
Registrering af jernbaneaktiver 

Automatisering af registrering og kortlægning af jernbaner og tilhørende udstyr 

Dette erhvervs-ph.d.-projekt er medfinansieret af COWIfonden og Innovationsfonden. Det 
vil blive udført ved COWI A/S i samarbejde med og med højt videnskabeligt bidrag fra 
Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Det startede i januar 2017 og vil blive 
afsluttet på tre år.  
 
Formålet med erhvervs-ph.d.-projektet er at udvikle en algoritme, der automatisk registrerer 
og lokaliserer aktiver langs en jernbane. Sådanne aktiver kan omfatte pæle og skilte, kabler, 
styreskabe, signaludstyr og platformskonstruktioner. Nødvendigheden af at kortlægge 
jernbaneaktiver skyldes jernbaners komplekse natur. For at kunne administrere dem 
effektivt har vi brug for avancerede styringssystemer, der automatiserer nogle processer og 
forbedrer beslutningsstøtten, hvorved der bliver mindre behov for dyre og ineffektive 
aktiviteter i marken. En detaljeret angivelse af jernbanenettet, dets aktiver og omgivelser er 
vigtigt for at sikre et effektiv styringssystem.  
 
I dag er den type kortlægning en manuel, meget arbejdstung og dyr proces. Derfor er målet 
med dette projekt at automatisere en stor andel af dette arbejde, samtidig med at kvaliteten 
og produktionshastigheden for output øges. Normalt anvendes både luftfoto samt 
terrestriske fotos til at kortlægge jernbaner. I dette tilfælde vil data bestå – men ikke 
udelukkende – af videoer optaget med et kamera monteret på toget, laserscannede 
punktskyer optaget fra en helikopter, og RGB-luftfotos indsamlet fra helikopter.         
 
Hvad angår algoritmer, findes der mange metoder til at gribe dette projekt an på, hvis man 
ser på billedanalyse og fotogrammetri. Nu til dags er den mest moderne måde at anvende  
kunstige neurale netværk – metoder, der prøver at simulere den måde, den menneskelige 
hjerne behandler, hvad vores øjne ser. De oplæres ved hjælp af positive og negative 
eksempler (i tusinder eller millioner) på, hvad vi leder efter, og på et tidspunkt – når de får 
tilstrækkelig med viden – kan de registrere interessante objekter på baggrund af 
sandsynligheder.  
 
Hvis projektet bliver en succes, vil det ikke kun løse ovenstående problem. Det vil også åbne 
op for automatisering til andre formål, f.eks. til registrering af vejaktiver.  


