SCALGO Live som analyseværktøj

Alarm, alarm!
Stormflod på vej
Som en del af det aktiverede beredskab under en stormflod
anvender flere kommuner og forsyninger SCALGO Live til at analysere,
planlægge og kommunikere konsekvenser og tiltag i forhold til den
forhøjede vandstand.
Den 4. januar 2017 blev det sydlige Danmark
ramt af stormflod. DMI varslede forhøjet
vandstand på op til 1,8 meter over daglig
vande, hvilket aktiverede beredskab, forsy
ning og myndigheder i Sønderborg og
Køge, der brugte SCALGO Live til analyse,
beredskabsplanlægning og kommunikation
med borgerne.

ing i samarbejde med Køge, Stevns, Solrød
og Greve kommune SCALGO Live til at
undersøge effekten af midlertidige barri
erer med f.eks. metalplader og bigbags i
vandløb. Derved skabtes et overblik over,
hvilke områder der fortsat var oversvøm
melsestruet og omfanget heraf. Dermed
kunne de ofte knappe beredskabs
ressourcer benyttes mest optimalt.

Overvågning af kritisk infrastruktur
Under stormfloden havde Sønderborg
forsyning fokus på at sikre anlæg som f.eks.
pumpestationer. Dette blev understøttet af
SCALGO Live ved at koble beliggenheden af
pumpestationerne med visualisering af om
og ved, hvilken havvandsstand anlægget var
i risiko og skulle lukkes ned for at reducere
risiko for overbelastning af renseanlæg med
slamflugt til følge.

Oprettelse af midlertidige barrierer
I bestræbelsen på at reducere skader
under stormfloden, brugte KLAR Forsyn

Kommunikation til borgerne
Analyserne i SCALGO Live viser den maksi
male udbredelse af oversvømmelserne for
en vilkårlig vandstandsprognose. Sønderborg
Kommune brugte dette i en flerstrenget
borgerkommunikation, hvor den forventede
udbredelse af oversvømmelserne kunne
benyttes til vejledning og information af
borgere om f.eks. placering af sandsække.
Både døgnbemandet telefonlinje og
oversvømmelseskort kommunikeret ud via
forskellige sociale medier i SCALGO Live var
en stor hjælp til kommunens borgere

SCALGO Live
brugt til
–– Kommunikation med borgere
–– Planlægning af
beredskabsindsats
–– Vurdering af risiko ved
varslet stormflod

“ Det vi oplevede som
allermest nyttigt ved
SCALGO Live under
stormfloden var, at
man lynhurtigt kunne
ændre på terrænet
og opdatere sine
scenarier.”
Ditte Marie Reinholdt Jensen
KLAR Forsyning
(nu DTU Miljø)
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Havstigninger

Med havstigningsværktøjet kunne KLAR Forsyning
og Køge Kommune se den maksimale udbredelse
over land ved en vandstandsstigning på 1,6 m
ved Køge havn. Hele det nordøstlige boligområde
risikerede oversvømmelse via indtrængning
af vand ad tranemosebækken.

Editering af terræn

En åbenlys foranstaltning var at lukke
tranemosebækken af, således at havet ikke trak
ind den vej. Scenariet blev afprøvet i SCALGO
Live, og ved en havstigning på 1,6 m var bolig
området nu beskyttet mod oversvømmelse.

“SCALGO Live gav en helt
ny mulighed for dynamisk
planlægning, hvor vi på få
minutter kunne opdatere
oversvømmelseskortene ud fra
hvor vi spærrede vandløb af”
Ditte Marie Reinholdt Jensen
KLAR Forsyning (nu DTU Miljø)

Kritiske punkter

Af analyserne sås desuden at bare
7 cm højere havniveau kunne betyde at vandet
alligevel kunne trænge ind i området. Med
funktionen ”kritiske punkter”, ses at indtræng
ningspunktet er øst om afspærringen og ind over
vejen, hvor vandløbet løber under. Denne funktion
er først udviklet i 2018 og blev derfor ikke brugt
af KLAR Forsyning under stormfloden i 2018, men
kan ved fremtidige stormfloder udpege aktivt til
at benytte særligt kritiske punkter, hvor mindre
barrierer vil kunne have stor effekt.
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