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LengdeSend til

VirtuelleMøreeret strategisk
forskningsprosjekt vedHøgskolen
iÅlesund.Målet er åutviklegeo-
grafiske informasjonssystemer
somenplattformfor3Dvisualise-
ringogsimulering.

FORSKNINGSPROSJEKT. Determye
somtyderpåatdenoverspesialiserte
vitenskap ikkekan løsemangeav
framtidensutfordringer.En trenger
derfornyeverktøyognyemetoder
for å lærebedrehvordan tinghenger
sammen, oghvordan tingutvikler seg
i tid.DetVirtuelleMøreer et strate-
gisk forskningsprogramvedHøgsko-
len iÅlesundsomer finansiert av
NorgesForskningsråd.Målet er åut-
vikle ennygenerasjonplanleggings-
verktøy, basert på simuleringsmodel-
ler ogelektroniskekart. I dette tilfel-
let erMørevalgt somplanarena.Med
visualiseringog simuleringderkartet
er en fellesplanarena, får enoversikt
overhvordan tinghenger sammen i
stort og smått. Pådenmåtenutvides
perspektivet fradetaljforståelse til
systemforståelse, der alt henger sam-
menmedalt.

3Dvisualisering av kart. Karthar i
hundrevis av år vært framstilt som
tegningerpåen flate.Vi stårnå fram-
for en tidmedennygenerasjonelek-
troniskekart, der tingblir framstilt
slikdet serut i virkelighetenmed
fjell, sjø, veier, bygningerosv.Vi fårda
framdet vi kaller en3-dimmensjonal
(3D)visualiseringavverden.Dette er
nåmulig vedåbenyttematematiske
modeller sombeskriverkompliserte
geometriske landskap, bygninger, lys-
virkningerosv.Kombinerer vi dette
medsimuleringsmodeller, kanvi
framstilepåkarthvordan tinghar
vært, hvordandet er, oghvordandet
forventes åbli i framtiden.

Modell avÅlesundØst Prosjektet.
DetVirtuelleMøreharnå laget en
første 3Dmodell overÅlesund.Mo-
dellenble laget for åutviklemetoder
for 3Dmodellering, og samtidig illus-
trerehvordandenne typemodeller
kanbenyttes i byplanlegging.Detble
davalgt å lageenprøvemodell avÅle-
sundØst forområdetmellomNørve-
vikaogMeierikaia.Modellenernå
tilgjengelig somen filmpå internett
adressen:http://www.vrmore.no/.
Det arbeidesnåmedåvidereutvikle
modellen til å omfattehele fylket og
deretter gjøremodellenåpent til-
gjengeligpå internett.Meddenne ty-
peverktøykanen lett plassere alter-
native 3Dmodeller i terrenget.En
kan sehvordanalternativeplanløs-
ninger vil bli seendesut i virkelighe-
ten.Hvordanulike løsninger vil ta seg
ut fordenenkeltebilist, og samtidig
hvordandet vil ta segut i en totalløs-
ning forbeboere, friområder, biltra-
fikkognæringslivet.Det kanetter
hvertutvikles visuelle 3Dmodeller
somer tilpasset turristnæringen for å
markedsføre jugendbyen, rosenesby,
vårevakre fjell, fjorderogkystsam-
funn.Overgangen til en3Dbeskri-
velse avverden, åpnerpådenmåten
for ennygenerasjonplanleggings-
verktøy foroffentlig forvaltning, ar-
kitekter, turistnæringosv.En samlet
3Dmodell av arealer, bygninger, vei-
er, kaier osv, krever en felles teknolo-
giskplattform.Dettekrever igjenen
standardiseringav felles kartgrunn-
lag, ennygenerasjonkunnskaperom
hvordanvi skal ta overgangen fra2-
dimensjonal beskrivelse avarealer til
en3-dimensjonal beskrivelse avarea-
ler.Viderekrevesdet ennygenera-
sjonkunnskaperomhvordanvi skal
kunneprodusere all denne informa-
sjonenoghvordandenkan forvaltes
avdatamaskiner.

3Dstamvegpå vannog land. Med
kartet somplanarena, kanenpået
virtueltMøre framstille i 3Dmodel-
ler konsekvenser forulikevalg av
stamveger i fylket, påvannogpå land.
Hvilke realistiskemuligheter enhar,

medvalg avundersjøiske tunneler,
broer eller flytetunneler, oghvordan
dettekanknyttet til havnerog skips-
trafikk.Enkan studere i smått, hvor-
dan trafikkenvil virkeut fra synsvin-
kelen til denenkeltebilfører.Enkan
samtidig studere i stort, hvordanvalg
av løsningen forventes åpåvirkebyg-
der, byer, frakt avvarerpå skiposv. Si-
muleringsmodeller kanvisekonse-
kvensenavvekst i trafikkenogprog-
noser forhvordanvalg av framtidige
løsninger vil kunnepåvirke framtidig
økonomi, energiforbrukogmiljø.Ut
fradenenkelte i smått, og fra en sam-
funnsmodell i stort.

Natur ognæring. PåMørehar en til
alle tider vært vant til åmåtte tilpasse
segdetnaturenhar å tilby.Derhar
vært rikeperioder i godeklimaperio-
der, og armod idårlige. I de senere år
har rikdommenkunnevokse, vedå
hentenye ressurser, basert påny tek-
nologi.Når internasjonalt presspå
naturressursenenåøker, kandet
snart bli nødvendig å retteblikket til-
bake tilMøre, for åoptimaliserebed-
renaturressursene i vårt eget kyst-
område.
Utenfor vår egenkysthar vi enav
deviktigste gyteplassene iNorskeha-
vet.Resultatet avdennegytingen får
etterhvert innvirkningpå fiskerires-
surser somrepresenterermilliardbe-
løp.Folkmed litt hukommelse, vet at
dette er en lunefull ressurs.Det er
derfor grunn til å tro, at det i årene
framover, vil bli behov for enmerak-
tiv registreringenavoseanografiske
ogbiologiskedatapåMøre.Planleg-
gingsverktøyav typenVirtuelleMøre
vil her væreegnet til å visualisere en-
dringer i oseanografiskeogbiologis-
kemålinger. Samtidigkanenutnytte
dataene i for å lagebedreprognoser
forøkologiskeogøkonomiskeen-
dringerpåMøre.
I de senere århar en forsøkt åkom-
pensere reduserte fangst avvillfisk
medøktopptrett av laksog torsk.
Næringenbaserer seg fortsatt påpri-
mærproduksjonavhavets villfiskog
erderfor i overskuelig framtid fort-

satt sårbar forklimaendringer. Samti-
dig erdette enungnæring somkre-
ver en forståelse avnaturens egne
lover.En forhøyproduksjon førte
den første tiden til sykdommer fra
bakterier. I dagkommer trusselen fra
virus, som ikke lar seg stoppe såen-
kelt av envaksine.Modeller av typen
VirtuelleMørevil her være til hjelp,
for å identifisereoptimaleoppdretts-
forholdog foretakonsekvensanaly-
ser, der en ser sammenhengen
mellom industri, økonomi, klima, na-
tur, transport ogenergi.

Energi somrammevilkår. INorgehar
vi satset ensidigpåvannkraft ogolje
somenergikilde.Nå ser vi at økt
internasjonal veksthar ført til et
underskuddpåenergi. Internasjona-
liseringavkraftmarkedethar samti-
dig ført til atMøremå forholde seg til
sammekostnadenepåenergi somalle
andre.Oljener enendelig ressurs,
som ioverskuelig framtid ikkekaner-
stattes avnoeannet.Vi børderfor
snarest begynneå se i øynene, at pri-
senpånår energi vil fortsette å stige i
årene framover.Vi kan trykkemer
penger,men ikkemerenergi.Dette
vil, før eller senere, føre til at forvalt-
ningavenergi vil bli noe langtmer
mangfoldig enndet vihar i dag.Ener-
gi i årene framovervil dabli et nytt
rammevilkår forutvikling avvåre
næringerog for vår framtidige sam-
funnsplanlegging.
Vi står altså framfor ennygenera-
sjon forsknings- ogutdanningsopp-
gaver, somerknyttet til produksjon,
distribusjon, forvaltningogoptimali-
seringavenergi.Det vil ogsåbli et
forskningstemahvordanen skal for-
holde seg i sammenhengenmellom
energi, klima,miljø, naturog sam-
funnsplanlegging.Medkartet som
planarena, vil visualiseringog simu-
leringogsåher, kunnebli et viktig
verktøy for å framstilledenne
sammenhengen, i stort og i smått.

DetVirtuelleMøre
Det virtuelle Sunnmøre, illustrasjon til INNSIKT inn lørdag 13. oktober 2007

«Den overspesialiserte vitenskap, uten sammenhengmed fagene. Er en virksomhet hvor der ermening i deminste
ting,men ikke i de største.» Piet Hein.

HARALD YNDESTAD
erdrphilos.og1.amanuen-
sisvedhøgskolen iÅlesund .
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