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Artificiell
intelligens
för skaderegistrering
Under 2020 gjorde danska vejdirektoratet ett samarbete med Albertslund kommun
och Ishøj kommun för att testa hur artificiell intelligens kan användas till att
övervaka vägnätets skick och för att hjälpa till med bättre vägunderhåll. I testet
användes den artificiell intelligens på bilder tagna med smartphones som placerats i
fordonets vindruta. Målet är att tillhandahålla en objektiv och transparent
skaderegistrering.
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et romerska riket byggdes på en välskött
infrastruktur med romerska
vägingenjörer som också genomförde
systematiska inspektioner av vägens

tillstånd.
De visuella inspektionerna användas fortfarande,

Nya möjligheter med artificiell intelligens
Teknologin inom bildigenkänning är nu så mogen att

men är en metod som har sina begränsningar – inte

den kan användas för att känna igen flera typer av
vägskador och klassificera vägnätets skick utifrån

minst för att den är resurskrävande att genomföra.
Vår tids vägar försämras nog också snabbare än de

bilder tagna med en smartphone. Det är med andra

romerska som fortfarande syns här utanför Rom.

vilken ger nya möjligheter till en objektiv och
transparent skaderegistrering.

När det i dagsläget utförs vägbesiktningar på danska
kommunala bil och cykelvägar sker detta första hand
genom manuell skaderegistrering som utförs av en
väginspektör som sitter i ett fordon som rör sig med
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en hastighet av 10-20 km/h. Denna subjektiva
mätmetod är ibland svår att förena.

ord fråga om en digital visuell skaderegistrering,

Pluto Technologies är en dansk startup som stöds
av Innovationsfonden, med ett system som använder

den senaste tekniken inom artificiell
intelligens. Algoritmerna utför miljontals
beräkningar för varje bild och registrerar
samma typ av skada som en mätteknik.
När en skada på vägen registreras lagras
en högupplöst bild med tillhörande GPSkoordinater i en databas. Detta
visualiseras på en webbkarta med en bild
var femte meter. Kommunens
beslutsfattare får därmed en överblick
med bilder på skadorna på alla delar av
vägnätet och kan samtidigt zooma in och
se konkreta skador på de enskilda
vägarna. Detta gör det möjligt att göra
ytterligare tillståndsanalys från kontoret
och med den höga frekvensen av
skaderesgistrering blir uppgifterna
användbara för både drift- och
underhållsarbetare.

Test av skaderegistrering på
Vejdirektoratets vägar
Vejdirektoratet har under några år arbetat
för objektiv skaderegistrering på statliga
vägar. Denna registrering sker med
specialiserade lasrar monterade på
mätfordon som inte färdas på
Vejdirektoratets cykelvägar. Detta är något
Plutos lösning kan och därför testades
Plutos system på 40 kilometer asfalt i
mitten av 2020. Över 10 000 skador
registrerades där Vejdirektoratet
mättekniker utvärderade 1600 manuellt
för att se hur korrekta skadorna var.
Instruktionen för utvärderingen var att
mätteknikern borde vara säker att
upptäckterna var fel för att kunna markera
det som ett misstag. Denna anvisning var
att säkerställa en rättvis bedömning i
förhållande till allmänna osäkerheter vid
en skaderegistrering, t.ex. när flera
sprickor kategoriseras som en
krackelering. Undersökningen visade ett
system som klarat i stor utsträckning att
upptäcka skadorna i rätt kategori. Skadans
storlek granskade också med ett
fantastiskt resultat, och den här
utvärdering gjordes från kontoret.

Konvertering till digital
skaderegistrering

Nyansskillnaderna i de olika
registreringsmetoderna mellan

Där de objektiva mätningarna
kommer att ha en hög upplösning och hög
upprepning kommer en erfaren
mättekniker att bedöma en skada utifrån
fler parametrar än vad objektiv mätning
kan. Även om man inte kan förvänta sig
samma upprepning vid visuella
huvudbesiktningar som vid objektiva
mätningar, får man annan information om
skadans svårighetsgrad och förväntades
utveckling som kokas ner till
mätteknikerns bedömning av en skada.
Skaderegistrering är dock en uppgift som
kräver hög koncentration och kan därför
vara en utmaning för en person att utföra
flera timmar åt gången. Ett datorsystem
delar inte samma begränsning.

digitaliserad visuell besiktning och
manuell visuell besiktning, kräver en
närmare granskning innan det kan
konstateras om skaderegistreringar
korrelerar tillräckligt för att de ska kunna
användas direkt som varandras
motsvarighet, och alltså om det ger
möjlighet att justeras i det befintliga
nedbrytnings modellerna för asfalt.
Mättekniker uppnår inte samma
noggrannhet varje gång ett avsnitt
granskas, utan inom en tolerans som gör
att registreringar kan användas för
övergripande prioritering. Det beror bland
annat på att väderförhållandena kan
påverka hur tydligt skadan framträder.

TEKNOLOGI
• Artificiell intelligens och
bildigenkänning har
genomgått en period av
renässans under de senaste
åren.
• Från 2012 var det en
utmaning att identifiera
även enkla föremål som
bilar på en bild.
• Idag kan tekniken med
röntgen identifiera cancer
med samma noggrannhet
som världens bästa läkare.

Bilden visar ett exempel där mindre sprickor i nedre högra hörnet registreras som fel då
Vejdirktoratets mättekniker klassade skadan som en total sprickbildning.

“Vejdirrektoratet har arbetat för objektiv
skaderegistrering på statliga vägar i några
år, men det har saknats bra objekt metod för
skaderegistrering på våra vägar. Plutos
lösning är intressant, snabb, effektiv, ger en
enhetlig bedömning och inte minst ger
skador dokumenterade med bilddata, så
detalj undersökningar kan göras från
kontoret. Om Plutos algoritmer levererar
resultat av tillräckligt hög kvalitet kommer
tekniken, förutom en ögonblicksbild av
tillståndet, på sikt att ge en ny insikt om väg
försämring och därmed också nya
möjligheter för optimerat kapitalbevarande
underhåll.” Niels Skov Dujardin, ingenjör
på Vejdirektoratet.

Systemet utvecklas
En av egenskaperna hos lösningar som
använder artificiell intelligens är att de
kontinuerligt förbättras i takt med att
datamängden ökar. Med Plutos lösning
innebär det att noggrannheten ökar i takt
med att systemet kommer åt data för att
analysera fler bilder. Undersökningen
gjordes hos Vejdirektoratet i mitten av
2020 och har sedan dess korrigerats i
förhållande till bland annat registreringar
av sprickor och hål. Vidare har systemets
kapacitet inom väginventering utökats och
kan nu klassificera över 300 typer av
vägmärken. Kontaktinformation och mer
information finns på Plutos hemsida:
www.pluto.page.se
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