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Crowdsourcing
• En oppgave som tradisjonelt sett gjøres av noen få, settes ut til 

en gruppe.

• Kommer som følge av ønsket om å bidra til å løse felles 
oppgaver.

• Vi har teknologien som gjør det mulig.

www.cooltownstudios.com



«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
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* 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 *
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Observasjoner pr dag – totalt 125000 på 5 år



• Jevn økning på alle 
naturfarer.

• 30%-35% økning i 
observasjonene fra året før.



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 3.0 

Norge (CC BY 3.0)



• Varsom.no
• NSDB
• Flomdatabasen
• ..

Maskinlesbare tjenestelag for alle



Hjelp oss å registrere hendelser og faretegn
Send oss bilder av flom, overvann, skred og skader

Bidrar til 
• bedre varsling og krisehåndtering
• grunnlag til farekartlegging, 

arealplanlegging, terskelverdier 
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• 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.







Takk for oppmerksomheten!

snbo@nve.no


