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Teaser-film om løsningen



Hei! Vi heter Ida og Lene og 
jobber i iSi på Åndalsnes



Hei! Vi heter Ida og Lene og 
jobber i iSi på Åndalsnes



Hvorfor digitalisere rekkverkskontroll?



Synet kan bedra – hva er det vi egentlig ser?



Hvorfor 
digitalisere 

rekkverkskontroll? Manuelle kontroller er ressurskrevende

Økt trafikksikkerhet

Økt kvalitet på kontroll

Ønske om bedre kontroll

Miljø- og samfunnseffekt



Hvem er med på 
prosjektet?



Hvordan fungerer                    ?



Slik fungerer løsningen

Datafangst
Vi kjører en strekning og tar bilder 

av rekkverkene i høykvalitet

Re-trening av modellen
Maskinlæringsmodellen trenes 

til å bli enda bedre med dataen 

som har blitt samlet inn Gjenkjenning
Løsningen forteller oss om 

rekkverkstype, og hvor det 

er feil og mangler

Presentasjon av data
Resultatene presenteres på 

en brukervennlig måte



Skreddersydd rigg for datafangst

T

• Tre kamera

• To kamera i stereosetup rett mot rekkverk

• Ett kamera over som skrår nedover

• To infrarøde blitser

• Sikrer jevne lysforhold under ulike tids- og 
værforhold

• GPS-system

• Lagrer nøyaktige GPS-koordinater

Datafangst



Teknologien: Kunstig intelligens og bildegjenkjenning

I 2014 tolket Google sine modeller tekst riktig i 

99,8% av tilfellene, mens mennesker klarte 33%

Vi har alle bidratt til å trene modeller for 

kunstig intelligens i årevis

Gjenkjenning



Jo flere bilder vi samler inn, jo flinkere blir modellen til å kjenne 
igjen type, feil og mangler på rekkverk

Gjenkjenning

Skadet rekkverk

Skadet stålstolpe

Manglende bolter



Presentasjon

Av data

2



Hva leverer løsningen?

● Hvor det er rekkverk og antall meter

● Geometri og oppmåling

● Modeller som gjør en forenklet typegjenkjenning

● Type skinne

● Type stolpe

● Stolpeavstand

● Type ende

● Avdekker høyde og helning på rekkverk

● Modeller som gjenkjenner feil

● Skadet stolpe

● Skadet skinne/rekkverk

● Manglende og løse bolter

● Feil endeavslutning



iSi AS digitaliserer og
forenkler hverdager

• IT-bedrift som digitaliserer

arbeidsprosesser

• Spesialisert på løsninger innen

elektronisk samhandling, 

dokumentasjon og maskinlæring

• Kontor på Åndalsnes

• Elleve ansatte



Takk for oss!

Spørsmål?

Lene Bonesmo Solberg

lene@isi.no

Ida Kjørholt

ida@isi.no



iSi AS isi.no


