINGSSTØTTE, 
EIENDOMSDATA

INFOLAND
NORGES STØRSTE OG VIKTIGSTE 
TJENESTE FOR  
EIENDOMSINFORMASJON

BOLIGMAPPA
BOLIGENS SERVICEHEFTE

BYGGESØKNADEN
DIGITAL BYGGESØKNAD FRA 
PROSJEKTSTART TIL INNSENDING

#BedreBolighandel

Vi leverer løsninger som bidrar til et 
trygt og effektivt eiendomsmarked

ETINGLYSING
DIGITAL TINGYSING 
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FAMILIE
EDDIE (bror)

HABITAT
PLANARKIV
SEPLAN.NO
BYGGESØKNADEN.NO

MØT FREDDIE!

KLASIFIKASJON
NATURAL LANGUAGE 
PROCESSING (NLP)
CONDITIONAL RANDOM 
FIELDS (CRF)
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Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant 
annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig 
disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og 
utvikle atferd basert på empiriske data.

Et hovedfokus innen forskning på maskinlæring er automatisk å lære gjenkjenning av 
komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data. 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 å generalisere, og finne løsninger på 
problemer den ikke har observert eksempler på tidligere.

-Wikipedia

HVA ER MASKINLÆRING?
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HISTORIEN EDDIE

• Eddie er storebror og leser borettsdokumenter til 
morgen, middag og kvelds

• God venn med eiendomsmeglere og hjelper til å 
skrive salgsprospekter

• Utviklet av datterselskapet Alva Technologies AS i 
samarbeid med Bakken & Bæck
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OPPGAVER
• Leser ustrukturert tekst 

(PDF og andre 
formater)

• Klassifiserer labels
statistisk utfra kontekst

• Må læres opp og med 
treningsdata

HVA GJØR EDDIE?



8

HISTORIEN BYGGESØKNADEN.NO

• Konsesjon fra DiBK
• Bygger på FellestjenesterBygg
• Løsning via Altinn for å:

• sende digitale nabovarseler
• Innhente ansvarserklæringer
• Sende søknadsblanketter
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HISTORIEN BYGGESØKNADEN.NO
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HISTORIEN BYGGESØKNADEN.NO
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HISTORIEN BYGGESØKNADEN.NO
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Arkitekt:

”En ansvarlig søker trenger å sjekke alt som er lagt ut; Kommuneplan 
med dets bestemmelser, områdeplaner med dets bestemmelser, 
reguleringsplaner med bestemmelser og om mulig tidligere 
byggesaker på søkt eiendommen/adresse, m.m. ”

”Det er forskjellig hva man søker, så det er ikke noe som nødvendigvis 
er noe man trenger «først». Søker man for eksempel etter 
reguleringsplanen, og så ser man at den er gammel, vil 
kommuneplanen være den som er styrende. Og da er det viktig at 
man finner den raskt... ”

HYPOTESE - VED HJELP AV MASKINLÆRING KAN VI SAMLE 
OG FORENKLE INFORMASJONSGRUNNLAGET I EN 
BYGGESØKNAD
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Gjeldende bestemmelser for området:
- Kommuneplan :

abcdefg
- Plan vedtatt 10.01.2008:

abcdefg
- Kommunedelplan:

abcdefg

HYPOTESE - VED HJELP AV MASKINLÆRING KAN VI SAMLE 
OG FORENKLE INFORMASJONSGRUNNLAGET I EN 
BYGGESØKNAD
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HYPOTESE - VED HJELP AV MASKINLÆRING KAN VI SAMLE 
OG FORENKLE INFORMASJONSGRUNNLAGET I EN 
BYGGESØKNAD
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HYPOTESE - VED HJELP AV MASKINLÆRING KAN VI SAMLE 
OG FORENKLE INFORMASJON GRUNNLAGET I EN 
BYGGESØKNAD

- Kan Freddie sammen med BIM automatisere og 
parameterisere både byggesøk og byggesak?
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UTFORDRING TILGANG PÅ DATA

F1-score på ca 90%
Eddie: Ved ca 1000 dokumenter
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UTFORDRING TILGANG PÅ DATA

Eksempel Bergen kommune, ca 3000 reguleringsplaner
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UTFORDRING TILGANG PÅ DATA

SePlan.no

• Brukne linker

• Mangler metadata (formål)

• Ikke fullstendig (Oslo m.fl mangler)

Kommunenes planarkiver

• Manuell uthenting

• Geointegrasjon-standarden

WFS fra kartverket – ikke tilgang
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UTFORDRING KOMPLEKSITET
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UTFORDRING KOMPLEKSITET

• Hierarki

• mangler dimensjon for koblinger mot andre dokumenter

• Tolke/veie viktighet

• Formuleringer

• Gamle planer...

• Henvisning til ikke-digitalisert/vektorisert plankart

• Henvisning til plankart med påtegnede BYA, høyder, 

møneretning

• Revideringer og versjoner av bestemmelser
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UTFORDRING LOVVERK

• Tolkning utfra gjeldene lovverk for gitt plan

• 1924, 1965, 1985, 2008
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UTFORDRING SITAT

”For å komme i mål med dette arbeidet, må det nok

«legges press på» leverandørene av planregister-

løsninger slik at disse tilbyr bestemmelsesdatabaser som

en del av sine løsninger, evt. at KMD tilbyr penger til

utvikling av en felles prototyp basert på den nevnte

logiske modellen og leverandørene på ulike måter

stimuleres til å videreutvikle denne kommersielt”

-Bergen kommune



23

MULIGHETER FOR DET OFFENTLIGE/KOMMUNE

• Kvalitetssjekk for kommunens/privat planarbeid
• Systematisere kommunens planer og avdekke 

mangler/overlapp/motsigelser

• Sjekk av rekkefølgekrav
• Automatisere hvilke krav som gjelder i en byggesak

• Parameterisering av planbestemmelser som automatisering 
av byggesøk og byggesak
• Kan raskt vises i kart og fagsystemer
• Kobles mot BIM
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MULIGHETER FOR NÆRINGSLIVET

• En «Eddie» for ansvarlig søker - Freddie:
• For hvert prosjekt henter Eddie ut informasjon til 

prosjektet som benyttes i søknaden
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HVA NÅ - FREDDIE?

• Vi flytter Eddie og Freddie inn i Ambita AS
• Utvikle modellen videre
• Håper plandata blir enklere tilgjengelig

• Vi ansetter nye hoder!
• Ønsker du å være på med dette?
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TAKK FOR MEG!

Håvard Watland
hwa@ambita.com


