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Antall byggesaker synker (-11%)
Kommunale driftsutgifter øker (+15%)

SSB (https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/fysplan)

Rådata samles inn og utnyttes isolert og enkeltvis
Kvalitetsheving av matrikkelen gir stor samfunnsnytte

Norge er verdensledende på dataforvaltning og 
digitale innbyggertjenester
Kan vi skape et internasjonalt kompetansesenter 
for kunstig intelligens på stedfestet informasjon?

MOTIVASJON

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/fysplan


• Hvordan lagre data på tvers av datasiloer?
• Hvordan liker Ai og Maskinlæring best geografiske data?
• Hvordan gjenbruker vi treningsdata? 

• Hvordan finner vi objekter i en geodatasjø?
• Hvordan gir vi en pålitelighetsfaktor til det vi finner?

• Hvordan har vi en proaktiv, heldigital innbyggerdialog?
• Hva motiverer innbyggere til å gjøre dette?

• Bør matrikkelen oppdateres automatisk?
• Hvordan kvalitetssikrer vi data fra usikre kilder?
• Hvilke etiske problemstillinger er det ved en robotisert 

objektdeteksjon og kvalitetssikring?



Bedre og mer effektiv saksbehandling 
basert på pålitelighet og tillit blant 

innbyggerne

Motivasjon



Bygningsdata



KartAi - FOKUSOMRÅDE

En av målsetningene til KartAI er å finne uregistrert byggeaktiviteter som f.eks. kan være relevant for 

eiendommens utnyttelsesgrad:

Ulike Scenarioer:

Eksisterende bygg Tilbygg Nybygg Rivning



Matrikkelloven:

§ 27.Komplettering av opplysningane i matrikkelen

Departementet kan gi forskrift om at ein eigar, rettshavar eller leigar til eigedom, bygning eller bygningsdel 

kan leggje inn opplysningar om eigedomen, bygningen eller bygningsdelen i matrikkelen, under dette om 

krav til elektronisk registrering og legitimasjon for den som skal kunne gjere slik komplettering.

Sentral matrikkelstyresmakt eller kommunen kan påleggje ein eigar, rettshavar eller leigar til eigedom, 

bygning eller bygningsdel å skaffe opplysningar om eksisterande matrikkeleiningar, bygningar, bustader 

og adresser som det går fram av lov eller forskrift at matrikkelen skal innehalde.

(…)

Endra med lover 20 apr 2018 nr. 12 (ikr. 20 apr 2018 iflg. res. 20 apr 2018 nr. 593), 11 mai 2021 nr. 37 (ikr. 1 juli 2021 iflg. res. 11 mai 2021 nr. 1542).

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-04-20-12
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-04-20-593
https://lovdata.no/LTI/lov/2021-05-11-37
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2021-05-11-1542


UTEN GODT DATAGRUNNLAG STOPPER DIGITALISERING
TRANSFORMASJON AV DATAFORVALTNING 



PROSJEKTSTYRING MED SMIDIGE ARBEIDSGRUPPER



PROSJEKTPLAN



HVA FÅR SNAPCHAT TIL Å FUNGERE?



Input-bilde Input-fasit





KARTAI 1.0 ET FORSKNINGSPROSJEKT
«LIVING LAB»

Prosjektområdet samt valideringsområdet: Vågsbygd, Kristiansand Treningsområdet: Søm, Kristiansand

Kristiansand kommune definerte følgende 
kriterier for prosjektområdet:

Område bestående i hovedsak av eneboliger og 
tomannsboliger, men med innslag av annen 
bebyggelse
Tomtestørrelser som gir anledning for 
byggfortetting
Et etablert område med noe fortetting i senere år
Område med generasjonsskifte 



MANGE ULIKE LØSNINGER

Trening og utvikling av egen AI modeller / AI arkitektur







https://www.tu.no/artikler/na-skal-kunstig-intelligens-finne-den-ulovlige-garasjen-
din/509772?key=UrpC8imC

https://www.tu.no/artikler/na-skal-kunstig-intelligens-finne-den-ulovlige-garasjen-din/509772?key=UrpC8imC


Bedre og mer effektiv saksbehandling 
basert på pålitelighet og tillit blant 

innbyggerne

Motivasjon



Bygningsdata



Prosjektplan KartAi 2022-2025

Omfang
• Bygning- og eiendomsinformasjon generelt

• Større bredde på datasett
• GeoVekst og Copernicus
• Bygningseiers informasjon (BIM, §27 m.fl)
• Tverrsektor kommunale data 

(Kommunalteknikk m.fl)

• Betydelig innsats på infrastruktur og 
standardisering

• Dypere involvering av næringsliv og innbygger
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