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AI / ML



Homo Photographicus

Personal AI assistant
has all your data and  

keeps it 100% private and  
strongly encrypted

CAMERA SHOPS  
IN THE AREA

1: AI asks nearby  
shop about  

specific camera  
equipment in the  

background

2: Shop  
responds  

with  
relevant  

offer

3: AI evaluates offer  
and decides to  

notify user





Visuell

gjenkjenning







Deep learning
Convolution

Machine 

Learning
Neural 

network

Segmentation

Backpropagation

CNN









ØKER NØYAKTIGHETEN



DATASETT



DATASETT

Flyfoto og 
bygnings-label

Flyfoto Norge med 
0.1m oppløsning

Bygningsdata



Input-bilde Input-fasit



RESULTAT



Mulig bruk?



Detektere ulovlig 
bygging



1

Detekter bygg



2

“Nytt” bygg



Reguleringsplaner







felt o1 tillates bebygget med inntil 65 % av feltets nettoareal .  
før byggetillatelse gis skal det foreligge godkjent 
bebyggelsesplan .  med bygningsrådets samtykke eller 
dersom rådet finner det nødvendig . kan gjerde mot sterkt 
trafikkerte veier være opptil 1.3 m høyt .  utnyttingsgrad opptil 
0.7 .  bebyggelsens endelige plassering på tomten fastsettes 
av bygningsrådet .  bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer 
, eventuelt 3 etasjer på delvis innredet underetasje hvor 
terrengforholdene tilsier dette . 



felt <felt> o1 </felt> tillates bebygget med inntil <pst_nettoareal> 
65 </pst_nettoareal> % av feltets nettoareal . før byggetillatelse gis 
skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan . med bygningsrådets 
samtykke eller dersom rådet finner det nødvendig . kan gjerde mot 
sterkt trafikkerte veier være opptil <gjerde> 1.3 </gjerde> m høyt . 
utnyttingsgrad opptil <ugrad> 0.7 </ugrad> . bebyggelsens 
endelige plassering på tomten fastsettes av bygningsrådet . 
bebyggelsen kan oppføres i inntil <etasjer> 3 </etasjer> etasjer , 
eventuelt <etasjer> 3 </etasjer> etasjer på delvis innredet 
underetasje hvor terrengforholdene tilsier dette .



Reguleringsplan

Innhold:
● Felt: o1
● Nettoareal: 65
● Gjerdehøyde: 1.3
● Utnyttelsesgrad: 0.7
● Antall etasjer: 3
● Antall etasjer: 3

Felt o1 tillates bebygget med inntil 65 % av feltets nettoareal . før byggetillatelse 
gis skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan . med bygningsrådets samtykke 
eller dersom rådet finner det nødvendig . kan gjerde mot sterkt trafikkerte veier 
være opptil 1.3 m høyt . utnyttingsgrad opptil 0.7. bebyggelsens endelige 
plassering på tomten fastsettes av bygningsrådet . bebyggelsen kan oppføres i 
inntil 3 etasjer , eventuelt 3 etasjer på delvis innredet underetasje hvor 
terrengforholdene tilsier dette.
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AR

I morgen 
13:40



13:30

https://www.youtube.com/watch?v=y0rMCUCeOLs


https://futuretodayinstitute.com/2019-tech-trends/
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