
Nye kart på Yr
- bidrag til kartutstillingen 2021

Yr - en værtjeneste levert av Meteorologisk institutt og NRK, bidrar på årets kartutstilling med
digitale kart. Vi lagde nye kart til de nye nettsidene som ble lansert i løpet av 2020. I første
rekke gjelder det kartet som vises på
https://www.yr.no/nb/kart/v%C3%A6r/1-72837/Norge/Oslo/Oslo/Oslo, og det gjelder kartet
som brukes i appene våre. Appene er tilgjengelig for nedlasting her:

- App (iOS): https://apps.apple.com/us/app/yr-no/id490989206,
- App (Google): https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.yr

Sentralt i det nye værkartet har vært å gi brukerne et godt inntrykk av været i et område ved
å trekke frem steder som er mer værutsatte enn andre. Kartet er koblet til Yr sin
stedsnavndatabase som inneholder nærmere 13 millioner steder verden rundt. Det er ikke
tilfeldig hvilke stedsnavn som vises. Vi har lagt ned mye arbeid i å plukke ut steder som kan
gi brukerne best inntrykk av variasjoner i været. Konkret har vi for eksempel gitt fjelltopper,
fyrlykter og andre utsatte steder ekstra vekt i utvelgelsen av steder som vises frem. På den
måten håper vi å bidra til at brukerne kan ta gode og trygge valg i turplanleggingen. Både på
fjell og ved sjø.

Været der du er!
Vær og kart hører unektelig sammen, og utviklingen av kart har dermed vært en viktig del av
utviklingen av værtjenesten Yr. Det som skilte værtjenesten vår fra andre lignende tjenester
når vi lanserte Yr, var nettopp denne stedstilknytningen: - og den tankegangen har vi
videreført.

Gjør bedre værvalg med nye kart
Kartene på appene til Yr har daglig ca. 71 000 visninger i gjennomsnitt. I tillegg er det ca. 21
000 sidevisninger daglig av kartene på de nye nettsidene. Gjennomsnittlig tidsbruk i appene
er 58 sekunder, som er ganske mye. Allikevel er det tydelig at folk bruker enda mer tid på
kart på stor skjerm, med gjennomsnittlig 1 minutt og 40 sekunder brukt på kartsiden.

Med de nye kartene på Yr vil vi gjøre publikum i stand til å ta enda bedre værvalg fordi de
gir overblikk over været i nærområdet og ikke bare det punktet du befinner deg på. Og i
tillegg vise deg de stedene med størst variasjon i været, så du kan ta enda bedre valg. Med
sin visning av værradar viser også kartet hvor det er regn og om det kommer til å regne der
du er. Du kan enkel bytte mellom å se værvarselet og værradaren ved å trykke på ikonet
nede til høyre i visningen.


