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Friluftslivsbrukarar

Varslingstenestar

Observatørane

Kurs og opplæring

Guide

Redning

Brukarundersøking:

Kven brukar Regobs?

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Brattheitskart

Navigering

Sjå andre sine observasjonar
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Navigering i

terrenget

Sjå brattheitskart Sjå kart over

svekka is

Sjå andre sine

observasjonar

Kva brukar du kartsida i appen til?

Brukarundersøking:

Kartsida



Friluftslivsbrukaren

Fjellføraren

Skredkursinstruktøren

Konsulenten

Skredobservatøren

Snøskredvarslaren

6 brukarar



Tilgong til andre sine observasjonar.

For å nyte må ein yte: delar også eigne 

observasjonar.

God plattform for dokumentasjon og 

kommunikasjon mellom dei som brukar 

observasjonane

Konsulenten



Er alle deltakarar einige i kva 

me har sett og opplevd ute på 

tur?

Og kvar ein såg det?
Og kor bratt det var i området?

Bruk Regobs ute på dagen, og 

Regobs som verktøy for 

oppsummeringa etter tur.

Alle kan då «ta med seg heim» 

og oppsummere for seg sjølv

dei same observasjonane

plassert i kart

Skredkursinstruktøren

Foto: Regobs / Øyvind Salvesen





Avgjerande faktorar i ulykker er 

komplekst terreng og vedvarande

svake lag.



(Komplekst) terreng?

Vedvarande svake lag?

Kan bruk av regobs hjelpe 

friluftsbrukaren til å handtere dette?



Vil på tur hit:





På tur?

Momenta som påvirkar

snødekket vert oppsummert i 

regobs. 

Er alt som forventa?



Skara sprakk opp med ett brak med ca 5m diameter 

rundt skiløper. Påfølgende brak lengre opp i bakken, 

over skiløper. Dette er min første observasjon. 

Avbrøt turen når det braka i snøen over meg, 

føler ikke at jeg har nok kompentanse til å 

overse faresignaler.

https://www.regobs.no/Registration/58034

https://www.regobs.no/Registration/58034




I allefall eit verktøy for 

å systematisere 

informasjonen du får 

Og hjelpemiddel for å 

sjå om du var i 

skredterreng

Fareteikn?

Og så er det jo kjekt å 

dele..

Var regobs til hjelp?



Offline kart i app

Tracking og deling av turar

Basic og Pro versjon

Opplæringsstoff

Opplæringsfilmar

Observasjons kladd

Vise høgd over havet

Engelsk versjon

Brukarundersøking: Ynskje

for Regobs




