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naturfarene.
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data for vurdering av isforhold i norske 
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• innovasjon kommer nedenfra
• basert på tverrfaglig samarbeid (bl.a. 

utviklere på skredkurs)
• har høy brukerinvolvering (gjennom Regobs)
• bruk av teknologi (satelitter for 

skreddeteksjon og maskinlæring for vurdere 
skredfare).
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Og vi fortsetter å utvikle plattformen









• Ca 1500 snøprofiler denne vinteren. 2/3 deler 

lagt inn som profil.

• Alle profiler kan leses maskinelt på apiet til 

Regobs enten som json eller som caaml

• Dette gil fantastiske muligheter til å lage 

tilpassede visninger for APS eller varsling eller 

som kartlag.
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