
22. Oktober 2021



Hva er AI?

… og kan AI påvirke
drift & sikkerhet, 
og skape verdier i
bade- og svømme-
bransjen?
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Hvorfor AI?
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AI utgjør den store 
forskjellen:

oBedre og smartere
beslutningstaking

oØkt produktivitet

o Styrket øknonomi

oRaskere handling 

o Forbedret inntjeningen

oHåndterer sikkerheten



AI ER HJERTET I
SMART CITY REVOLUSJONEN
Dyrket frem av kommunens digitale visjon og strategi

Badevakter

Ledelse Badegjester

Helhetelig oversikt

Kommunestyre
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AI Tellesystem
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oHele eller deler av 
bassenget

o Svømmebaner

o Egendefinerte område

oHvor lenge den badene har
vært i bassenget



AI Tellesystem
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Brukervennlig smartklokke
(eller andre digitale varslingsenheter)

o Enkle funksjoner

oViser antall badende

oVanntett (IP65)

o Lang batteritid

Se film

../Lynxight - Swimmer Count by Lane.avi


AI Tellesystem
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Samme basseng, med og
uten AI tellesystem…

Tracking av

oBarn

oVoksen

o Eldre

Kombinasjon av sanntids- og
historiske data
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AI Drukningsalarm

oDeteksjon og alarmering

oAtypisk adferd med 
varsling:

- Opp-og-ned bevegelser

- Utilsiktet fall fra kant

- Aggressiv badeadferd

- Overbefolkede områder

- Uautorisert adgang

- Ineffektiv svømming
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AI Drukningsalarm

Fordeler med AI detektering
og varsling

oHurtig og presis varsling

o Teknisk hjelpemiddel

o Ekstra badevakt i
bassenget

o Fokus på andre oppgaver

oØkt servicenivå
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Dataanalyse I

Hvordan analysere og
benytte sanntids- og
historiske AI data?

oAvdekke reell
utnyttelsesgrad

oØke antall besøkende i
bassenget

oBedre kontroll over 
aktivitetene

o Endringer og/eller
justeringer av rutiner
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Dataanalyse II

Bassengets
utnyttelsesgrad

Rom for forbedringer?

- og nye muligheter?

= Verdiskaping
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Dataanalyse III

Heatmap med 
historiske data:

oVarslede hendelser

oOverbefolkede
områder

o Instinktiv druknings-
registrering

o Falske varslinger
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Ledelsesverktøy

Dashboard for ledelsen

o Full kontroll

oBenytte både
sanntids- og
historiske data

oRapportering og
statistikk

oPrognoser og effektiv
planlegging
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OPPSUMMERING

AI genererer nye 
muligheter:

o Få et langt bedre
helhetsbilde

oAvdekker ny trender

oBasere endringer på
reelle data

oØke utnyttelsesgrad
og sikkerhetsnivå

o Skape verdi!
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Takk for oppmerksomheten – og takk for meg!


