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Ved å bruke spillteknologi er det igjennom doktorgradsarbeidet bygget en flomsimulator, 
som med høy nøyaktighet kan predikere fenomener hurtigere enn de utfolder seg i 
virkeligheten. Resultater fra simuleringen vises fortløpende på skjermen i et grafisk miljø, 
og simulatoren kan potensielt brukes i en nødsituasjon for å simulere mulige forløp av 
flommer, tsunamier og dambrudd mens de foregår. Videre kan simulatoren brukes til å 
undersøke forskjellige hendelsesforløp i forbindelse med utarbeidelse av nødplaner. Det er 
vist at simulatoren reproduserer observerte data fra faktiske hendelser. Et eksempel er 
dambruddet i Malpasset, som i 1959 skapte en flodbølge i området nord for den franske 
Riviera hvor 423 mennesker mistet livet. 
 
For å oppnå svært hurtige simuleringer utføres alle beregninger og all visualisering på 
datamaskinens grafikkort. Et grafikkort kan prosessere langt flere flyttall per sekund enn en 
vanlig prosessor, men er mer kompleks å programmere. Avhandlingen diskuterer 
utfordringer forbundet med programvareutvikling på grafikkortet, og presenterer generelle 
og spesifikke teknikker som kan brukes for å oppnå så høy ytelse som mulig. Et eksempel er 
å unngå å utføre beregninger og lagre data for områder ikke dekket av vann. Flere grafikkort 
har blitt brukt samtidig for å kunne øke størrelsen på området som simuleres eller 
detaljgraden i simuleringen ytterligere. Det er også utviklet metoder som simulerer mer 
nøyaktig i spesielt viktige områder, for eksempel nær kysten under en tsunami, for å mer 
nøyaktig forutsi effekter grunnet lokale forhold som for eksempel bunntopografi, moloer og 
flomsikringer. 
 
Arbeidet med avhandlingen er utført ved Avdeling for anvendt matematikk ved SINTEF IKT 
i Oslo og finansiert av Norges forskningsråd, Kongsberg Oil & Gas Technologies og 
Meteorologisk institutt. Underveis i arbeidet har kandidaten hatt et tre måneders opphold 
ved National Center for Computational Hydroscience and Engineering i Mississippi, USA. 
  


