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Bakgrunn

- Å lage kart er fortsatt en manuell og 
tidkrevende prosess.

- Segmentering og uthenting av informasjon fra 
bilder ved bruk av nevrale nettverk har blitt et 
av de ledende feltene innen datasyn.





Bakgrunn

- En av de store utfordringene er å ha gode og 
stor nok mengde treningsdata.

- Et nevralt nettverk kan kreve millioner av bilder 
for å klare å generalisere ut over treningssettet.

- Vanskelig å få tak i nok bilder, siden det ofte 
krever en manuell prosess for å lage disse. 



I Norge har vi et fantastisk datagrunnlag!



Create a high-quality training dataset based on publicly
available data from the Norwegian Mapping Authority where

the label creation process is automatable

Train different configurations of convolutional neural 
networks on the proposed dataset.

Can deep convolutional neural networks learn to create
maps based on publicly available spatial data?

Research Question

Research Goal 2Research Goal 1

= 
Lag et datasett uten 

for mye manuell jobb

= 
Tren nevrale nettverk på 

datasettet





To datasett

Binært Flere klasser

• Fire klasser: 

• Byggning

• Veg

• Vegetasjon 

• Vann

• En klasse per bilde.

• Pikselverdier 0-1, svart hvit.

• Samme klasser

• En eller flere klasser per bilde.

• Pikselverdier 0-4, flere «farger».







Noen utfordringer
Må renske input FKB data for objekttyper som ikke gir mening for oss.

Bygg under bakken, parkeringskjeller



Noen utfordringer
Må ta stilling til om oblique bilder er gyldige.

Fra kartet sitt perspektiv er vel fotavtrykket det vi vil ha.



Nevrale nettverk



Nevroner i hjernen



Ett nettverk av nevroner



Konvulsjonære nevrale nettverk
ConvNet,  CNN’s



Læring

Input Prosesser Evaluer Juster

Forslag Fasit

«Finn bygg»



Læring

Input Prosesser Evaluer Juster

Forslag Fasit

«Finn bygg»



Vår prosess
Trener to forskjellige nettverk, 23 ulike konfigurasjoner av hvert 

U-Net, 50 lag dypt
FC-DenseNet, 56-103 lag dypt













Takk for meg!

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2565568

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2565568

