
Side 1/2

SCALGO Live som internationalt projektværktøj

Udpegning af risiko-
områder ved Sava-floden
Oversvømmelser langs Sava-floden i Bosnien skaber massive 
ødelæggelser, og som led i at prioritere en indsats benyttede COWI 
SCALGO Live som et effektivt screeningværktøj til at identificere 
oversvømmelsestruede vandløbsstrækninger. 

Den 990 km lange Sava-flod med et opland 
på 96.000 km2 på Balkan, har det seneste årti 
oplevet massive omkostningstunge ødelæg-
gelser. COWI har for Den Europæiske Inves-
terings Bank, EU, haft ansvar for at udarbejde 
en strategi i forhold til sikring af byer langs 
Sava-floden.

Prioritering af risikoområder
Det er en ineffektiv og vanskelig opgave at 
detailmodellere hele Sava-flodens forløb i 
Bosnien. SCALGO Live har derfor bidraget 
som et effektivt screeningsværktøj til udvæl-
gelse og prioritering af risikoområder. Derved 
blev modelopgaven indsnævret til de væsent-
lige strækninger, hvor det var relevant at sætte 
ind med mere avanceret, tidskrævende og 
bekostelig modellering. Modelområdet blev 
baseret på analyser i SCALGO Live reduceret 
markant, hvilket betød at modelleringsop-
gaven kunne udføres væsentligt hurtigere 
og med et bedre resultat.

Formidling til stakeholders 
Ud over at spare tid havde SCALGO Live 

stor værdi som formidlingsværktøj i proces-
sen. Højdemodellen er nem at forstå for 
ikke fagfolk og man behøver ikke at være 
ekspertbruger af gis for at kunne forstå visu-
aliseringerne. I projektgruppen, hvor der sad 
folk på tværs af fagligheder og professio-
nelle områder, formidlede visualiseringerne 
i SCALGO Live enkelt prioriteringer og illus-
trererede relevante problemstillinger.  

” Det er afgørende beslutninger, 
der træffes tidligt i projektet og 
det er vigtigt at stakeholders 
forstår konsekvenserne. 
Visualiseringen i SCALGO Live, 
støtter formidlingen af projektet 
og giver et klart og overskueligt 
grundlag for kvalificeret dialog og 
stillingtagen” 

Lars Frederiksen,  
COWI

SCALGO Live  
brugt til 

 – Fra højdemodel til vandløbsmodel
 – Oversvømmelsesberegning på flod
 – Screening og prioritering af indsats 
 – Dialog med stakeholders 

Vandløbsberegninger i SCALGO 
Live viser, hvor

der er størst risiko for at 
SAVA-floden går over

sine bredder. Beregningerne er 
baseret på en

statisk model med input-værdier 
for vandføring
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Oversvømmelser fra Sava-floden
Vandløbsberegninger i SCALGO Live viser, 
udbredelsen som funktion af vandspejlskote, 
hvilket i kombination med viden omkring 
arealanvendelsen giver en god indikation af, hvilke 
områder, der er særligt udsatte. I SCALGO Live 
er det også muligt at beregne vandspejlskote på 
baggrund af vandføring og ruhed. 

Visualisering og prioritering
Visualiseringen af oversvømmelser langs hele
SAVA-floden gør COWI i stand til at prioritere,
hvilke delstrækninger, der kræver en dybdegående
hydraulisk modellering for at fnde løsninger på
udfordringerne med oversvømmelser fra 
SAVAfloden i Bosnien. Det er et væsentligt output 
da
det betyder at den intensive og tidskrævende
modellering på et kvalifceret grundlag reduceres
betydeligt. Den visuelle præsentation af
resultaterne i SCALGO Live gjorde det samtidigt
enkelt for COWI at tage prioriteringen med på
møder med stakeholders og derved sikre en god
og oplyst beslutningsproces.

Fra no-data til storskala model
Når Lars Frederiksen og hans kollegaer arbejder
på udviklingsprojekter er første udfordring ofte
at skabe sig et datagrundlag at arbejde ud fra.
Et grundlag, der giver overblik og støtter de
beslutninger, der skal træffes fra projektopstart og
løbende igennem. Her er SCALGO Live platformens
visuelle udtryk og hurtige beregningsværktøjer
en god støtte. Når først en højdemodel for
området er etableret importeres data
simpelt og hurtigt ind i SCALGO Live, hvorefter
man som rådgiver har adgang til en lang række
forståelsesværktøjer på det fulde modelområde

”SCALGO Live var effektivt til 
at udpege de delstrækninger vi 
skulle fokusere på for at undgå at 
lave omfattende beregninger for 
hele Sava-floden.” 

Lars Frederiksen,  
COWI 


