
 



Varsling 
 

 
Integrert i Gemini programvare 
Brukes av 81 norske kommuner 

     Kristiansand kommune fra 2008 
 



Meldinger skrives som tekst og oversettes til 
tale, eller sendes som SMS 



Når skal vi varsle ? 
 Ved planlagte situasjoner (VA) 

 Stenging av vann 
 Spyling (fare for brunt vann) 
 Graving pågår 
 Utvidet kundeservice, servicegrad 

 

 Ved akutte situasjoner (VA) 
 Lekkasjer 
 Kokeanbefaling. 

 

 Kriser(Beredskap) 
 Situasjoner som kan medføre fare for liv og helse( flom, ras, jordskred) 

 



Hvordan varsle? 
Utvalg via kart ! 
 
 
 



Via  Adresser i Matrikkelen (Polygon) 
til telefondatabase og tilleggsregister 



Starter Varsling 
type (Tale, tekst eller SMS) 
 



Oppsett 



KJØR ! 



 
De vi ikke får tak i? 

Ubekreftede 
varslinger kan vises 
i kart. Hva gjør vi 
med disse? 

Vurdering… 



Ikke registrert i telefondatabase 



Hva oppnår man? 

 Effektiviserer varsling av tiltak 
 
 Oversikt over hvem som faktisk mottar melding og 

hvem som ikke mottar melding. 
 
 Enklere å nå ut med informasjon og vite at den mottas 
 
 Bedre kundeservice, innbyggerfokus og omdømme 
 
 Avlaste eget personell 
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Lekkasjested 500 mm v.l 
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• Lekkasjen skjedde p.g.a prøvegraving 17.01.2012 kl .07.45 
 

• Kommunens rørleggere var på vei ut for å stenge hovedvannledningen 
som går fra Rossevann til byen. Vannstengingen var bestilt av 
entreprenøren som har begge de nye rundkjøringene ved Augland. 
Grunnen til vannstengingen var at de skulle krysse med en 
overvannskulvert under vannledningen. 

 
• Kl. 07 45 kom det alarmer om høy vannmengde ut av Lindalsheia HB + 

alarmer om lavt trykk inn i flere pumpestasjoner i Vågsbygd. 
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• Trodde først at det var p.g.a arbeider i forb. med kulvertkryssingen. 
 
• Viste seg imidlertid at lekkasjen oppstod ved den andre rundkjøringen. 

Entreprenøren hadde satt i gang prøvegraving for å avdekke 
vannledningen uten å gi melding om dette (en 500mm asbestledning). 
 

• Heldigvis var det på forhånd rigget til provisorisk vannforsyning p.g.a den 
planlagte stengingen. 

   
• Lekkasjen oppstod kl 07.45 og var stengt helt ute kl 08.20, men da var 

allerede skaden med undertrykk skjedd. 
 
• Det ble besluttet å gi anbefaling om koking av vannet. Dette omfattet 

hele Vågsbygd og Flekkerøya (8000 husstander) (ca 19000 personer) 
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• Varsling via GEMINI varslig 

 
• Varslet i tillegg mattilsynet og kommunelegen og beredskapsgruppen i 

kommunen. 
 

• Møte med kommunikasjonsavdelingen for å få info inn på kommunens 
hjemmeside. 
 

• Media var allerede kommet på banen og fikk raskt ut artikler om 
hendelsen og gav samtidig info om kokeanbefalingen. 
 

• Vannprøver i kritiske områder ble tatt og sendt til Eurofins for 
analysering. Disse kunne vi ikke få noen resultater fra før dagen etter. 
 

      

 
 



EVALUERING 
 

 
• Div. problemer med varslingsprogrammet Gemini varsling.  

 
• Mest mulig ferdige tekster bør lages og lagres i Gemini varsling. 

 
• Må være gjennomtenkt innsatsplan og mediehåndtering. 

 
• Gode rutiner og dialog med entreprenørene. 
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