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Fungerer nettdugnad?
Erfaringer etter 7 år med regObs



Varsom plattformen
Mål: Hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, 
flom, jordskred og isforhold i Norge. Vi gjør dette ved 
å øke kunnskap, formidle og involvere brukerne.

Varsle og bygge kunnskap om 
naturfarene.

Vise nå-situasjonen knyttet til 
snøskred, flom, jordskred og isforhold 
i Norge. 

For eksperter, visualisere datagrunnlag 
for vurdering av snøskredfare, 
flomfare og jordskredfare. 

For folk flest, visualisere et utvalg av 
data relatert til vær, snø, vann og 
klima. 

For eksperter og publikum, å 
visualisere data for vurdering av 
isforhold i norske vassdrag. 

http://www.nve.no/


«Crowdsourcing» (på norsk nettdugnad) er en spesiell form 
for dugnad, hvor et stort antall mennesker utfører en felles 
oppgave basert på fellesskap, medvirkning og 
selvorganisering istedenfor kontroll og hierarki. Slike 
grupper vil ofte få en kollektiv identitet som kan bli sterk.

fra Wikipedia.org

https://no.wikipedia.org/wiki/Dugnad
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektiv_identitet&action=edit&redlink=1


«Crowdsourcing» (på norsk nettdugnad) er en spesiell form 
for dugnad, hvor et stort antall mennesker utfører en felles 
oppgave basert på fellesskap, medvirkning og 
selvorganisering istedenfor kontroll og hierarki. Slike 
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fra Wikipedia.org



www.cooltownstudios.com





REGOBS

* målet er å lage et verktøy for å samle 
data * data som snøforhold, jordskred, 
flom, is, bilder ... * data som er tilgjengelig 
for alle å bruke * det må være kort vei fra 
observasjon til videre bruk *



Åpen 
data lisens

Betyr at data som legges i Regobs 
er tilgjengelig for alle som ønsker å 

bruke dem.

Data som ligger på Regobs er 
lisensiert under Norsk lisens for 

offentlige data (NLOD) som er 
kompatibel med CC Navngivelse 4.0 

Norge (CC BY 4.0)



«Et API gir andre programmer tilgang til våre programmer.» 
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14. september – 18. september 

Flommen på Sør og 

Østlandet september 2015

4.desember  – 7. desember 

Flommen i Rogaland og 

Agder desember 2015

27. oktober – 29. oktober 

Flommen på vestlandet 

oktober 2015

16. mai – 23. mai 

Flommen på Østlandet mai 

2013

10. desember – 13. desember

Flom og skred i Nordland og 

Trøndelag desember 2013

22. mai – 23. mai 

Flom og skred i Nord-

Norge i mai 2013

Sammenlign

Sammenlign

Sammenlign

Sammenlign

Sammenlign

Søk etter flomhendelse

NyesteSortér etter:879 flomhendelser

Flomdatabasen Hjem



Hvordan kan observasjoner forebygge 

problemer med flom og skred, nå og i 

framtiden?



Observasjoner av hendelser, faretegn, 
flom, overvann, skred og skader 
bidrar til:

• bedre varsling
• bedre krisehåndtering
• bedre planlegging



Mye vann

Nytt elveløp

Skade











• 1393 observasjoner (ca 5500 bilder og 
skjema)

• 200 fra vårt observatørkorps (ObsKorps)
• 450 fra partnere (Vegvesen, Forsvaret, Met) 
• Ca 750 (over 50%) fra andre profesjonelle 

og publikum.

Regobs/snø i Påska 2018
lørdag 24. mars til tirsdag 2.april



Bilde med skredhendelse fylt korrekt på sted og tid fra et sted vi trengte informasjon.

Utrolig nyttig for snøskredvarslingen.

Foto: Thomas Kleiven, regObs



Skred over skispor. Bilde som alle som er på tur i området bør få se selv.

Brukere kan lære mye ved å lese observasjoner selv.



Observasjoner pr dag – totalt 83000 på 6 år



Oppsummert

• Regobs setter naturfareobservasjoner i system og er en stor 
del av grunnlaget for varslingstjenestene.

• Observasjoner av nåsituasjonen under en hendelse er svært 
viktig i beredskapssituasjoner.

• Å vite hvor det har hendt hendelser før, er nyttig i 
beredskapssituasjoner.

• Regobs er også innmeldingsløsning for nasjonale databaser 
for flom og skred og kan være grunnlaget til modellering og 
kartlegginger i din kommune.
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Så, svaret er ja. Vi bør satse på nettdugnad!

• 1 observasjon fra 10 stykker gir 10 observasjoner 
til alle sammen!

• Og vi lærer mye av hverandre når vi samarbeider 
om observasjoner og deler observasjoner.







Takk for oppmerksomheten!

Bjørn Sønju-Moltzau (bsm@nve.no)

Ragnar Ekker (raek@nve.no)


