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Varsom.no - Varslingstjenestene fra NVE: 

✓ Flomvarslingen

✓ Snøskredvarslingen
✓ Jordskredvarslingen

✓ Isvarslingen





Snøskredvarslingen 

Hovedmålgrupper

Friluftsliv og beredskap

Varsom

Daglige skredvarsel for neste to dager, 1. des. -31. mai;

faregrad, skredproblem og utsatt terreng. 

Dekker 21 regioner.

Hele Norge dekkes ved faregrad 4 og 5.





Snøskredvarslerne

✓ Ca 25 stk fra NVE,  SVV, og MET i vaktordning

✓ Skredvarslergruppe:  Tre snøskredvarslere + en meteorolog

✓ Ansvarlig for å lager og publisere dagens varsel innen kl 16:00



Snøskredvarslerne

1) Først få oversikt over nåsituasjonen.

Viktigste kilder:

o Snøobservasjoner innsamlet av snøskredobservatører. 

o Data fra værstasjoner.

o Data fra snø- og værmodeller.



Snøskredvarslerne

2) Lage og publisere varsel/prognose;

hvordan meldt vær forventes å påvirke snødekket og skredfaren. 

o Meteorologen i gruppen lager et fjellværvarsel for varslingsregionene.



Frakkfjord, Loppa



Snøskredobservatører - skigjengen
65 observatører har avtale med Snøskredvarslingen / NVE: 

✓ Lokalkjente i regionen

✓ Har grunnleggende snøkjennskap

✓ God erfaring med ferdsel i vinterfjellet

✓ Opplæring i regi av Snøskredvarslingen i NVE

Pluss: 25 SVV, 3 MET og 3 UNIS

Leverer 2-3 snø- / værobservasjoner 

fra hver region hver uke. 

Foto: NVE,  Snøskredobservatør Jone Straumvåg frå SVV



Info-flyt mellom observatører og skredvarslere



regObs

xGeo



regObs (registrering av Observasjoner) – app og web

Registrere, lagre, vise, dele snø-/værobservasjoner.  Åpen for alle!

Primærkilden for info-utveksling mellom observatør og varslingstjenesten.

❖ En nyttig tjeneste / app for skifolket

Foto: Nordlys

❖ et verktøy i  Varsom-familien

❖ alle kan bidra med data

❖ alle kan se registrerte observasjoner

❖ åpen datapolicy /API;

kan brukes av andre som gjør fare-

vurderinger; turfolk eller organisasjoner



Observatørens lommevenn

regObs app



regObs app

2018: 

❖ Ruteplanlegger

❖ Integrasjon med  Varsom

regObs for alle



regObs.no



regObs.no



regObs.no



Mine 

observasjoner er 

viktige.

For 

snøskredvarslerne, 

for 

andre på tur.



Skredvarslingen trenger ditt bidrag! 

Drønn!

Sprekker!

Rim

Stort snøfall

Ferskt skred

Vindtransportert snø

Snøfokk 

Foto: Kai Narvik Foto: Jostein Aasen

Foto: Arnt Flatmo



DEL DATA

Stormheimfjellet, Troms



DEL DATA

Stormheimfjellet, Troms



Web WebAPI

.bil

GIS

Table

updater

regObs DB
Prod/Demo/Test

MS SQL

Reposter

MailServer

Services

Kart-tiles
Kartverket

regObs.no regObs-app
• Varslingsregion

• Kommune/fylke

• Koord./høyde

• Bratthet (tiles)

Feilmelding/OK til adm.

WebAPI / OData API

Lese data, eksponere ut

Backup: Kart med 

varslingsregioner 

Batchjobb:

Reposter reg.  som ikke har gått 

igjennom WebAPI'et

Batchjobb: 

Oppdaterer ObsLocation-tabell 

med varslingsregion, fylke etc.



Web WebAPI

.bil

GIS

Table

updater

regObs DB
Prod/Demo/Test

MS SQL

Reposter

MailServer

Services

Kart-tiles
Kartverket

regObs.no regObs-app
• Varslingsregion

• Kommune/fylke

• Koord./høyde

• Bratthet (tiles)

Feilmelding/OK til adm.

WebAPI / OData API

Lese data, eksponere ut

Backup: Kart med 

varslingsregioner 

Batchjobb:

Reposter reg.  som ikke har gått 

igjennom WebAPI'et

Batchjobb: 

Oppdaterer ObsLocation-tabell 

med varslingsregion, fylke etc.

Teknisk valg
❖

❖ MS SQL

❖ Javascript

❖ API

❖ Esri

Leaflet valgt fordi:

▪ Lav brukerterskel

▪ Lett å sette opp karttjenester

▪ Fungerer godt på mobil/brett/touchscreen

▪ Gruppere registreringer i «hotspots» 

▪ Anbefalt av syst.utviklerne NVE har brukt (Bouvet)
“Open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps”

Ragnar Ekker

raek@nve.no



regObs

xGeo



eo - beslutningsstøtteverktøy for varsling / overvåking av flom, jord- og snøskred

Visualiserer data fra -

❖ Snø- og værstasjoner 

❖ Snø- og værmodeller 

❖ Feltobservasjoner 

❖ Vegmeldinger, stengte veger

❖ Webkamera 

❖ Temadata; skredterreng ++

❖ Kartgrunnlag (Kartverket)

❖ Satellitt



Observasjoner og prognoser fra målestasjoner – tidsserier

■ Målestasjoner (temp, nedbør, vind, snødyp etc.)

■ NVE

■ Meteorologisk institutt 

■ Statens vegvesen

■ Bane NOR

■ Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

■ Prognoser fra yr.no og gridkart



Nedbør- og temperaturdata fra MET griddes (1 x 1 km²)

+NEDBØR TEMPERATUR SNØ=



31

Ekspertverktøy til beredskap, overvåking og varsling

av flom, jordskred, is og snøskred. 

Kart + dato sammenstiller data fra stasjoner / modeller 

med hendelser / feltobservasjoner.

Fareindekser:

✓ Griddede vær- og snødata definert av 

SVV, Bane NOR, MET.no og NVE

✓ Statistiske sammenhenger / terskelverdier 

for kombinasjoner av parametere. 

Tilgjengelig for alle.

Inneholder svært mange typer data;

historiske observasjoner, prognoser, sanntidsdata...



Krossbu, Jotunheimen



Gridkartene: 1x1 km²

Ca 500 000 kartlag



Vegmeldinger / RSS-feed fra SVV 

 klassifiseres ved fritekstsøk; skred, flom, uvær etc.

 stedfestes vha veisegment i NVDB





Integrert med regObs



ChartServer GridTimeSerie GridWMS

xGeo
hovedapplikasjonen

xGeoMapAppServices GraphAppServices seNorgePrintServices

ArcGIS Server

seNorge

Bakgrunnskart (cache)

✓ Utviklet i JavaScript

✓ Bruker ESRI JavaScript API for kartintegrasjon

✓ MS SQL konfigurasjonsdatabase

Tjenesten gir tidsserier fra 

griddata (kartlagene)

Karttjeneste for griddata 

med støtte for tid

Tjenestelag som brukes av xGeo.no Tjenesten generer vindroser

(grafikk av vindretning/-hastighet).

Tjenesten lager kart som et bilde, 

til rapporter og utskrift.

Primærkarttjenestene til xGeo.no 

Bakgrunnskart: Skytjenester fra 

Kartverket, Norsk Polarinstitutt og 

Geodata

Tjenesten gir tidsseriedata

(målestasjoner etc.)

Nils Kristian Orthe

nko@nve.no



Skålatårnet (1848)
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xGeo



Varsom.no

❖ Skredmeteorologen: Fjellværvarsel for varslingsregionene

❖ Skredvarslingsgruppen: Lager prognose/varsel i eget verktøy (regVarsel)

❖ Snøskredvarsler utgis daglig fra 1. des.-31.mai, kl 16:00

➢ Faregrad

➢ 1-3 skredproblem

➢ Ferdselsråd

➢ Utsatt terreng



CAP (Common Alerting Protocol) – XML-based data 

format for exchanging public warnings





http://api.nve.no



FoU-prosjekt: Maskinopplæring  



Varslere bruker avanserte modeller, 

GIS og web-teknologi

Automatikk overvåker 

snø, vær og skredbaner

Skredvarsling
- historien om en digital

hverdag, og ressursene

som fant hverandre.

Sentinel-satellittene observerer 

snøskred i sanntid med radar

Observatører, turfolk ++ deler 

ca 70 000 observasjoner årlig

i sanntid fra mobil med APP



Storebjørn (2222)

Takk for meg.
Ha en flott & trygg påske!

Bjørn Lytskjold,  bel@nve.no

GIS
får NVE på kartet


