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Sammendrag
Det har vært betydelig økning i kjennskap til og bevissthet om flom- og
jordskredhendelser de siste årene.
Det har vært en markert økning fra 2009 til 2019 når det gjelder kjennskap til flom- og
jordskredhendelser som har ført til skader og problemer, samt bevissthet om at disse
naturfarene kan ramme samfunnet i fremtiden. Økningen er størst for jordskredhendelser,
fra 37% til 67 %. For flomhendelser er økningen fra 59% til 79%.
Det var totalt 428 personer som svarte på brukerundersøkelsen om flom- og
jordskredvarslingen som ble utført i november 2019. Respondentene besto av 1/3
publikum/privatpersoner, og 2/3 personer som har et beredskapsansvar i forbindelse med
flom- og skredhendelser (heretter omtalt som beredskapsaktører). De to største gruppene
av beredskapsaktører representerer kommunene og transportsektoren (vesentlig Statens
vegvesen og Bane NOR). Vi registrerer at det er større kjennskap til og større bevissthet
om disse naturfarene hos transportsektoren enn hos kommunene når det gjelder både flom
og jordskredfare, men forskjellen er størst når det gjelder jordskredfare (henholdsvis 93%
og 49%). Det er også i transportsektoren varslene blir forstått i størst grad, og hvor
varslene i størst grad fører til skadeforebyggende tiltak.
Dette kan sannsynligvis tilskrives at NVE har hatt tett samarbeid de siste årene med både
Statens vegvesen og Bane NOR med bl.a. jevnlige evalueringsmøter, utveksling av
informasjon og fagseminar, med spesiell vekt på jordskred og jordskredfare. Dette
indikerer at det også kan være mye å hente når det gjelder kunnskap og bevissthet hos
kommunene, ved å øke kunnskapsformidling rettet mot dem både om flom og
jordskredfare, slik at varslene våre blir forstått og at skadeforebyggende tiltak blir utført i
enda større grad også i kommunene.
Et stort flertall av varselmottakerne vurderer behov for skadereduserende tiltak når
de mottar varsel om flom, jordskredfare og regnbyger.
Mer enn 90% av beredskapsaktørene gjør en vurdering og 80% utfører forebyggende
tiltak når de mottar varsel om flom. For varsel om jordskredfare er denne prosentandelen
henholdsvis mer enn 80% og opp mot 70%. En stor og økende andel av
beredskapsaktørene mener at utførte tiltak som følge av varsel har redusert
skadeomfanget; 85% for flom, 75 % for jordskred. Hos transportsektoren er denne
prosentandelen henholdsvis 93% for flom og 88 % for jordskred.
93 % av beredskapsaktørene mener at flomvarslingen i stor eller svært stor grad er
nyttig. Tilsvarende prosentandel er 86 % for jordskredvarslingen.
Brukerundersøkelsen viser at varslingstjenesten for flom og jordskredfare oppfattes av
respondentene som nyttig. 93 % av beredskapsaktørene som har mottatt flomvarsel minst
en gang de siste fem år mener at flomvarslingen i stor eller svært stor grad er nyttig.
Tilsvarende prosentandel for jordskredvarslingen er 86%. 80% av beredskapsaktørene
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mener at varsel om regnbyger1 i stor eller svært stor grad er nyttig.
Høy tiltro til varslingstjenesten for flom- og jordskredfare
Henholdsvis 90 % og 84 % av beredskapsaktørene svarer at de har stor eller svært stor
tiltro til flomvarslingen og jordskredvarslingen. En stor del av respondentene har mottatt
minst et varsel de siste fem år og/eller har opplevd at flom- og eller jordskredhendelser
har medført skader/problemer. Det er blant denne gruppen nytteverdi og tiltro betraktes
som høyest, sammenlignet med de respondentene som ikke har noen erfaring hverken
med mottatt varsel eller opplevelse av hendelser som har medført skader/problemer.
Det har vært en økning i positiv respons på varslingstjenesten for flom og jordskredfare
fra forrige undersøkelse i 2016 til undersøkelsen i 2019. Denne tendensen har vært
tydeligere for jordskredvarslingen enn for flomvarslingen, noe som trolig skyldes at
jordskredvarslingen er en relativt ny tjeneste (startet i 2013) sammenlignet med
flomvarslingen som har en lang historie (landsdekkende tjeneste fra 1989).
Også blant respondentene fra publikum er det mye positiv respons på spørsmålene i
undersøkelsen, men noe lavere enn blant beredskapsaktørene.

Rom for forbedringer
Det er imidlertid rom for forbedringer innenfor både flom- og jordskredvarslingen,
spesielt når det gjelder formidling av varslenes betydning og hvordan det lokale
beredskapsapparatet kan bruke dem aktivt for å redusere skader.

1

Varsel om regnbyger utstedes av Meteorologisk institutt i samråd med NVE.
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1 Om undersøkelsen
I forbindelse med utredning av skredvarslingen (Colleuille og Engen, 2009), ba NVE i en
spørreundersøkelse mottakere av varsler fra flomvarslingstjenesten om å vurdere
nytteverdien av flomvarslingen og av en fremtidig snø- og jordskredvarslingstjeneste.
Denne undersøkelsen ble utført av TNT Gallup i april 2009 på oppdrag av NVE.
Undersøkelsen ble utført i forbindelse med at NVE fra 1. januar 2009 fikk utvidet sitt
forvaltningsansvar med skredforebygging og bl.a. overvåking og varsling av skredfare.
På oppdrag for NVE gjennomførte Epinion AS en brukerundersøkelse i
november/desember 2016. Undersøkelsen var todelt: en rettet mot NVEs generelle
virksomhet og en mot NVE sine varslingstjenester. Hensikten med undersøkelsen i sin
helhet var å måle brukernes tilfredshet med ulike forhold knyttet til NVEs virksomhet og
tjenester overordnet. I tillegg ville vi kartlegge kjennskap, bruk og andre forhold som
gjelder varslingstjenestene som NVE har ansvaret for. Det ble laget to rapporter, én som
presenterer funnene fra den kvantitative brukerundersøkelsen (Epinion Norge AS, 2017a),
og en som presenterer resultatene fra den kvalitative undersøkelsen (Epinion Norge AS,
2017b). Denne undersøkelsen ble bruk som et grunnlag for evaluering av snø- og
jordskredvarslingen (Hisdal et al. 2017).
Etter undersøkelsen i 2016 har det vært et tett samarbeid mellom Meteorologisk institutt
(MET) og NVE for å fornye farevarslingen. Det har også være flere store flom- og
skredhendelser de siste tre årene, og tiden var derfor inne for en ny brukerundersøkelse i
2019.
Varslenes form og innhold har blitt harmonisert. De landbaserte farevarslene fra MET og
varslene om flom og skredfare fra NVE vises nå både på yr.no, halo.met.no og
varsom.no. Det tilbys nye verktøy som Varsom Regobs, abonnement på e-post og SMS
for naturfarevarsler, og nedbørkart for siste og neste 90 min på varsom.no.
Varsel om kraftige regnbyger er et samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med
NVE. Denne type varsel tilsier blant annet fare for overvann, lokale oversvømmelser,
bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der bygene treffer. NVE og MET
samarbeider også for å forbedre varsling av regnbyger og konsekvensene av bygene. Det
er derfor tatt med spørsmål om regnbyger i denne brukerundersøkelsen. Formålet er å
informere om de samordnede bygevarslene (styrtregn) og å få informasjon om hvordan
denne type varsel oppfattes av varselmottakere. Det er også nyttig å få informasjon om
hva som kreves for at varselmottakere utfører tiltak når de mottar varsel. Dette kan dreie
seg om hvilket varslingsnivå som utløser tiltak, og hvor lang tid i forveien det er behov
for å bli varslet for å kunne iverksette forebyggende tiltak.
Målsettingen med brukerundersøkelse er å undersøke utviklingen i brukernes tilfredshet
med flom- og jordskredvarslingstjenesten, samt kartlegge kjennskap, bruk og andre
forhold som gjelder varslingstjenesten (varslene, varsom.no, abonnement, samt appen
Varsom Regobs).
Vi ønsker også å evaluere nytteverdien og tiltroen til naturfarevarslingen (flom,
jordskredfare og regnbyger) for ulike brukergrupper og å avdekke forbedringspotensial.
Dette gjøres bl.a. ved å finne ut om varsler fører til atferdsendringer som å utføre
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forebyggende tiltak. Det er også av interesse å finne ut om mottak av naturfarevarsler
fører til generelt økt bevissthet om flom-, jord-, sørpe- og flomskredfare hos
varselmottakere.

1.1 Målgrupper og datainnsamling
Brukerundersøkelsen 2019 omfatter omtrent samme målgruppe som de tidligere
undersøkelsene i 2016 og 2009, dvs. de som har et lokalt beredskapsansvar, heretter
omtalt som beredskapsaktører. De skal ved mottak av varsel, ta stilling til behov for
skadeforebyggende tiltak, utføre eventuelle tiltak på utsatte steder, ta stilling til behov for
evakuering eller uføre annet arbeid av beredskapsmessig art. I denne brukerundersøkelsen
valgte vi i tillegg å henvende oss direkte til publikum, som ikke har noe formelt
beredskapsansvar (heretter omtalt som publikum).
Brukerundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av Google skjema. Det ble laget to
skjemaer, et for beredskapsaktører og et eget for publikum. Publikum fikk de samme
spørsmålene som beredskapsaktørene, men det ble gjort noen tilpasninger i
spørsmålsformuleringene. Spørreskjemaene for beredskapsaktørene er gitt i vedlegg.
Vi ønsket å gjenbruke spørsmålene som ble stilt i 2016, for på den måten å kunne
analysere utviklingen fra 2016 til 2019.
Undersøkelsen ble sendt pr. e-post til utvalgte beredskapsaktører den 22.oktober 2019:
* Fylkesberedskapssjefene som ble bedt å videreformidle undersøkelsen til kommunene
* Statens vegvesen og vegtrafikksentraler
* Bane Nor
* Politiet, DSB, hovedredningssentraler
* Noen regulanter i Sør-Norge
* Regionssjefene i NVE
* Enkelte kontaktpersoner bl.a. i konsulentfirmaer
Brukerundersøkelsen ble annonsert i en felles pressemelding for NVE og MET den
22.oktober 2019 og publisert både på varsom.no og nve.no (figur 1). Det ble også lagt ut
informasjon på facebook, varsom.no, nve.no, yr.no og twitter (figur 2) for å nå publikum.
Lenke til brukerundersøkelsen var også tilgjengelig på https://www.varsom.no/. NVEs
medarbeidere ble også bedt om å videreformidle informasjon om brukerundersøkelsen til
sine kontakter.
Datainnsamling var opprinnelig planlagt i perioden 22.oktober til 18.november 2019. For
å få stor nok respons på undersøkelsen ble perioden utvidet med to uker, og varte dermed
i seks uker, til 5. desember 2019.
Undersøkelsen utført av TNS Gallup i 2009 varte en måned (13. mars – 14. april 2009),
mens undersøkelsen utført av Epinion i 2016 varte tre uker fra 15. november til 4.
desember.
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Figur 1:
Felles pressemelding fra NVE og MET, og nyhetssak publisert i varsom.no 22.10.2019.

Figur 2:
Informasjon om brukerundersøkelsen på Facebook, varsom (NVE), twitter og yr.no
(MET).

9

1.2 Respondenter
Brukerundersøkelsen ble besvart av totalt 428 personer, fordelt på ca. 1/3 fra publikum
(140 svar) og 2/3 fra beredskapsaktører (288 svar). I 2016 og 2009 var antall respondenter
henholdsvis 588 og 353 og gjaldt kun beredskapsaktører.
Figurene 3 og 4 viser fordelingen av svar per fylke. Dette er basert på spørsmål «Hvilket
fylke jobber du i?» for beredskapsaktørene eller «Hvilket fylke bor du i» for publikum.
For beredskapsaktørene var det mulig å angi flere fylker eller velge hele Norge.
Figur 3 viser fordelingen av svarene i 2019 og 2016 for beredskapsaktører generelt og for
publikum i 2019. Figur 4 viser fordelingen av svarene mellom de beredskapsaktørene
som representerer transportsektoren og fylker/kommuner.
Selv om antall respondenter var mye større i 2016 enn i 2019, er fordelingen mellom
fylkene relativt lik. Publikum fra Oslo, Akershus, Buskerud og Hordaland skiller seg ut
med flere svar enn beredskapsaktørene i 2019. Figur 4 viser at det er få svar i 2019 fra
transportsektoren på Vestlandet og Sørlandet.

Figur 3:
Fordelingen av svarene per fylker fra beredskapsaktører i 2019 og 2016, og publikum i
2019. (Beredskap 2019: N=288; Beredskap 2016: N= 588; Publikum 2019: N=140).
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Figur 3: Fordelingen av svarene fra kommuner/fylker og transportsektor i 2019 per
fylker.

Figur 4: Fordelingen av svarene per type virksomhet i 2019 og 2016. Dette er basert på
spørsmålet «Hvilke type virksomhet representerer du?» N= 288 i 2019 og N= 588 i 2016.

Figur 4 viser fordelingen av svarene per type virksomhet i både 2019 og 2016 fordelt på
kommuner, fylker, transportsektor og andre. Kategorien «andre» inkluderer svar fra
vannkraftsektor, NVE, DSB, nødetater som politiet og statlige organer etc.
Det gjøres oppmerksom på at kraft- og nettselskap, som ikke er en hovedmålgruppe for
våre varsler, representerte ca. 15% av svarene i 2016, men kun 2% i 2019.
Transportsektoren er litt underrepresentert i 2019 i forhold til 2016. Mer enn 60% av
svarene kom fra kommuner både i 2016 og 2019. Undersøkelsen utført i 2009 ble også
besvart av kommuner (81%), fylkesmann (5%), politiet (5%) og transportsektoren (10%).
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2 Kjennskap til hendelser 2
Dette kapittelet dreier seg om kjennskap til at naturfarene flom, jordskred, flomskred,
sørpeskred og overvann har medført skader/problemer de siste ti årene1. Det ble også
spurt om man tror at det er sannsynlig at slike hendelser kan medføre skader/problemer i
området man representer eller bor i løpet av de neste ti år.

Figur 5. Spørsmål: Vet du om noen av følgende hendelser har ført til skade/problemer
og/eller krevd tiltak, for virksomheten din, i løpet av de siste ti årene?
Øverst: Svar fra beredskap (N= 288 i 2019, N=588 i 2016, N= 283 i 20093).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N= 182) og transportsektoren (N=56).
2

Spørsmålet gjelder for området man representerer (beredskap) eller for området man bor
(publikum).
3
I brukerundersøkelsen 2009 ble det brukt begrepet «løsmasseskred» i stedet for «jordskred».
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Figur 6. Spørsmål: I hvilken grad mener du det er sannsynlig at følgende hendelser kan
medføre skader/problemer i området du representerer/bor i løpet av de neste ti år?
Øverst: Svar fra beredskap (N=288 i 2019, N=588 i 2016, N=283 i 2009).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).
Resultatene viser at det er en betydelig økning fra 2009 og til 2019, i kjennskap til
jordskredhendelser (37 til 67 %) som har ført til skade eller problemer; for flom er denne
endringen litt lavere (59 til 79%). Økningen er størst for skredhendelser mellom 2016 og
2019 (42 til 68 %). Siden det ikke har vært noen markert økning av flom- og
skredhendelser de siste 3-4 årene, kan dette tolkes som en betydelig økning av
bevisstheten spesielt om skredfare, noe som igjen kan knyttes til etableringen av
jordskredvarslingen og NVEs arbeid de siste årene med farekartlegging, sikring og
klimatilpasning.
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Vi registrerer også at det er betydelig større kjennskap til, eller bevissthet om disse
naturfarene, hos transportsektoren (Statens vegvesen og Bane NOR) enn hos
kommunene. Dette kan sannsynligvis tilskrives at NVE har hatt tett samarbeid de siste
årene med både Statens vegvesen og Bane NOR med bl.a. jevnlige evalueringsmøter,
utveksling av informasjon og fagseminar. Dette indikerer at det også kan være mye å
hente når det gjelder kunnskap og bevissthet hos kommunene ved å øke
kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging rettet mot dem, slik at varslene våre blir
forstått og at skadeforebyggende tiltak blir utført.

Figur 7. Spørsmål: I hvilken grad mener du det er sannsynlig at følgende hendelser kan
medføre skader/problemer i området du representerer (f.eks. kommunen) i løpet av de
neste ti år? Øverst: Svar fra beredskap 2019. Nederst: Svar fra publikum 2019.
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3 Tema: flom
Kapittel 3 gjelder flomvarslingen; utført vurdering og tiltak ved mottak av flomvarsel,
nytteverdi og tiltro til flomvarslingstjenesten.

Figur 8: Prosentandel av respondentene som har mottatt flomvarsel i løpet av de siste
fem årene.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=288) og i 2016 (N=588), og publikum i 2019
(N=140).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=181) og transportsektor (N=56).
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Figur 9: Prosentandel som har foretatt en vurdering etter mottatt varsel.
Øverst: Beredskap 2019 (N=234) og i 2016 (N=458), Publikum 2019 (N=76).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=147) og transportsektor (N=49).
Resultatene viser at over 90% av beredskapsaktørene gjør en vurdering etter mottatt
flomvarsel og opptil 96% av kommunene. Det er litt lavere andel fra transportsektoren
som gjør en vurdering (84%).
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Figur 10: Prosentandel som har foretatt en vurdering etter mottatt varsel og som
tidligere har opplevd skader/problemer med flom.
Øverst: Svar fra beredskap 2019 (N=194) og i 2016 (N=347), publikum 2019 (N=30).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=118) og transportsektor (N=46).
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Figur 11: Prosentandel som har utført tiltak som følge av flomvarselet.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=234) og i 2016 (N=458), Publikum 2019 (N=76).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=147) og transportsektor (N=49).
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Figur 12: Prosentandel som har utført tiltak som følge av flomvarselet og som tidligere
har opplevd skader/problemer med flom.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=194) og i 2016 (N=347), Publikum 2019 (N=30).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=118) og transportsektor (N=46).
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Figur 13: Prosentandel som mener at utførte tiltak som følge av flomvarselet reduserte
skadeomfanget.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=181) og i 2016 (N=307), publikum 2019 (N=32).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=114) og transportsektor (N=41).
En stor og økende andel av beredskapsaktørene (fra 77% i 2016 til 86% i 2019) mener
at utførte tiltak som følge av flomvarselet har redusert skadeomfanget. Denne
oppfatningen er litt lavere hos kommunene (82%) enn hos transportsektoren (93%). En
relativt stor andel av kommunene svarte «vet ikke» på dette spørsmålet, noe som kan
forklare forskjellen.
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Figur 14: Prosentandel som ikke utførte tiltak, men som mener at et eller flere tiltak
kunne ha redusert skadeomfanget.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=54) og i 2016 (N=151), publikum 2019 (N=44).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=33) og transportsektor (8).
24% av de respondentene som ikke utførte tiltak mener i 2019 at et eller flere tiltak kunne
ha redusert skadeomfanget. Denne prosentandelen er betydelig større i 2019 enn i 2016
(9%). Prosentandelen som mener at tiltak kunne ha redusert skadeomfanget er større hos
transportsektoren (38%) enn hos kommunene (15%). Å vurdere om tiltak kunne ha
redusert skadeomfang er selvsagt vanskelig, noe som illustreres av at 1/3 (2019) av
respondentene svarer «vet ikke».
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Figur 15a: Poengscore på spørsmålet om det er nyttig at NVE varsler flom, og på
spørsmålet om tiltro til flomvarslingen.
Øverst: Svar fra alle (Beredskap i 2019 N=288; 2016 N=588; Publikum 2019 N=140).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).
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Figur 15 b: Poengscore på spørsmålet om det er nyttig at NVE varsler flom, og på
spørsmålet om tiltro til flomvarslingen, fra de respondentene som har mottatt flomvarsel /
opplevd skader/problemer i forbindelse med flom.
Øverst: Svar fra alle respondentene som har mottatt flomvarsel i løpet av de siste 5 år.
(Beredskap i 2019 N=234; 2016 N=457; Publikum 2019 N=76).
Nederst: Svar fra alle respondentene som tidligere har opplevd skader/problemer i
forbindelse med flom (Beredskap i 2019 N=222; 2016 N=405; Publikum 2019 N=35).
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Det er en litt høyere poengscore både når det gjelder nytte og tiltro blant de
beredskapsaktørene som har mottatt flomvarsel og/eller har opplevd skader/problemer i
forbindelse med flom, sammenlignet med alle respondentene.
I den grad det er en endring i poengscore fra 2016 til 2019 når det gjelder nytte og tiltro
til flomvarslingstjenesten så er det stort sett en økning i 2019
Både transportsektoren og kommunene mener i stor grad at flomvarslingen er nyttig og
har stor tiltro til tjenesten. Både nytteverdi og tiltro er imidlertid større hos
transportsektoren enn hos kommunene. Noe av årsaken til dette kan være at NVE har
hatt mer samarbeid med transportsektoren om utvikling av tjenesten enn med
kommunene.
Nytteverdien av flomvarslingen anses å være litt lavere hos publikum enn hos
beredskapsaktørene. Men også blant publikum ser vi den samme effekten som hos
beredskapsaktørene, nemlig at både nytteverdi og tiltro er større blant de respondentene
som har mottatt flomvarsel og/eller opplevd problemer/skader med flom, sammenlignet
med de som ikke har mottatt varsel eller har opplevd problemer/skader.
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Svar fra alle
respondentene.
Beredskap
i 2019 N=288;
2016 N=588;
publikum 2019
N=140.

Svar fra de
respondentene som
har mottatt
flomvarsel i løpet av
de siste fem år.
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Figur 16: Fordelingen av svarene om nytten av at NVE varsler flom.
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Figur 17: Fordeling av svarene om tiltro til flomvarslingen.
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Figur 16 (øverst) bekrefter at både beredskapsaktørene (88%) og publikum (68%) i 2019
mener at tjenesten i stor grad eller svært stor grad er nyttig. Denne prosentandelen er enda
større for de som mottatt flomvarsel og/eller tidligere har opplevd flomskader.
Figur 17 viser at det er en stor prosentandel av beredskapsaktørene som har stor eller
svært stor tiltro til flomvarslingen (totalt 93%). Dette er uendret fra 2016 til 2019 og lite
påvirket av om man har mottatt flomvarsel eller ikke. Hos publikum er det i 2019 totalt
69% som har stor eller svært stor tiltro til flomvarslingen.
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4 Tema: jordskredfare
Dette kapittelet handler om jordskredvarslingen, som inkluderer fare for jordskred,
flomskred og sørpeskred. På samme måte som for flomvarslingen presenteres og drøftes
svar på om det utføres vurdering og tiltak ved mottak av varsel, nytteverdi og tiltro til
tjenesten.

Figur 18: Prosentandel som har mottatt jordskredvarsel i løpet av de siste fem årene.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=288) og i 2016 (N=588), samt publikum i 2019
(N=140).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=182) og transportsektor (N=56).
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Figur 19: Prosentandel som har foretatt en vurdering etter mottatt varsel.
Øverst: Svar fra beredskap 2019 (N=174) og i 2016 (N=293), publikum 2019 (N=53).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=98) og transportsektor (49).
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Figur 20: Prosentandel som har foretatt en vurdering etter mottatt varsel og som
tidligere har opplevd skader/problemer med jordskred/flomskred eller sørpeskred.
Øverst: Svar fra beredskap 2019 (N=117) og i 2016 (N=158), publikum 2019 (N=13).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=68) og transportsektor (35).
På samme måte som for flom er prosentandelen som svarer at de gjør en vurdering ved
mottatt varsel større for de som tidligere har opplevd skredhendelser som har ført til
skader/problemer, enn de som ikke har slike erfaringer. I motsetning til flom er
prosentandelen som gjør en vurdering av jordskredvarsler større i transportsektoren
(94%) enn i kommunene (85%).
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Figur 21: Prosentandel som har utført tiltak som følge av jordskredvarselet.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=174) og i 2016 (N=293), publikum 2019 (N=53).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=96) og transportsektor (N=49).
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Figur 22: Prosentandel som har utført tiltak som følge av jordskredvarselet og som
tidligere har opplevd skader/problemer i forbindelse med jordskred/flomskred eller
sørpeskred.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=116) og i 2016 (N=158), Publikum 2019 (N=13).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=68) og transportsektor (N=35).
Resultatene viser at en langt større andel utfører tiltak når de mottar jordskredvarsel, hvis
de tidligere har opplevd problemer/skader med skred enn hvis de ikke har opplevd det.
Her er det faktisk enda større forskjell hos publikum enn hos beredskapsaktørene.
Det er en større andel hos transportsektoren som utfører tiltak ved mottatt varsel enn hos
kommunene, uavhengig av om man tidligere har opplevd skredproblemer.
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Figur 23: Prosentandel som mener at utførte tiltak som følge av jordskredvarselet
reduserte skadeomfanget.
Øverst: Svar fra beredskap i 2019 (N=88) og i 2016 (N=164), publikum 2019 (N=14).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=41) og transportsektor (N=34).
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Figur 24: Prosentandel som ikke utførte tiltak, men som mener at et eller flere tiltak
kunne ha redusert skadeomfanget.
Øverst: Svar fra beredskap og publikum i 2019.
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=55) og transportsektor (N=15).
De fleste svarer at utførte tiltak reduserte skadeomfanget (figur 23). Prosentandelen som
svarer ja på det øker fra 2016 (68%) til 2019 (75%). Det er særlig transportsektoren
(88%) som svarer positivt på dette spørsmålet.
Det er også en større andel i transportsektoren enn i kommunene som mener at tiltak
kunne ha redusert skadeomfanget hvis det ikke ble utført tiltak på forhånd (figur 24).
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Figur 25a: Poengscore på spørsmålet om det er nyttig at NVE varsler jordskredfare, og
på spørsmålet om tiltro til jordskredvarslingen.
Øverst: Svar fra alle (Beredskap i 2019 N=288; 2016 N=588; Publikum 2019 N=140).
Nederst: Svar i 2019 fra kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56)
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Figur 25b: Poengscore på spørsmålet om det er nyttig at NVE varsler jordskredfare.
Øverst: Svar fra alle respondentene som har mottatt jordskredvarsel
(Beredskap i 2019 N=174; 2016 N=293; Publikum 2019 N=53).
Nederst: Svar fra alle respondentene som tidligere har opplevd skader/problemer i
forbindelse med jordskred.
(Beredskap i 2019 N=169; 2016 ikke tilgjengelig4; Publikum 2019 N=21).

4

Ang. svar fra 2016: Det foreligger ingen info om svar fra beredskap i 2016 fra de som hadde
opplevd problemer/skader. Her angis derfor svar i forhold til de som hadde mottatt varsel i 2016.
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Figur 26: Fordelingen av svarene om nytten av at NVE varsler jordskredfare.
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Figur 27: Fordeling av svarene om tiltro til jordskredvarslingen.
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Figur 25-27 viser at jordskredvarslingen i stor grad oppfattes som nyttig, og at det er stor
tiltro til tjenesten. Denne oppfatningen er enda sterkere blant de som har mottatt varsel
enn blant de som ikke har mottatt varsel.
Poengscore for nytteverdi og tiltro blant de som har mottatt varsel (fra
beredskapsaktørene) er omtrent som for flomvarsling, henholdsvis 4.6 og 4.4 for
flomvarsling og 4.4 og 4.3 for jordskredvarsling.
Poengscore for nytteverdi og tiltro til jordskredvarslingen blant beredskapsaktørene har
økt litt fra henholdsvis 4.2 (2016) til 4.4 (2019) og fra 4.2 (2016) til 4.3 (2019).
Nytteverdi og tiltro hos publikum i 2019 er 4.0 og 3.9.
Figur 26 bekrefter at både beredskapsaktørene (75%) og publikum (58%) mener at
tjenesten i stor grad er nyttig. Denne prosentandelen er enda større for de som har mottatt
jordskredvarsel, 86% og 74% hos henholdsvis beredskapsaktørene og publikum.
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5 Tema: regnbyger
Varsel om kraftige regnbyger er et samordnet varsel utarbeidet av MET i samråd med
NVE. Denne type varsel tilsier blant annet fare for overvann, lokale oversvømmelser,
bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der bygene treffer. Plassering og
intensitet er ofte svært usikker. Det betyr at de aller fleste blir lite eller ikke berørt, men at
det enkelte steder i varslingsområdet kan bli alvorlige skader helt lokalt.
Brukerundersøkelsen fra 2016 omfattet ikke denne type varsel. Svarene fra
brukerundersøkelsen presentert i dette kapittelet gjelder derfor kun 2019.

Figur 28: Prosentandel som utfører tiltak som følge av varsel om regnbyger.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140).
Nederst: Svar fordelt på kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).
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51% av beredskapsaktørene svarer at varsel om regnbyger utløser forebyggende tiltak
først ved oransje og rødt nivå, mens 30% utfører tiltak allerede ved gult nivå. Blant
publikum er prosentandelen som utfører tiltak noe lavere (24% fra gult og 41% fra
oransje). Det er relativt få som svarer at de ikke utfører tiltak i det hele tatt, 5% hos
beredskapsaktørene og 18% hos publikum. Det er en betydelig større andel av
transportsektoren som utfører tiltak allerede på gult nivå (50%) sammenlignet med
kommunene (27%). Det er kun 4% av kommunene og transportsektoren som ikke utfører
tiltak i det hele tatt.

Figur 29: Korteste tid respondenter trenger for å kunne utføre forebyggende tiltak etter
mottatt varsel om regnbyger.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140).
Nederst: Svar fordelt på kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).

41

Figur 29 viser at mindre enn 15% av beredskapsaktørene mener at de kan respondere på
et varsel om regnbyger sendt 2t eller mindre i forveien. Ca. halvparten mener at de kan
respondere på varsel sendt 6t eller mindre i forveien (49% av kommunene, 43% av
transportsektoren og 46% av publikum). Andelen som mener at de kan utføre tiltak øker
når varsel kommer 12 timer før en hendelse ventes å inntreffe (72% av kommunene, 64%
av transportsektoren og 65% av publikum), og enda mer når varsel kommer 24 timer på
forhånd (86% av kommuner, 78% av transportsektoren og publikum).
Varselet beskriver mulige konsekvenser som «fare for overvann i tettbygde områder,
lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene
treffer». Et kriterium for utstedelse av varsel om kraftige byger er at prognosert
nedbørintensitet overskrider gitte terskelverdier for kortere tidsintervall enn 24 timer. I
slike situasjoner vil NVE utstede egne varsler om flom og jordskredfare kun dersom den
hydrologiske initialtilstanden og/eller bre- og snøsmelting i området tilsier en
forsterkning av konsekvensene der de kraftige bygene treffer.
Når MET har utstedt et varsel om regnbyger, og den hydrologiske situasjonen ikke tilsier
at det er grunnlag for eget flom- og/eller jordskredvarsel fra NVE, så vil varslingsnivået
for flom og jordskredfare for det aktuelle området fremstå som grønt på varsom.
Vi forstår at dette kan være forvirrende for brukere av varsom, og det er derfor stilt to
spørsmål tilknyttet forståelse av forskjellen på varslet farenivå for regnbyger, flom og
jordskredfare.
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I første spørsmålet er respondentene spurt i hvilken grad det er lett å forstå betydningen
av følgende utsagn: «Når varslingsnivået for flom og jordskredfare er grønt, og det
samtidig er utstedt et varsel om kraftige regnbyger (gult nivå), så betyr dette at det er fare
for lokale oversvømmelser, løpsendringer og skred der det kommer kraftige regnbyger,
men ikke generelt for varslingsområdet».

Figur 30: Hvor lett er det å forstå betydningen av at det kan være et varsel om regnbyger
på gult nivå og samtidig at farenivå for flom og jordskred er på grønt nivå for samme
område.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288), publikum (N=140).
Nederst: Svar fra kommunene (N=182), transportsektoren (N=56).

40-50% svarer at de i stor eller svært stor grad forstår betydningen. En stor andel (3040%) svarer hverken eller, mens 15-20% svarer at de forstår det i liten eller svært liten
grad. Det er ubetydelig forskjell på svarene fra kommunene og transportsektoren.
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I andre spørsmålet er respondentene spurt i hvilken grad det er det lett å forstå
betydningen av følgende utsagn: «Når varslingsnivået for flom og jordskredfare er gult,
og det samtidig er utstedt et varsel om svært kraftige regnbyger (oransje nivå), så betyr
dette at det er fare for lokale oversvømmelser, løpsendringer og jordskred der det
kommer kraftige regnbyger, men generelt for varslingsområdet er flom- og
jordskredfaren på gult nivå».

Figur 31: Hvor lett er det å forstå betydningen av at det kan være et varsel om regnbyger
på oransje nivå og samtidig at farenivået for flom og jordskred er på gult nivå for samme
område. Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra
kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).
Det andre utsagnet som gjelder varsel om regnbyger på oransje nivå og mulig flom- og
jordskredvarsel på gult nivå er litt bedre forstått enn det første, dvs. at litt over 50% svarer
at de i stor grad forstår betydningen.
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Figur 32: Respondentenes opplevelse av farevarsel om regnbyger.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140).
Nederst: Svar fra kommunene (N= 182) og transportsektor (N=56).

47% av beredskapsaktørene mener at varslene om regnbyger er gode og relevante (fordelt
på 38% av kommunene og 61% av transportsektoren).
81% av beredskapsaktørene sier at de treffer ikke alltid, men vi vil heller ha et varsel for
mye enn for lite. Ca. 1/3 av respondentene svarer at varslene gjelder et for stort
geografisk område og derfor er det vanskelig å utføre tiltak.
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Figur 33: Nytteverdien av å få varsel om kraftige regnbyger.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra kommunene
(N=182) og transportsektoren (N=56).

En stor andel av respondentene mener at varsel om regnbyger i stor grad er nyttig: 80%
av beredskapsaktørene (fordelt på 81% av kommunene og 73% av transportsektoren) og
65% av publikum. Andelen som svarer at det i lite grad er nyttig er 7% i hos kommunene,
13% i transportsektoren og 12% hos publikum.
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Figur 34: Poengscore som viser nytteverdien av å få varsel om flom, jordskredfare og
kraftige regnbyger. Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst:
Svar fra kommunene (N=182) og transportsektoren (N=56).
En poengscore på mer enn 4 indikerer at beredskapsaktørene i stor grad mener det har
stor nytteverdi å få varsler om flom, jordskred og regnbyger. Innen gruppen
beredskapsaktører ser det ut til at nytteverdien betraktes som litt høyere hos
transportsektoren enn hos kommunene.
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6 Tema: varsom
Dette kapittelet handler om varslingsportalen varsom.no, abonnementsløsningen for
naturfarevarsel og appen Varsom Regobs.

Figur 35: Tjenester på varsom som brukes av respondenter.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra kommunene
(N=182) og transportsektoren (N=56).
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De aller fleste av beredskapsaktørene svarer at de på varsom.no bruker flomvarslingen
(77%), jordskredvarslingen (65%), naturfarevarsel fra MET (52%) og snøskredvarslingen
(49%). I gruppen beredskapsaktører brukes de forskjellige tjenestene på varsom helt klart
i større grad blant transportsektoren enn blant kommunene.
Prosentandelen hos publikum som bruker tjenestene på varsom er også lavere enn hos
beredskapsaktørene generelt.

Figur 36: Fra hvilken kilde respondentene først mottar varsel om flom- og jordskredfare.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra kommunene
(N=182) og transportsektoren (N=56).
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Figur 36 viser at de alle fleste av beredskapsaktørene først leser farevarsel ved å klikke på
lenke i e-post (57%) og/eller SMS (37%), mens de aller fleste hos publikum først leser
farevarsel på yr.no.

Figur 37: Nye tjenesten respondenter kunne tenke seg å abonnere på.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra kommunene
(N=182) og transportsektoren (N=56).
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Figur 37 viser at beredskapsaktørene er særlig interessert i å kunne motta varsel om is,
snøfokk, vannstand/vannføring og nedbør på valgte målestasjoner over en terskelverdi, og
nye observasjoner fra Regobs. Det er stort sett større interesse for nye produkter hos
transportsektoren enn hos kommunene. Det er også stort sett større interesse for nye
produkter blant beredskapsaktørene enn blant publikum.

Figur 38: Spørsmål om man er fornøyd med det man finner av informasjon om flom- og
jordskredfare på varsom.
Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140). Nederst: Svar fra kommunene
(N=182) og beredskap (N=56).
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70% av beredskapsaktørene er i stor grad tilfreds med informasjon om flom- og
jordskredfare på varsom.no. Hos publikum er denne prosentandelen en del lavere. Selv
om mange av respondentene i stor grad er fornøyd, vises figuren likevel at vi har en stort
potensial for å forbedre vår informasjon på varsom.

Figur 38: Kjennskap til Varsom Regobs og prosentandel av respondentene som er positiv
til å ta i bruk verktøyet. Øverst: Svar fra beredskap (N=288) og publikum (N=140).
Nederst: Svar fra kommunene (181) og transportsektor (N=56).

Figur 38 viser at 1/3 av publikum og beredskapsaktørene sier at de kjenner til Varsom
Regobs. Blant de som kjenner Regobs er det igjen en stor andel som sier at de bruker eller
vil bruke verktøyet. Kommunene er gruppen som kjenner dårligst til Varsom Regobs og
er mindre positiv til å ta i bruk verktøyet.
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Kommentarer fra respondenter. NVE har besvart og kommentert noen av
spørsmålene/kommentarene.
Har du forslag til ytterligere forbedring av varsom.no eller abonnementsordningen
abonner.varsom.no?
1) Beredskapsaktører


Finner ikke Varsel om at vannstand/vannføring fra spesifikk målestasjon
overstiger terskelverdi du har definert (fra NVE) og Varsel om at nedbør fra
spesifikk målestasjon overstiger terskelverdi du har definert (fra MET). Meget
bra at det nå er samkjørt med MET. Ekstremt nyttig tjeneste.
o



Videreutvikle presisjonsnivået ifm. ekstremnedbør. Varslene kan også bli mer
rettet mot mulige konsekvenser av prognosene, slik at folk flest kan sikre verdier
i forkant av hendelser.
o



Svar:


Vi forstår behovet for samlevarsel for et geografisk område, men
det er en del utfordringer forbundet med dette.



Etter en samlet vurdering har vi konkludert med at det er en god
løsning å tilby varslene via abonnementsløsning.

Eg har dessverre ikkje erfaring frå tenesten, men skal lage abonnement.
o



Svar: NVE og MET har konsekvensbasert varsling som mål.
Konsekvenser er relatert til sårbarheten, noe som er vanskelig å ta i
betraktning ved varsel på regionalt nivå.

Samordning av varsel knyttet til et værsystem. Vi får nå et for hver type, men
burde få et samlevarsel for et geografisk område DVS en samla sending.
Fjellskredvarsel må sendes kun til definerte mottakere, ikke en frivillig
abonnementsløsning! Informasjonen må samordnes fra beredskapsaktørene, ikke
spres via abonnement ...
o



Svar: Denne muligheten finnes foreløpig ikke, men vi har planer om å
tilby den for utvalgte målestasjoner.

Svar: Man finner lenke til abonnementsløsningen øverst på varsom.no.

Når «nivå» av varselet er satt opp kunne det vert interessant å få melding om når
nivået normalisere seg. Da er det lettere å avvikle tiltak som er iverksatt og som
kan generere kostnader så lenge dei er aktive.
o

Svar: Varselmottaker forventes å følge med på varsom under en varslet
situasjon, og vil dermed lett kunne oppdage om situasjonen har
normalisert seg.
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I kartløsningen bør det gå fram hvilke kommuner som omfattes av et gitt
farevarsel (kommunene må navngis).
o

Svar: Du finner alle kommunene som er berørt på
https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/ under fanen Fylker.
Klikk på aktuelt fylke, og du får kommuneoversikten.



Synes dette fungerer tilfredsstillende.



Vet det kan være vanskelig å få til, men etter hvert vil det være nyttig å få
detaljerte farevarsel på mindre geografiske områder.



Hyppige oppdateringer.



Dere burde vurdere "Høyeste varsel i dag" på fremsiden deres/få oransje (og
høyere) varsel tydeligere frem. I høst ble det meldt om oransje vind dagen etter,
men dette kom ikke frem på forsiden, og på "høyeste varsel i dag" var det grønt
over hele linjen (viser ikke vind?). Vi syntes det var vanskelig å finne varselet på
forsiden, og måtte gå inn i e-posten for å finne lenke til selve varselet.
o



Enda mer detaljer i utsatte områder og kommuner.
o



Svar: Det vil på forsiden av varsom komme en egen oversikt over høysete
varsel fra MET i dag, i likhet med det som er for høyeste varsel i dag,
som kun gjelder varslene fra NVE.

Flom- og jordskredvarslingen er regional, og vanskelig å gjøre mer
detaljert mht angivelse av områder. Noen ganger gis det mer detaljert
informasjon i varslingsteksten.

Jordskredvarslinga oppleves som totalt unyttig. Hva skal vi liksom gjøre når det
varsles fare for jordskred på oransje nivå ...? I kommunen har vi tusenvis av
skråninger og hundrevis av raviner -- vi kan ikke gjøre tiltak i alle.
Regnbygevarslinga oppleves som bortimot like utnytting. Og forvirrende. Kan
ikke NVE og met klare å utstede et varsel som omfatter både flom og regn. For
oss med praktisk og ikke akademisk-byråkratisk interesser -- er det knekkende
likegyldig om vann på avveier klassifiseres som flom eller overvann. Til slutt,
bare for å understreke at jeg ikke er totalt negativ: flomvarslinga er bra -- den
hadde vi ikke klart oss uten!
o

Svar: Anbefalte tiltak i jordskredvarslene, som rensing av avløpsveier,
viser seg å være et svært nyttig tiltak også for å unngå/redusere fare for
utglidninger og jordskred. Et annet tiltak for å redusere konsekvenser av
jordskred er å være forberedt på at det kan gå skred og at man har
nødvendig utstyr og bemanning på plass. Selv om det er vanskelig å vite
akkurat hvor det kan gå skred bør dette inngå i beredskapsplan.
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2) Publikum:


Bedre data og visning av nedbør i aktuelt område fra radar og modell.



Bli lettare å finne info



Det må bli utbygd et mye tettere nett av nedbørstasjoner slik at man på sikt kan få
mer presise varsel på nedbør og kraftige byger
o

Svar: NVE, MET og Statens vegvesen har etablert ca 70 nye
værstasjoner de siste årene.



Mindre Ulv Ulv..



Gode forslag til nye tjenester på varsom.no, vil særlig ha kulingvarsel
o



mer målretting av behov. Har ikke behov for bølgehøyde. Egentlig vanskelig å
skille hva som kommer fra met og varsom.
o



Svar:


Man velger bare det man har behov for.



Det oppgis i parentes i tilknytning til hvert varsel på varsom.no
om det er NVE eller MET som har utstedt det.

Kunne godt vært et sammendrag i selve epost varslene som sendes ut også! Slik
at man ikke måtte åpne lenken for å få et generelt overblikk over situasjonen.
o



Svar: Det er bare landbaserte varsler fra MET som vises på varsom.
Kulingvarsler gjelder for havområdene og finnes på yr.no.

Svar: Det er viktig å lese hele varselet. Dessuten kan selve varselet bli
oppdatert etter utsendelse, og det er også en viktig grunn til at man skal
klikke på lenken.

Bedre geografisk inndeling. Bor i Øst-Finnmark, det er ikke interessant om det
regner eller er skredfare i Nord-Troms eller Vest-Finnmark. Burde være mulig å
angi geografisk område på kommunenivå.
o

Svar: Når man abonnerer kan man abonnere på kommune nivå, og da får
man bare varsler som kan være relevante for den kommunen man
abonnerer på. Dette gjelder først og fremst for varslene fra NVE.
METs varsler gis foreløpig kun på fylkesnivå; skal etter hvert komme på
kommunenivå.
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Jeg vil helst ha denne typen varsel som push-varsel i app og ikke som e-post eller
SMS. Det ideelle hadde vært om man med denne løsningen kunne sette opp
permanente varsler for flere definerte posisjoner, f.eks. hjemsted, hytte, båtplass,
eldre slektningers bosted osv., mens man samtidig mottar lokale varsler basert på
telefon nåværende posisjon. Ved reiser vil jeg helst slippe å måtte justere de
permanente varslingsposisjonene, eller å måtte sette opp en rekke med
midlertidige varsler.
o

Svar: Du kan se varselnivå for flom og skred der du befinner deg på
appen Varsom Regobs, se https://www.varsom.no/nytt/nyhetersnoskred/ny-varsom-app-for-skred-og-flomfare/

Kommentarer om Varsom Regobs:
1) Beredskapsaktører


Usikker. Kjenner ikke nok til verktøyet og nytten av det.



Gjerne dersom det er enkelt og troverdig



Noen av spørsmålene er unødvendig omstendelige.



Noe "snodige" svar innledningsvis, da vi er en beredskapsaktør på direktoratsnivå
som i stor grad bygger beredskap etter den informasjonen vi får fra bl.a. NVE og
MET



Er i bruk



Svært viktig og veldig riktig at samfunnet videreutvikler både samarbeidet og
varslingsverktøyene!



Jeg kan ikke ta den avgjørelsen alene, men vi har allerede så mange hjelpemidler
å forholde oss til.



Jeg er ikke kjent med Varsom Regobs



Grei undesøkelse, men som havnedrifter er vi nok mer interesserte i undersjøiske
skred som det i Indre Fosen og Verdal. Begge relativt nylige.



Kommunen opphører fra 01.01.20. Ny kommune må ta stilling til hvilke
abonnementer en skal ha.



Ved spørsmål om tiltak har eg sett nei då det ikkje er så relevant for NVE. Vi
gjer, som de kjenner til, likevel tiltak i form av beredskap etc. Er forøvrig svært
skeptisk til nedbørsmengda som vart estimert etter flaumen i Jølster i sommar.
Den er, etter mitt syn, urealistisk låg!! Ikkje bra i det heile! Veit om uoffisielle
målingar på over 250mm/3 timar. Det rann over ved 250mm. Har ikkje grunn til
å tvile på vedkomande.



Kommunen har mange bratte fjell og dalar og ligg på Vestlandet. Me er svært
vant med å følgja med på vind og vær, og følgjer med på dette heile tida.



Var ikkje klar over denne tenesten.
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Ganske ny i jobben og kjenner ikkje heile spekteret



Fedje er en øykommune, ganske flat. Jordskred om flom er heilt uaktuelle
hendelser hos oss. Hos oss er det stormflo og kraftig vind som kan skape problem



Bruker Varsom Regobs som privatperson, men ikkje gjennom verksemda.



Kommunen slåa sammen med Kristiansand fra 1.1.2020



Utfordringa er kanskje for få målestasjonar for nedbør og vasstand, så
varslingane vil uansett ikkje treffe mot. lokal fare.



Er usikker på abonnement frå varsom.no, kva vi har og korleis dei treff.



Vi gjør løpende lokale vurderinger fra hendelse til hendelse, uavhengig om NVE
har varslet eller ikke (eller graden av alvorlighet). NVEs varsler er en fin
"reminder" for oss, men aldri ene og alene utslagsgivende for om vi iverksetter
tiltak. Derfor "vet ikke" på mange spørsmål som er stilt av typen "iverksettes
tiltak på gul eller orange..." Så enkel vil verden aldri bli, dessverre.



Vurderer det



Ikke plaget med mye regn



Varsel er fint til beredskap og igangsetting av tiltak for å begrense evt
skadeomfang



Vet at Varsom Regobs app/web finnes, men kjenner det ikke godt nok til å fastslå
om det kommer til å bli brukt her.

2) Publikum:


Har abonnert og tatt i bruk for en del tid tilbake



Et vel bra som det er



Varslene ansees gode, også under ustabile forhold!



som bosatt i søndre-Buskerud blir farevarsler basert på fylket Buskerud en vits.
Jeg har intet behov for å varsles om f.eks. isete veier eller flom i Hallingdalen



Er alt i bruk.



Jeg syns ofte tekstene i varslene er formulert på en sånn måte at det ofte er
fagpersoner som skjønner de, og ikke folk flest. Virker som meteorologene skal
helgardere seg eller noe. I tillegg så vil jeg ha alle varslene på Yr og slippe å gå
på NVE sine sider. Jeg bryr meg virkelig ikke om det er NVE som varsler
snøskred, gi meg alt på yr, det er der jeg sjekker værmeldingen!
o

Svar: Alle varsler som vises på varsom.no vises også på yr.no, men
varslene på yr er punktbasert.
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det som er vanlig nedbør og yr blir nå varslet med obs varsel til enhver
anledning! mens regn som skal holde på hele dagen og ratt flere dager er helt
vanlig. ikke helt stabilt.



Aldri høyrt om, har kun brukt yr.no Sine varsel



Slutt med disse Ulv Ulv varslene deres. Stemmer jo aldri uansett på Sørlandet



Regobs? Hva skal det bety?!



Dere spør om jeg vil ta i bruk Varsom Regobs, men gir ikke mulighet for å svare
at man allerede bruker dette. Jeg benytter appen på telefon.
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7 Vedlegg:
Spørreskjema for beredskapsaktørene
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Norges vassdrags- og energidirektorat
MIDDELTHUNSGATE 29
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.nve.no

