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«»»Worst case» 
..sammensatt scenario 

Ekstrem nedbør - vind – havstigning – bølger - kulde 



22. september 1969 Navnløs 

16.10.1987 Navnløs  
23. januar 1994 Navnløs 
8. desember 1994 Navnløs 
19. januar 1995 Navnløs 

30. januar 1995 Navnløs 

17. februar 1997 Kari 

28. november 1999 Olrun 
24. desember 1999 Peter 
28. januar 2000 Reidun 
28. oktober 2000 Tora 
8. januar 2005 Gudrun 
11. januar 2005 Inga 
14. september 2005 Kristin 
14. november 2005 Loke 
4. desember 2006 Oda 
13. januar 2007 Per 

31. januar 2008 Tuva 

3. januar 2012 Emil 

6. august 2012 Frida 

21. juni 2013 Geir 

9. august 2014 Lena 

10. januar 2015 Nina 

5. desember 2015 Synne 

29. januar 2016 Tor 

26.12.2016 Urd  

12.01.2017 Vidar  

07.12.2017 Aina  

22.12.2017 Birk  
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Stavanger, oktober 2100? 
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STAVANGER KOMMUNE 

Summerer opp alt: Professor Helge Drange mener det er 
hevet over enhver tvil at dette er menneskeskapt, og forklarer 
at det er en rekke faktorer som sammen forårsaker det som 
vil bli en større og større utfordring på jorda. 

- Vi overforbruker ferskvann, og dermed synker grunnen 
rundt store byer. I tillegg blir verdenshavene varmere, noe 
som gjør at vannet utvider seg. Så vet vi at de fleste breene 
på jorda smelter, noe også iskantene på Grønland og 
Antarktis gjør, og legger til: 
 

- Dersom globalt klima er i endring, så er 
kanskje havnivået den mest beskrivende 
størrelse å måle, fordi det summerer opp alt 
dette. 
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Erkjennelse 

■ Som liten eller i norsk sammenheng blant de større 
kommuner, erkjente vi når vi startet opp 
klimatilpasningsarbeidet rundt 2007, at vi trengte 
utstrakt samarbeid for å få til en positiv tilnærming 
og utvikling av arbeidet med å utvikle en resilient 
kommune som kan imøtekomme 
klimautfordringene. 

■ Klimautfordringene innebærer stor grad av 
usikkerhet, ønske om å utvikle kunnskap for å 
skaffe inputdata for bedre å vurdere kommunens 
sårbarhetsnivå. 

■ Ønske om å tette kunnskapshull  

 

 



Strategi 

 Forebygge ved god arealplanlegging 

 Utvikle egen kompetanse i kommunen for 
forståelse av klimaendringer 

 Delta i prosjekter sammen med 
forskningsinstitusjoner og andre kommuner 

 Delta i ulike prosjekter for utvikling av verktøy 

 Deltakelse i EU-prosjekter 

 Nettverksdeltakelse 
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Klimarelaterte prosjekter I 

Tid 

■ 2006 - 2008 

■ 2007 – 2011 

■ 2008 – 2014 

■ 2009 – 2011 

■ 2009 – 2011 

■ 2011 

■ 2011 - 2012 

■ 2012 

■ 2012 – 2014 

 

■ 2012- 2016 

■ 2013- 2014 

■ 2014 - 2017 

 

Prosjekt / utredning / analyse mm 
■ Simuleringsmodul vannansamling 

■ Noradapt 

■ Fremtidens byer 

■ KlimaROS 

■ KlimaGIS – havnivåmodul (Norkart) 

■ KlimaGIS – havnivåmodul (Geodata) 

■ VF – integrering /sårbarhets/tiltaksanalyse 

■ Klimavest – sårbarhet ambisiøs klimapolitikk 

■ ArealKlim – arealplanlegging og beredskap for 

fremtidens klima /Jåttå 

■ Emmaus friområde – overvannshåndtering 

■ Vannplan / Flomkart Forus næringsområde 

■ ROBÆR - Robuste og bærekraftige lokalsamfunn 
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Klimarelaterte prosjekter II 

Tid 

■ 2016 - 2020 

■ 2016 - 2018 

■ 2015 - 2019 

■ 2016 - 2017 

■ 2014 - 2016 

■ 2016 - 2020 

■ 2017 - 2022 

■ 2017 - 2020 

■ 2018 –2020 

■ 2018 –2019 

■ 2018 

■ 2019 

■ 2019 

■ 2019 -  

■ 2019- 

■ 2020-2023 

 

 

 

 

Prosjekt / utredning / analyse mm 

■ Flomkartlegging av Stavanger kommune 

■ Mulighetsstudie overvannshåndtering Sørmarka 

■ iFront nettverk for klimatilpasning 

■ Kost/nytte analyse fremtidige flomhendelser 

■ Lokasjonsbasert varslingsystem Stavangerregionen 

■ ANYWHERE (EU-Horizon 2020)  

■ UNaLab (EU- Horizon 2020) NBS-løsninger 

■ Klima-ROS BowTie 

■ Regionalplan klimatilpasning Rogaland 

■ Copernicus bølgeprosjekt 

■ Nasjonal studentkonkurranse 

■ Klimadashbord – sanntid 

■ Kulturminner og klimatilpasning 

■ Kvalitetsikring arealplanbestemmelser 

■ Ståstedsanalyse klimatilpasning Nye Stavanger 

■ ?StormRisk 

 





STAVANGER KOMMUNE This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 730052 

Topic: SCC-2-2016-2017: Smart Cities and Communities Nature based solutions 

Sea level rise 

 

 
 Western Norway gets the 

most sea leval rise in 

Norway due to less land rise 

 The predictions are a 79 cm 

rise by 2100 

 The master plan for City of 

Stavanger city it says that 

areas lower than 3 meters 

above sea level are flood 

exposed by combination of 

future sea level rise and 

storm flood. 

 We have now increased the 

200 year repeat level for 

storm surge with 22 cm to 

2,o6 m, inc sea level rise 

 

 

 

Thematic map «Flood measures»,  

Master plan for Stavanger city center 







Kommuneplan 2019-2034: Klargjøring ansvar 
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Kommuneplan 2014-2029 

Kommuneplan 2019-2034 



STAVANGER KOMMUNE 

Retningslinje om hensyn til samfunnssikkerhet  

■ Generelt  

■ Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres dersom det er formålstjenlig. 

■   

■ Stormflo 

■ Følgende returnivåer for stormflo skal benyttes (i cm over middelvann):  

a. 20 år: 99;  

b. 200 år: 127;  

c. 1000 år: 149 

■   

■ Bølger 

1. Bølgepåvirkning ivaretas ved et tillegg til det beregnede stormflonivå 
påplusset nasjonale tall for havnivåstigning med klimapåslag. 

2. Tillegget skal beregnes slik at overskyllingsraten blir akseptabel. Ved 
vanlige tiltak kan rate på 10 l/(sm) aksepteres, men i spesielle tilfeller kan 
kravet være strengere. 

3. Utredningen skal ta utgangspunkt i EurOtop Manual. 

4. I reguleringsplaner skal vurderes om ekstreme bølger og ekstrem stormflo 
kan inntreffe samtidig. 
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EurOtop manual 
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Retningslinjer for Blågrønn faktor  

■ Områdeplaner bør fastsette konkrete krav til Blågrønn faktor 

(BGF) med utgangspunkt i minimumsnormen i pkt. 2. 

■ I detaljregulering eller byggetiltak, der krav til Blågrønn faktor ikke 

er fastsatt, bør følgende minimumsnorm for Blågrønn faktor 

(BGF) legges til grunn: 

■ I influensområder for bystrukturerende kollektivakser, 1000 m 

radius fra Stavanger sentrum og 500 m radius fra 

senterområder kfr. §1.3: 0,7 - Utenfor byutviklingsakser: 0,8 

■ Allment tilgjengelige gater og plasser: 0,3 

■ Ved konkretisering av blågrønn faktor skal Stavanger kommunes 

til enhver tid gjeldende norm for BGF eller tilsvarende 

dokumentert metode anvendes. 
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Kvalitetsikring arealplanbestemmelser relatert 

til samfunnssikkerhet 

■Virker kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer etter forutsetningene? 

■Utarbeides bestemmelser for underordnede 

områdeplaner/ reguleringsplaner, med lavere 

sikkerhetsnivå enn kommuneplanens 

■Gis dispensasjoner uten at disse er risikovurdert med 

hensyn til fremtidige klimautfordringer? 



Hovedplan for vannforsyning, avløp, vannmiljø og 
overvann 2019-2029 
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Klimatilpasning og overvann 

 



Politisk forankring 
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 Befaring til København med politikerne 



Internt tverrfaglig overvannsnettverk  

3
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Ledes av VA og består ellers av : 

 By- og samfunnsplanlegging 

 Byggesak 

 Geodata 

 Park 

 Vei 

 Beredskap 

 Stavanger eiendom 

 Plan og anlegg 

 

Mål 

 Kompetanseheving 

 Bevisstgjøring om ansvar 

 Erfaringsutveksling 

 Prosjektgjennomføring 
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Ordføreravtalen 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy)  

■ Stavanger signerte ordføreravtalen i 2008, som 

første by i Norge.  

■ Avtalen ble resignert i 2019 

■ Den har tre målsettinger 

■ reduksjon av klimagassutslipp 

■ styrke klimatilpasningsarbeidet 

■ sikre mest mulig ren, sikker og fornybar energi til 

en fornuftig pris til innbyggerne. 
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1. Stasjonær energibruk i bygg   

2. Arealbruk og transport  

3. Forbruksmønster og avfall  

4. Tilpasning til klimaendringer 

Klimatrusselen er i dag vår største utfordring, og innsats må gjøres 

på mange felt.  

”Fremtidens byer” 
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iFront nettverk for klimatilpasning 

■ Stavanger kommune deltar i det nasjonale 

klimatilpasningsnettverket iFront. 

■ Formålet er å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet 

i kommunene gjennom å skape en arena for 

kompetanseheving, kunnskapsdeling og utprøving 

av klimatilpasningskrav. 

■ Kommunene skal gjennom aktiv deltakelse øke sin 

robusthet i møte med klimaendringene, bidra til 

kunnskap- og kompetanseheving i egen region 

samt til å utvikle klimatilpasningsarbeidet nasjonalt. 
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Emmaus – Stavanger - før 
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Emmaus – Stavanger - etter 



AR VR 



«Rådhuskvartalet» 







Dronestøtte 





Satellitt bilder 



Overvannsanalyse for hele kommunen 







UnaLAB 
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Horisont 2020-prosjekt om 

klimatilpasning, vannhåndtering og 

naturbaserte løsninger 

 

Mål: 

Dokumentere effekten av naturbaserte 

løsninger i møte med vann- og 

klimautfordringer 

 

Etablere et felles Europeisk 

rammeverk for bruk av naturbaserte 

løsninger til klimatilpasning og 

vannhåndtering.  



CITY OF STAVANGER 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 730052 

Topic: SCC-2-2016-2017: Smart Cities and Communities Nature based solutions 

 

 

 

 

Vi er på sporet av de naturbaserte løsningene allerede! 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønne tak holder tilbake nedbør og 

demper avrenningstoppene. 

Comfort Hotel Square, Løkkeveien 41 
(Foto: Bergknapp AS) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabelt dekke og trær gir 

infiltrasjon av nedbør. 

Stavanger kulturskole 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Åpen fordrøyning av overvann utført 

som parkelement.  
Emmausparken 

  

 

UNaLab stiller spørsmålet om vi klarer å løse problemer som dette,   

Brønngata 1.august 2017 og dette, Andasmauet 1.august 2017, med denne typen løsninger, som tilfører byen verdi 

utover ren skadebegrensning.    

  

https://www.nrk.no/rogaland/se-vannet-flomme-i-stavangers-gater-1.13625393https:/www.nrk.no/rogaland/se-vannet-flomme-i-stavangers-gater-1.13625393
http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/101820/oversvoemmelse-i-gamle-stavanger


STAVANGER KOMMUNE 

Flomsikring Vågen 



Vidar 
12. Januar – 2017, 10:44 a.m. 

Armaroli , Duo - CFR 
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Trussel – uønsket hendelse- konsekvens 

Konsekvens 

Konsekvens Trussel 

Trussel 

Trussel 

Konsekvens 

Topp- 

hendelse 

Før Etter 

Forebygge Redusere 



Økt havnivå inkl. stormflo 



Skadelige vindkrefter– 

barrierer konsekvens  

side  



Kost / nytte analyse 

Av tiltak v/ ekstrem nedbør, 

havnivåstigning, stormflo, bølge- og 

strømforhold 
Pilotstudie i Tromsø- og Stavanger kommune i samråd med Miljødirektoratet 
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Pressemelding… 

Klimaendringene gjør Norge varmere og våtere. En ny pilot-studie anslår at 

Stavanger kan oppnå stor økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot 

klimaendringer  



Overordnede resultater ved stormflo 
 

26 APRIL 2017 

NKA KLIMATILPASNING TROMSØ OG STAVANGER 
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• Forutsetning: IPCC utslippsbane RCP 8.5, som er et såkalt ”worst case-scenario, som indikerer at vi ikke lykkes 
med global utslippsreduksjon. 

• Verdien av alle bygg, infrastruktur mm under  2 m (200 års stormflonivå) er beregnet til 10,9 milliarder kr. 

• Det er videre forutsatt at det er praktisk mulig å sikre 80 % av verdiene. 

• Tiltakskostnader har tatt utgangspunkt i erfaringstall for hva det koster å bygge en beskyttelsesmur for de områder 
som skal sikres mot stormflo. 

• Dette er en grovanalyse, de konkrete beskyttelsestiltak må avklares ved detaljanalyser. 

 

Kost/nytte analysen viser at klimatilpasningstiltak kan lønne seg. Det er behov for ytterligere detaljanalyser både relatert til ekstrem 

nedbør og til havnivåproblematikk. Prosjektet er utviklet som et verktøy som kan nyttes videre fremover etter hvert som data fra 

detaljanalysene ferdigstilles. Verktøyet er tilrettelagt også for andre utslippsscenarier. 

  Nettonåtidsverdi (mill. NOK) 

Skadekostnader uten tiltak 10.910 

Skadekostnader med tiltak 2.707 

Afværget skade 8.203 

Tiltakskostnader 910 

Nettogevinst 7.293 

Omkostninger ved skader og tiltak 3.617 
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Anywhere Horizon 2020 

■ EnhANcing emergencY management and 

response to extreme WeatHER and climate 

Events (2016 – 2020) 
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ANYWHERE 

Horizon 2020-prosjekt (2016-2019) 

■ EU-prosjektet skal teste ut bedre modeller og 

praksiser knyttet til varsling av ekstremvær 

■ Norske partnere er Sintef og Helse Stavanger 

■ Sauda- og Stavanger kommune deltar som 

pilotkommuner 

■ Airbus utvikler prosjektets IT-løsning 

■ Universitet i Ferrara utvikler en «storm surge» 

modell på europeisk, regional og lokalt nivå 

■ Kobling mot Copernicus bølgeprosjekt 
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Copernicus 



CITY OF STAVANGER 

Copernicus 2019-1 MET 



CITY OF STAVANGER 

Copernicus 2019-2 Norconsult 

Formeltest 



UX Design · Tutorial & survey 

 

2018-01-31 





UTVIKLING AV 
RISIKOBASERT 
BESLUTNINGSSTØTTE 

Atle Refsdal, 10-11/5-2017 



Visjon for beslutningsstøtteverktøy 

74 

Beslutningsstøttemodel
l 

(DEXi) 
Input Collector Sluttbruker grensesnitt 

Input parametere 
samlet fra for eksempel 

værtjenester 

Råd til beslutningstaker, 
med begrunnelse 



Deximodell Vågen 

Attribute  Description  

Risiko for ekstremvær med flom på Vågen   

Risikoen representerer forholdene som vi kjenner til nå; 

modellen representerer forholdene som er relevante for en 

beslutningstaker i Stavanger Kommune  

├─Vannstand  Cm. ift. normalnull 2000. Kaikanten er 78.  

├─Bølgeeffekt    

│ ├─Bølgehøyde  Bølgehøyde innerst i Vågen.  

│ └─Bølgeretning    

└─Vannpress    

  ├─Vindretning  Hvilken retning vinden kommer fra.   

  └─Vindstyrke  Vind i m/s  

75 



2.  Work flow 

WORK FLOW 

European scale Regional scale Local scale 
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MODEL VALIDATION: ASTRONOMICAL TIDE 

EFAS-COAST 

3. Storm surge early warning system at  Pan-european scale:  

Methodology  



Spencer et al. 2015 

EFAS-COAST 

3. Example of application: Xaver Storm  

REAL STORM SURGE EVENT:   Storm 5-7 December 2013 



REGIONAL STORM SURGE MODEL: STAVANGER   

REAL STORM SURGE EVENT: 12 January 2017 

 

4. Storm surge Early Warning System at  Regional and Local 

scale (Stavanger): Example of application 11-12 January 
1993 

• WAVE DIRECTION 
• WAVE PERIOD  
• SIGNIFICANT WAVE 

HEIGHT  
• SEA SURFACE LEVEL 



REGIONAL STORM SURGE MODEL: STAVANGER   

REAL STORM SURGE EVENT: 12 January 2017 

 

4. Storm surge Early Warning System at  Regional and Local 

scale (Stavanger): Example of application 11-12 January 
1993 

• WAVE DIRECTION 
• WAVE PERIOD  
• SIGNIFICANT WAVE 

HEIGHT  
• SEA SURFACE LEVEL 



LOCAL INUNDATION-EROSION MODEL: STAVANGER   

STAVANGER 
AIRPORT 

STAVANGER 
CITY 

4. Storm surge Early Warning System at  Regional  
 and Local scale (Stavanger): Methodology 



Armaroli , Duo - CFR 

Hazard map – inundation simulation, Flood Depth 



Armaroli , Duo - CFR 

Hazard map – inundation simulation, Velocities 



LOCAL INUNDATION-EROSION MODEL: STAVANGER   

MAXIMUM INUNDATION 
 DEPTH (MDIM) 
 

4. Storm surge Early Warning System at  Regional 
and Local scale (Stavanger): Example of application 

• MAXIMUM FLOW VELOCITY 
• MAXIMUM INUNDATION DEPTH 
• HAZARD INUNDATION LAYER 
• SAFE CORRIDOR WIDTH (SCW) 
• EROSION-ACCRETION 
• EROSION HAZARD LAYER (Dry 

Beach Width  ) 
• SHORELINE RETREAT  

 
 

 
 

 
 



LOCAL INUNDATION-EROSION MODEL: STAVANGER   

EROSION-ACCRETION 
 

4. Storm surge Early Warning System at  Regional 
and Local scale (Stavanger): Example of application 

• MAXIMUM FLOW VELOCITY 
• MAXIMUM INUNDATION DEPTH 
• HAZARD INUNDATION LAYER 
• SAFE CORRIDOR WIDTH (SCW) 
• EROSION-ACCRETION 
• EROSION HAZARD LAYER (Dry 

Beach Width  ) 
• SHORELINE RETREAT  

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norwegian Meteorological Institute 

Kystovervåking 
- Bølgehøyde og vannstandsdata (pilotprosjekt) 

30.11.2018 - Miljødirektoratet / Sørmarka - Konferansesenter, Oslo 

Ole Johan Aarnes 



Oversikt 

1. Hvordan benytter Meteorologisk Institutt  

fjernmålte bølgedata? 

 
2. Pilotprosjekt m/Stavanger kommune: 

- Samtidighet av høy vannstand og høye bølger i Vågen 
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Modell suite - Meteorologisk Inst. 
- Atmosfære- og bølgemodeller (havmodeller ikke vist) 

Atmosfære: 

● Arome-Arctic (00, 06, 12, 18 UTC) 
○ Res: 2.5 km / Boundary: ECMWF ~9 km 

● MEPS-Arome (00, 06, 12, 18 UTC) 
○ Res: 2.5 km / Boundary: ECMWF ~9 km 

Bølger: 
● MyWave8_Arctic (06, 18UTC) 

○ Res: 8km / Winds: ECMWF ~9km /  

Boundary: ECMWF-WAM ~11km 

● MyWave4-WAM (00, 06, 12, 18 UTC) 
○ Res: 4 km / Winds: MEPS 2.5 km + ECMWF ~9 km /  

Boundary: ECMWF-WAM ~11 km 

● MyWave800-WAM (00 UTC) 
○ Res: 800 m / Winds: MEPS 2.5 km /  

Boundary: MyWave4-WAM 



Radar altimeter - bølger 

● Emitterer elektromagnetisk  

(radio)bølger og måler/tolker  

reflektert signal 

 

● Måler vind, havnivå og bølger 

 

● “Footprint” ~7 km 

 

● 1Hz (Resampled fra 20 Hz) 

 

● Nøyaktig inntil 3-5 km fra kystsonen 

Jason-3 (inc: 66º) 

4 

Kilde:  https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf 

● Dekningsgrad varierer med inklinasjon 

● Sentinel-3 gir dekning langt nord 

○ inklinasjon: 98º 

 

● Gir dekning hvor in-situ mangler 

 

● Sporadisk 

https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
https://www.ecmwf.int/en/newsletter/149/meteorology/use-radar-altimeter-products-ecmwf
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+ 

+ 

+ 

Jason-3 (januar 2016) 

Sentinel-3A (februar 2016) 

Sentinel-3B (april 2018) 

Assimilasjon bølge-altimetri 
- ved ECMWF og MET 

Assimilasjon  

operasjonelt ved MET 

Effekt (impact) 

Analyse (Tid: 0 timer) Prognose (Tid: 0 - 120 timer) 
Assimilasjoneffekten avhenger av : 

● prognosetid 
- liten etter 24 timer 

 

● systematisk avvik 
- modellbias 

 

● breddegrad: 
- liten på høye b.g. 
- større ved lave b.g. (dønning) 

Effekten er generelt positiv, men noe begrenset i våre områder 



Samlokalisering: Modell og Sentinel 3a 

d 

distance limit d = 6 km 

time frame [T1 → T2] = 60 min 

1.64 

km 
0.3 

km 

Waves: 0.5 < Hs < 20 

Accuracy: 1-4% 

Sampling: 1 Hz 

moving  

window 
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 Approx. specs from the manual 



Middel høyvann (2018) 

Vannstandsmåler (1919-) 

www.kartverket.no 92 

Pilotprosjekt m/Stavanger kommune 
- Samtidighet av høy vannstand / høye bølger 

http://www.kartverket.no/


Vannstandsmåler (1919-) 

Pilotprosjekt m/Stavanger kommune 
- Samtidighet av høy vannstand / høye bølger 

200-års stormflo (2018) 

www.kartverket.no 93 

http://www.kartverket.no/


Vannstandsmåler (1919-) 

Pilotprosjekt m/Stavanger kommune 
- Samtidighet av høy vannstand / høye bølger 

200-års stormflo (2090) 

Økning i havnivå 2100 - RCP8.5:  

Stavanger: 50 cm (30 - 80) 

10 www.kartverket.no 

http://www.kartverket.no/


Vannstandsmåler (2017) 

Observert vannstand 2017 
- Stavanger / Vågen 

Total vannstand (ift sjøkartnull) 

Værets virkning (stormflo) 
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Bølgesimuleringer 
- Boknafjorden / Vindafjorden / Høgsfjorden / Lysefjorden 

 

 
SWAN (bølgemodell) 

• Spektral modell (fasemidlet) 

• Romlig oppløsning 50 m 

Batymetri - 50m: 

• Havforskningsinstituttet 

Vindpådrag: 

• Operasjonell atmosfæremodell  

(MEPS 2.5km) 

Randverdier: 

• Operasjonell bølgemodell  

(WAM 4km) 

Output: 

• Standard bølge-parametere 

• Timesdata 

13 
Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittshøyden av de ⅓ høyeste bølgene 



Vannstand vs Hs 
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Ytre Vågen 

Vågen 

Offshore 

Meteorologisk bidrag Total vannstand 

Potesielt  

størst skade 

Potesielt  

størst skade 



Vindretning vs Hs 

Vågen: U10 > 7m/s 

Offshore: U10 > 7m/s 

Tendens Hs 

Tendens vannstand 

98 



Konklusjon 

99 

● Samtidighet av høye bølger og høy vannstand i Vågen er begrenset 
○ Høye bølger krever nordlig(nordvestlig) vind 

○ Nordlig vind gir Ekmantransport vekk fra kysten - negativt meteorologisk bidrag 

○ Sørlig-vestlig vind gir oppstuing - positivt meteorologisk bidrag 

 
 

● Andre områder (Boknafjorden) kan likevel oppleve høy samtidighet 
○ Effekten vil variere avhengig av kystlinje-orientering 

 
 

● Statistikken er basert på en kortere periode (12 måneder) 
○ gir en OK indikasjon på grad av samtidighet 

○ mer robust statistikk krever lengre datasett (modellsimuleringer) 



KOMMUNENS SANNTIDSBILDE 
Kommunens nye sanntidsbilde samler informasjon fra flere kilder for å skape en visuell oversikt 

som skal hjelpe deg å prioritere dagen din.  

 

Dette er et tre måneders prosjekt hvor vi tester verdien av kommunens åpne datasett og nye 

arbeidsmetoder i samarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle et oversiktsbilde som viser 

informasjon i sanntid som gir verdi for ledelsen og de ansatte i avdelinger som jobber med drift av byen 

vår.  

TILGJENGLIGHET BESLUTNINGSTØTTE EFFEKTIVITET 

I sanntidsbilde samler vi 

data  og informasjon fra 

ulike fagsystemer og 

fagområder i ett oversiktlig 

bilde. Dette gjør 

informasjon mer visuell og 

tilgjengelig på tvers av 

fagområder.   

Sanntidsbildet viser et større bilde 

enn enkelte fagsystemer alene. 

Når vi samler informasjonen på ett 

sted vil dette gi et bedre grunnlag 

for å ta de gode beslutningene.  

Avdelinger kan tilpasse løsningen 

til å vise informasjonen som er 

viktig for de.  

Når den viktigste 

informasjonen er samlet på ett 

sted får du raskere oversikt 

over dagens gjøremål, og kan 

planlegge dagen deretter. Vår 

hypotese er at dette vil gi en 

mer forutsigbar og effektiv 

hverdag  

I prosjektet samarbeider Stavanger kommune med Infotiles og Atea for å tilpasse deres løsning til 

kommunens behov. I testperioden deltar park og vei, beredskap, kart og digitale tjenester, og IT 

avdelingen. Dette er noen av kommunens mest operative avdelinger og sanntidsbildet skal gjøre 

arbeidshverdagen deres mer forutsigbar og effektiv.  

Eksempel på oversiktsbilde i Infotiles-løsningen for park og 

vei. Bildet viser  blant  annet hvor mange Big belly dunker 

som må tømmes, sykkelpasseringer og vannkvalitet 

Sanntidsbilde i Infotiles-løsningen for luftkvalitetsmålinger 

OPPSTYKKET  INFORMASJON BLIR TIL OVERSIKTLIG SANNTIDSBILDE 



SENSORS SYSTEMS 
SUPERVISORY CONTROL AND DATA 

ACQUISITION (SCADA) 
OPEN DATA 

LOKALISE MONITOR ANALYSE PREDICT 



CITY OF STAVANGER 

Use of data in emergency response and 
preparation  

 Build on past data to predict 

 Identify pre-emptive measures 

 Follow situation real time 

 Updata knowledge continuously 

 Review and improve constantly 



CITY OF STAVANGER 

Adding value in emergency response and 
daily operations  

 Daily operations 

 Consistent use 

 Consistent feedback 

 Consistent improvement 

 Model verification 

 Planning and maintenance 

 Reporting 



STAVANGER KOMMUNE 

Oppsummering 

 



Tverrfaglighet og samspill 

 Klimautfordringene berører alle, alle innbyggere og alle 
bransjer, både private og offentlige. Det er ikke mulig å 
nå ambisjoner og overordnede mål uten omfattende 
bred deltakelse  

 Vi som har relativt store ressurser må gå foran og ta et 
større ansvar, men det er viktig at alle prioriterer 
utfordringene og at de med små ressurser også bidrar 
med de ressursene de har 

 Tverrfaglighet er en viktig forutsetning for å sikre 
resiliente løsninger på mange sammensatte og 
komplekse utfordringer 

 Samspill bidrar til å utnytte ulik fagkompetanse og 
erfaring til å se nye løsningsmuligheter 



Hva kan andre kommuner lære av dette? 

 Avklar ansvar og sett mål for arbeidet 

 Forankre arbeidet politisk og administrativt 

 Velg linjeansvar og unngå prosjektorganisering 

 Utarbeid strategi og følg denne 

 Ta lærdom av hva andre har gjort, mange gode 
eksempler som enkelt og billig kan implementeres 

 Gjør bruk av ulike sett med verktøy for å vurdere egen 
sårbarhet 

 Etabler samarbeid med naboer og bidra til godt 
regionalt samarbeid 

 



Hva kan dette bety for aktører som er involvert i 
overvannsdisponering?  

 Kanskje finne ut hva lyset i tunnelen betyr?  
 

 Klima er på dagsorden, også klimatilpasning i sterkere og 
sterkere grad 

 Kommunene setter stadig sterkere krav i bestemmelser 
og retningslinjer, som igjen gjør det enklere å kreve at 
utbyggere og brfansjen utvikler  gode løsninger for å 
håndtere klimautfordringene, eksempelvis for 
overvannshåndtering 

 Kommunene vil også mer og mer stimulere til gode lokale 
og private løsninger 

 Forsikringsbransjen vil også sette sterkere og sterkere 
krav til løsninger som hindrer skader 

 Bransjer / selskaper som er "tidlig ute" i  
utviklingsarbeidet har større sjanse for å overleve 
eller gjøre "god butikk" 

 



Bedre enn i går, men ikke så bra 

som i morgen! 

 


