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Case

Bydelen Mortensnes

Området mellom Tromsø lufthavn og bebyggelsen 

på Mortensnes skal utvikles som næringsarealer.  

Vi er usikre på hva dette betyr i økt overflatevann 

ned mot flyplassen.

Det ligger 4 mindre kulverter under flystripa som har klart 

Tilrenningen fra oversiden hittil.  Vil disse kulvertene også

Klare tilrenning i fremtiden med fortetting og økt nedbør 

som følge av klimaendringer ?



Nødvendige verktøy

• Dataprogram som kan beregne hastighet på overflateavrenning i 
hver rute av modellen.  Dette krever at dataprogrammet klarer å 
beregne vanndybden for nok antall ruter i modellen.

• Genrelt må dataprogrammet ha moduler som utfører det mest 
elementære hydrologiske beregningene.

• Saga Gis beregner avrenningshastighet ut fra Manning’s formel, 
ved bruk av «SCS curve number runoff method» og ut fra 
regnintensitet.



Tilrettelegging av datasett

Laserdata ble splittet etter egenskaper.  Kun «Ground» ble 

valgt som grunnlag for bygging av overflata i 

laserdatamodellen.  



Bygging av overflatemodellen

• Vi bygde en overflatemodell ut fra kotekart med ekvidistanse 1 meter og med 
rutestørrelse 1 x 1 meter

• Vi tok ut striper med laserdata (4 pkt. pr m2) langs flyplassen og langs Ringvegen og 
bygde separate overflatemodeller med rutestørrelse 25 x 25 cm

• Brøt opp basismodellen i 25 x 25 cm ruter

• Erstatte  rutene i basismodellen med modellen fra laserdata

Polygonet som ble brukt for å hente ut laserdata ble benyttet som maske under bygging 
av modell fra laserdata !



Før og etter siling av laserdata



Modell fra kotekart og laserdata

Fra kotekart med ekv. 1 

meter

Fra laserdata med 4 pkt

pr ��



Nedslagsfelt beregnet med et klikk



Avgrenset nedslagsfelt med arealrespons



Forenklet nedslagsfelt - Heltallsjustert



Vektorisert Grid



Flow path down – en kuriositet



NÅSITUASJONEN KARTLAGT



ØNSKET SITUASJON

Vi åpner en grøft i basismodellen med dybde 2 meter mellom C1 og 

C2. Fra C2 og til havet i nord settes grøftedybden til 1 meter under eks 

terreng.  Modellen fylles og differansen mellom basismodell og 

avrenningsmodell fremstilles som profiler som viser terreng og den 

såkalte trykklinja (vannflata under avrenning). 

Under fylling av modellen ble minimum hellning på trykklinja satt til 

1.7 promille.  Den stiplede linja har derfor et minimumsfall på 1.7 

promille.



Andre bruksområder for Laserdata

Store masseuttak

Store dyre fjellgrøfter – måling av fjellandel

Flomveianalyser i bysentra

Etc..



Nedtapping av Damvatnet 2011

Situasjonen ble ikke scannet.

Scanning av situasjonen ville gitt 

en svært nøyaktig magasinkurve 

for vannmagasinet.

I dette tilfellet ville lasescanning

med 4 pkt pr �� vært aktuelt.



God freeware

• Open JUMP - Alle plattformer

• Saga Gis - Windows og Linux

• Quantum Gis - Windows og Linux



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


