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Produkt:
GISLINE Beredskap GISLINE BEREDSKAP 

V E R K T Ø Y F O R  R I S I K O - O G  S Å R B A R H E T S - 
A N A LY S E R  I  P L A N - O G  B E R E D S K A P S A R B E I D

GISLINE Beredskap, et verktøy for risiko- og sårbar-
hetsvurdering i plan- og beredskapssammenheng. 
Verktøyet benyttes til å supplere grunnlaget for bedre 
å vurdere om et område er utsatt for flom, skred eller 
høy vannstand. Dett er tenkt brukt i forbindelse med 
en planprosess eller i en byggesak. Resultatene fra 
simuleringene kan danne grunnlaget for planlegging 
av nødvendige sikringstiltak og til å påvise områder 
som krever spesiell overvåkning. GISLINE Beredskap 
er utviklet i samarbeid med Powersim Software og 
verktøyet kombinerer høyt utviklet simuleringsmetodikk 
med avansert GIS-funksjonalitet. 

Temadata fra de statlige direktoratene er basert på grove modeller. 
Dette verktøyet er ment brukt på mindre lokasjoner som 
reguleringsplaner og eksisterende byggeområder som trenger 
mer detaljert vurdering. Som grunnlag for simuleringen brukes en 
terrengmodell som er basert på høyde- og dybdedata og bygninger. 
I simuleringsmodellene benyttes flerdimensjonale matriser for å 
holde alle de akkumulerte simulerings-verdiene. I tillegg benyttes 
flytberegninger mellom de forskjellige beregningspunkt i kartet. 
Simuleringsverktøyet Powersim Studio 8 GIS er kraftig og kan derfor 
simulere slike beregninger svært hurtig. Resultatene fra simuleringen 
sendes tilbake til GISLINE for videre analyse eller visualisering. 

I ny Plan- og  bygningslov er ROS framhevet i sterkere grad enn tidligere 
(§ 3-1 og §4-3). Klimaendringer er også en faktor som stiller økte krav 
til beslutningstakere rundt konsekvensanalyser. En stor del av ROS-
arbeidet er knyttet til synliggjøring av risiko og tilgjengeliggjøring av 
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potensiell risiko. Simuleringsverktøyet gir deg mulighet til å utnytte 
kartgrunnlaget til å presentere og analysere og metodikken gjør det 
enkelt tilgjengelig for kommunen å utføre lovpålagte oppgaver knytta 
til ROS i kombinasjon med andre programmoduler for eksempel 
GISLINE arealplan, analyse, innsyn og 3D-verktøy. 

Modeller:  

Havnivåstigning 
Her legger vi inn generell havstigning, stormflo, bølgeflo , bølgehøyde 
og retning på bølgene. På bakgrunn av 3D modellen simuleres 
hvilke landområdet som vil stå under vann. Resultatet kommer frem 
som et kartlag og kan brukes av beslutningstakere, myndigheter og 
konsulenter. Prognoser på hvordan klima endrer seg, er i konstant 
endring, og dette tas det høyde for i simuleringsverktøyet. I modellen 
for havnivåstigning kan brukeren teste ut ulike input verdier for 
havstigning og stormflo og simulere effekten av bølger fra ulike 
retninger og høyde. 

Vannansamling
Modellen for vannansamling kan for eksempel bidra til kartlegging 
av rasfarlige områder ved hjelp av helningsanalyser og simulering 
av vannansamling, basert på sanntidsdata eller nedbørsprognoser. 
Feltkartleggingen kan derved rettes mot de områdene som har 
størst sannsynlighet for ras ved store nedbørsmengder. Bebygde og 
planlagte utbyggingsområder kan analyseres ved hjelp av simulering 
for å avdekke og lokalisere potensielle fareområder. 

Gassutslipp
Modellen for simulering av spredning av gass og forurensning benyttes 
primært av beredskapsavdelingen i kommunen, for eksempel til å 
simulere kritiske situasjoner i risikoområder for utslipp, til planlegging 
av eventuelle sikrings- og evakueringstiltak, som grunnlag for å 
informere innbyggerne og dermed være bedre forberedt når ulykker 
inntreffer. 

Fordeler ved å bruke simulering i arbeidet med risiko- og 
sårbarhetsanalyser:

 •  Kvaliteten på faresonekart for områder som analyseres   
  ved hjelp  av simulering blir forbedret og kommunene unngår  
  innsigelse mot plan. 
 •  Flere og grundigere simuleringsanalyser kan gjøres i antatte  
  risikoområder. 
 •  Utarbeidelsen av slike analyser blir enklere og mer tilgjengelig. 
 •  Tidsbesparelser oppnås ved å kunne avdekke de områder som  
  simuleringen viser har lav risiko. 


