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PSI Mines&Roads GmbH sammen med PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH har implementert et system for å predikere reisetid
på E8 innenfor prosjektet ”Borealis” (oppkalt etter navnet på nordlyset (https://en.wikipedia.org/wiki/Aurora)). Med Borealis prosjektet
til Statens vegvesen, har den 40 kilometer lange delen av E8 i Skibotndalen blitt et nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi.
Systemet utviklet av PSIroads/MDS bruker observerte værdata og
kamerabilder fra værstasjoner langs vegen sammen med værprognoser
for å beregne påvirkningen på reisetida de neste 36 timene. For å
predikere reisetida benyttes informasjon om værforholdene, vegsegmentets topografi, vegens omgivelser, hendelser og effekten av vinterdriftstiltak.

NYTTE
 lle næringer som transporterer lett bedervelige varer, vil ha
A
nytte av prognoseverktøyet.
Det globale målet har vært å gjøre industrien i stand til bedre
å planlegge transporter av kritisk last som fersk laks.
Prosjektet er et av seks innovasjonsprosjekter utviklet på
E8-korridoren som en del av NordicWay 2-prosjektet og finansiert av EU under Connecting Europe Facility (CEF).

HVORFOR
Hvorfor er resultater og funn fra dette prosjektet så viktige?
Norge regnes som en av de største markedsførerne av oppdrettslaks. Japan er for tiden hovedkunden for fersk laks til å
tilberede Sushi:
Jo ferskere fisken er ved ankomst Japan, jo høyere er salgsprisen
per kg laks som kan oppnås på det japanske markedet. Så hvert
sparte minutter i total transporttid er verdt kontanter for lakseoppdretterne, transportørene og logistikkselskapene.

AVGJØRENDE
Prognoseprogramvare for reisetider: Et viktig verktøy i fremtiden for ledelse opp til C-nivå.
Ved å forutsi de nødvendige reisetider på grunnlag av den
optimale starttiden og ruten kan tiden for å slakte fisken eller
starte produksjonen av sensitive varer optimaliseres.
I dag ser vi vårt produkt som en del av verktøykassen for
effektiv transport på landevegene i Skandinavia.
Og allerede i morgen kan produktet vårt tilby nyttige tjenester
til andre bransjer og ledere, og hjelpe dem med å forbedre
planlegging og prognoser.

AI
Hvorfor og hvordan det fungerer?
Påvirkningsfaktorene som brukes i topologivegmodellen er
modellert individuelt for hver veistrekning.
Som et eksempel, jo mer snø på veien jo høyere vil reisetiden
være. I tillegg til modellen for påvirkningsfaktor, konfigureres
påvirkningsfaktorens prioritet eller vekting.
Kombinasjonen av beskrivelse og prioritet heter ”Målfunksjon”.

Disse ”målfunksjonene” bygger opp beslutningselementene for
multikriterieavgjørelsesstøtte (realisert av PSI datterselskap
PSI Fuzzy Logic (PSI-FLS)).

Inkludert kunstig intelligens
I tillegg til programvaren Qualicision support som allerede er
integrert i PSIroads / MDS, er såkalte Convolutional Neuronal
Networks (CNN) implementert. Disse nettverkene brukes til
å evaluere kamerabilder som kontinuerlig blir tatt opp på
viktige punkter langs ruten. Veitilstanden hentes fra disse bildene og brukes sammen med lokalmålte og prognostiserte
værdata fra Meteorologisk institutt og andre inngangsdata for
å forutsi reisetider på E8 opptil 36 timer.

Tilpasningen av plattformen utføres ved import av topologien på
veien en gang og ved syklisk import av værinformasjonsdata og
kamerabilder. Den spesialiserte Borealis datamodellen er lagret i
en database. Den forventede reisetiden er både tilgjengelig gjennom den tynne klienten, som kan lastes ned fra plattformen, og
gjennom en nettleserkompatibel Web-klient, som er tilgjengelig
på mobiltelefoner. Systemet tilbyr Rest tjenester, som gjør det
enkelt å integrere prognosene i system med https-funksjoner.

AUTONOM

ØKT RESULTAT

FLEKSIBEL

 are avhengig av dine krav - ingenting
B
annet.

Optimaliser virksomheten din - gjennom AI-basert dataanalyse.

Få bedre resultater og ta bedre avgjørelser - gjør bedre forretninger.

Bruk tilbudet av online og oppdaterte
reisetidsprognoser på den nordlige
lakseruten.

Dra nytte av behandlingen av sanntids
værdata og kamerabilder fra værstasjoner langs veien, kombinert med
værprognose fra Meteorologisk institutt og lokale vei- og terrengforhold
ved bruk av kunstige nevrale nettverk
og PSIs klassifiseringsmotor Qualicision.

Motta bedre reisetidsprognoser på
transportrutene dine ved hjelp av
programvare for prognoser og optimaliser arbeidsflyten for hele produksjonen og transportkjeden.

Uavhengig av dine grunnleggende IT
kunnskaper. Vi tilbyr skybaserte tjenester og sømløs integrering i IT-miljøet ditt ved bruk av moderne industristandarder.

PERSPEKTIV
Laksesveien som inngikk i forskningsprosjektet utvides nå til
en strekning som er tre ganger så lang.
Det nåværende prosjektet dekker den delen av veien E8 mellom Skibotn og Kilpisjärvi i retning mot grensen mot Finland.
Ruten i forskningsprosjektet hadde en lengde på 43 km. Etter
ferdigstillelse vil den totale lengden på den tilgjengelige ruten
være 169 km, så den utvides omtrent 3 ganger.
Videre tilbys kjerneløsningen med modifiserte krav til lignende
målsettinger for øyeblikket til flere målgrupper og brukere som

• Driftsentreprenører
• Vegtrafikksentraler
• Turbuss operatører
• Jernbaneoperatører
• Tungtransportutøvere
• Bilbergingsselskap

STATENS VEGVESEN
Om Statens vegvesen
Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration) er
et forvaltningsorgan som jobber for et trygt, miljøvennlig,
effektivt og universelt utformet transportsystem som skal
dekke samfunnets behov for transport og fremme regional
utvikling. Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet. Som vegmyndighet er Statens vegvesen ansvarlig for
vegadministrasjon på nasjonale og europeiske veier.
Dette innebærer å ta vare på, planlegge, utvikle, drive og
vedlikeholde veiene.
Statens vegvesen er også ansvarlig for de nasjonale veifergene.
Fra 2020 utføres oppgaver knyttet til fylkesveiene ikke lenger
av Statens vegvesen, men utføres av det enkelte fylke som eier
fylkesveien.
Statens vegvesens budsjett for riksveier er omtrent 31,7 milliarder kroner (2019).
Det inkluderer omtrent 5 milliarder fra bompenger for utbyggingsformål. Bevilgningene er delt inn i oppgaver innen drift,
vedlikehold og nybygg.
Ved inngangen til 2020 hadde Statens vegvesen 6 620 ansatte.
Statens vegvesen feiret 150-årsjubileum i 2014.

PSI
Om PSI group og PSI Mines & Roads GmbH
Programvare fra PSI Mines & Roads, som en del av PSI Group,
optimaliserer produksjon og trafikkstrømmer. Vi leverer trafikkadministrasjonsprogramvare for morgendagens mobilitet og vi setter standarder for grønn gruvedrift i drift av gruver.
Basert på egne programvareprodukter, utvikler og integrerer
PSI Group komplette løsninger for å optimalisere strømmen av
energi og materialer til verktøy (energinettverk, energihandel,
offentlig transport) og industri (metallproduksjon, bilindustri,
maskinteknikk, logistikk).

PSI ble grunnlagt i 1969 og har 2000 ansatte over hele verden.
Vi ser tilbake på 50 års gruppehistorie i samarbeid med over
2000 kunder og overfører vellykket potensialet i ny teknologi
til deres bransjekrav. Til tross for at konsernet nå har en mellomstor struktur, har vi klart å opprettholde dynamikken,
fleksibiliteten og nysgjerrigheten til et moderne oppstartsselskap.
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Germany
Phone: +49 6021 366 0
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Nysskjerrig?
Vennligst ta kontakt med oss.
Vil du lære mer om løsningen vår og prosjektet, vil du få en
produktdemonstrasjon eller er du interessert i en demo-versjon?
Ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Vi hjelper deg gjerne.
Mr. Arnd Grootz
+49 6021 366-0
info@psi-minesandroads.de
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