
Visualisering av (u)sansynlige klimahendelser 

 

  KlimaGIS 
 

 

 

 



Lokal klimatilpassing 



Havnivåstigning og stormflo 

Saltvann 



Ny fasade Tromsø havn 2011 

Tromsø havn 20 mars 2011 
 

Vannstand Met.no 

Vannstand.no 

http://retro.met.no/cgi-bin/vannstand-tabell.cgi?havn=18&dag=31&mnd=7&dogn=1&referanse=2&side=1
http://vannstand.no/


Hva med byen bak fasaden ? 
 



Ups! 216 cm over NN54 i 2012  



Valg av GIS analyseverktøy 
1 GisLine  (Norkart Geoservice AS ) 

 KlimaGis - Simuleringsmodul fra Powersim  
FKB-data 

 

2 ArcGIS  fra ESRI (Geodata AS) 

    Simuleringsmodul fra Powersim  

     ArcEditor  

 Spatial Analyst  

 FKB-data 
3D 

 

     Øker kravene til GIS-kompetanse, maskin- og programvare i kommunene. 
Hvem skal bære kostnadene? Et flertall av kommunene har ikke økonomi 
til å kjøpe lisenser og/eller bygge opp kompetanse.  

     Statlig, fylkeskommunal eller konsulenthjelp? 

http://www.nkgs.no/wip4/
http://www.nkgs.no/wip4/
http://www.nkgs.no/wip4/
http://www.nkgs.no/wip4/
http://www.nkgs.no/wip4/
http://www.geodata.no/
http://www.geodata.no/
http://www.geodata.no/


Terrengmodell bygget på laserdata og FKB data (ArcGIS) 



Havnivå 251 cm (stormflo 2050) 



Havnivå 322cm (stormflo 2100), tall fra dsb 



3D modell i Arcgis, bygget på laserdata og FKB 



Vannstand 216 cm, stille (stormflo nov. 2011) 



Bølgesimulering 



Simulering av 1 meters bølger fra nord 



Vannstand 251 cm (estimert stormflo med havnivåstigning 2050) 



Vannstand 322 cm (estimert stormflo med havnivåstigning 2100) 



Usannsynlige framtidsbilder? 



Samme usannsynlighet 



Visualisering i 3D 



Havnivå ved 216 cm (storfloa nov 2011) 



Havnivå 251 cm (stormflo 2050) 



Havnivå 322 cm,  (u)sansynlig stormflo 2100 



Simulering vannavrenning 



Resultat av simulering 



Løsmassekart, er det marine avsetninger? Kan det være 
kvikkleire? 



Hvor bratt er det her? 



Terningkast ? 

• Krever høy kompetanse og stor maskinkraft. 
• Tilbakemelding fra Gisline-brukere i noen mindre kommuner i Troms er at dette er utenfor deres 

rekkevidde. 

•  
Programmet i bruk . 

• Synliggjør utsatte områder, men det er grove resultater.  

• Behandler ikke større datamengder. Powersim fungerer i praksis ikke sammen med ArcGIS. Denne løypa 
har vi forsøkt å gå, men etter mye frem og tilbake med support hos Geodata valgte vi ikke å bruke mer tid 
på dette. Skal man betale for programmet, bør det være ferdig testet og fungere slik som tiltenkt.  
 
Generelt. 
Formålet med GISLINE KlimaGis må være simulering med nøyaktige og reelle visninger av havnivåstigning.  
Det krever samhandling med laserdata. Uten dette vil det være vanskelig å bruke analyseresultatet i 
plansaker og andre prosjekter.  
 
Gassmodulen 

• Ser ut til å fungere greit. Får ikke bygg til å fungere i analysen. 

 

• Visualiserer til en viss grad problemområder. Godt egnet til å lage temakart i mindre skala. 



Veien videre? 
• Lokalisere potensielle problemområder. 
• Hvor mye infrastruktur kan bli berørt? 
• Befolkningstetthet. Hvor mange mennesker blir berørt? 
• Flere GIS analyser? 



Økonomi og prioriteringer 

• KS februar 2012  
Veileder: Tilrettelegging for klimabaserte endringer i 
kommunene 
Anbefaling om prosjektbasert tilnærming med prioriteringer 

• Tromsø kommune 

• 23. november 2012: Som et steg på vegen arrangerer Tromsø 
kommune (Framtidens byer) i samarbeid med Fylkesmannen i 
Troms, DSB og TRYGG forsikring et seminaret «Framtidsbilder» 
Målgruppe: Byrådet, kommunens fagetater samt kommunene 
Målselv, Balsfjord, Karlsøy og Lyngen. 

• Mars: 2 dagers workshop. 
• Tromsø kommune, Torben Marthinus, nov. 2012 



Hvor er vi når havet kommer? 


