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SAMMENDRAG
Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjonssystem som skal
inneholde en samlet oversikt over tilgjengelig informasjon om
norske vassdrag og nedbørfelt. Målet for Vassdragsregisteret er at
det skal gi nødvendig bakgrunnsinformasjon for å kunne fatte riktige
beslutninger om naturmiljøet. I tillegg skal det gi bidrag til
forskning, undervisning og alminnelig opplysning om en av Norges
største naturkapitaler; våre vassdrag.
I 1991 vil arbeidet med Vassdragsregisteret bli konsentrert om:
Innføring av GIS (Geografiske InformasjonsSystemer) i NVE
Systematisering av tekniske inngrep i vassdrag
Informasjonsarbeid og kundestøtte
Referansearkiv for miljøinformasjon (gjennom MISAM-programmet)
i tillegg til vedlikehold og en rekke mindre prosjekter.
Totalbudsjettet for 1991 er på 1,7 mill, kr. og 7650 timer.
I 1992 og 1993 er det tatt sikte på å videreføre arbeidet fra 1991,
men med en dreining over til mer servicearbeid og kundestøtte.
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INNLEDNING
For 4, gang legger Gruppe for Vassdragsregisteret(HMR, tidl. VUR) i
NVE-Hydrologiskavdeling fram en virksomhetsplanmed 3 års
tidshorisont.Opplegget følger i hovedsakNVE's mal for
virksomhetsplanlegging,
tilpassetrutinene i Hydrologiskavdeling.
Forarbeidettil denne virksomhetsplanenble utført høsten 1990, og
forelagt Hydrologiskavdelingog Rådet for Vassdragsregisteret.
Fra 01.01.91 er Gruppe for Vassdragsregisteret
formelt overført til
Hydrologiskavdeling, i en nyopprettetseksjonMiljøhydrologi,etter
en "prøvedrift"siden oktober 1990. Avdeling for vasskraftundersøkelser
er oppløst. Den nye organiseringenbyr på spennendeutfordringer
innenforet nytt fagmiljø,selv om vi fra før er rimelig godt kjent
med Hydrologiskavdeling.
Omorganiseringeni NVE har så langt ikke ført med seg noen endringer
i Vassdragsregisterets
mål eller aktivitetsplaneri forhold til
tidligere.På sikt er det imidlertidmulig at det blir en sterkere
dreining over mot hydrologiskeproblemstillinger,noe vi kan øyne
kontureneav allerede i dag.
De ansatte ved Gruppe for Vassdragsregisteret
har alle fulgt med
over i Hydrologiskavdeling,og er formalisertsom en gruppe innen
seksjon Miljøhydrologi(HMR). Pr. 01.01.91 har HMR følgende
stillingerog medarbeidere:
Overing. Svein Homstvedt (SHo) fast
Overing. Astrid Voksø (AVo) tidsbegrenset
Overing. Jan Fredrik Holmqvist (JFH) tidsbegrenset
Avd.ing. Harald Høifødt (HH0) fast
F.ktr.fullm.Inger Marie Brevik (IMB) fast, halv stilling
Pr. 02.01.91 var også Lars Stalsbergengasjertpå timebasismed
prosjektoppgaver.
Fra 1986 til 1990 har virksomheteni VUR vært under tilsyn av det
daværende "Rådet for Vassdragsregisteret".
Rådet bestod av
representanterfor NVE, Miljøverndepartementet
og brukerne ved
Fylkesmanneni Oslo/Akershus.Rådets mandat gikk ut ved årsskiftet.
Det er tatt sikte på å etablere et nytt RÅD for Vassdragsregisteret
fra 1991. Dette Rådet vil bestå av representanterfra en del
sentralemiljøfagligeinstitusjoner.Internt i NVE vil man opprette
en kontaktgruppemed representanterfor avdelingenei den nye
organisasjonen.

IDEGRUNNLAGOG POSISJON I MILJWORVALTNINGEN

Det brukes i dag mangfoldigemillioner kroner til innsamlingav
miljødata hvert år. En stor del av denne datainnsamlingenforegår i
vassdragene,i form av hydrologiskeog limnologiskeundersøkelser,
vannkvalitetsmålinger
og -analyser,kartleggingav fiskeutbredelser
osv. I tillegg er det investertflere milliarderkroner i
forskjelligevassdragsanlegg.Offentligeorgan har skutt inn en
svært stor andel av disse midlene. Men det har i svært liten grad
vært forutsattat kunnskapenom undersøkelserog anlegg også skulle
være et offentligfelleseie.
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Dette var bakgrunnenfor at Vassdragsregisteretble etablert.
Programerklæringener at Vassdragsregisteretskal være et nasjonalt
informasjonssystemsom skal inneholdeen samlet oversikt over
tilgjengeliginformasjonom norske nedbørfelt.
Hensiktenmed denne informasjonssamlingen
er at vi skal ha et mest
mulig fullstendiggrunnlag for å kunne fatte riktige beslutningerom
naturmiljøet.I tillegg skal Vassdragsregisteretgi bidrag til
forskning,undervisningog alminneligopplysningom en av Norges
største naturkapitaler;vassdragenevåre.
Eksistensberettigelsen
til et sentralisert,tverr-institusjonelt
Vassdragsregisterligger på tre plan:
Det skal tjene til å bygge og opprettholdeet tverr-etatlig,
felles stedfestingssystemfor norske nedbørfeltog vassdrag.
Ansvaret for drift, vedlikeholdog videreinndelingskal være
klart definert og ligge ett sted.
Stedfestingssystemetskal selvfølgeligfinnes både som
egenskapsdatabaseog som digital kartbase.
Det skal tjene som et tverr-etatligreferansesystemfor alle
typer vannfagligedata. Dette gjelder vannfagligerapporter,
undersøkelsesprogramog -prosjekt,dataserierog deres tilhørende
målestasjoner,og prøveserier.Denne delen skal være en
integrertdel av et større, felles referansesystemfor hele
miljøforvaltningen,der NVE er tenkt å spille en rolle som
koordinatorfor fagsektor "ferskvann".
Det skal tjene som et tverr-etatligbasis-systemfor andre typer
data knyttet til vassdrag og nedbørfelt.Her tenkes særlig på
befolknings-og bosettingsdata,data fra landbruk og industri,
for tekniske inngrep,og for restriksjonerog tillatelser.
Punkt 1) medfører at det er fritt fram for andre institusjonerå
foreslå videre vedlikeholdog inndelingav Vassdragsregisterets
stedfestingssystemer,
men at det endelige ansvaret og dermed
godkjenningsmyndigheten
er plassert i NVE. Med dette følger at NVE
har en nasjonal forpliktelsetil å vedlikeholdesystemet.Dette
ansvaret er viktig: Det finnes informasjonssystemer
som har lidd en
dårlig skjebne på grunn av pulverisertvedlikeholdsansvarog lokale
versjoner!De gevinster som vi har oppnådd gjennom å bygge
stedfestingssystemetfor vassdragmå ikke gå tapt gjennom manglende
vedlikehold.
De to siste punktene medfører i noen grad til koordineringav andre
etaters datahåndtering.Det har imidlertidALDRI vært meningen at
Vassdragsregisteretskal tjene som databasevertskapfor andre
institusjonersdatainnsamling.Dataproduserendeinstitusjonerhar
selv ansvar for sin egen datalagringog -presentasjon.Men noen
stabile nøkkelinformasjonerbør tilflyteVassdragsregisteret.
Hensiktenmed dette er både å gi og å få: Vassdragsregisteretskal
være en felles ressurs i informasjonshåndteringen
for alle
vassdragsfagligeinstitusjoner.Skal registeretkunne fylle en slik
oppgave, må også flere etater enn NVE stille sine data til rådighet
for fellesskapet.
Hensiktenmed at Vassdragsregisterettar hånd om et utvalg stabile
data, er å skaffe fram et oversiktssystem,som en første inngang når
man skal ha fram vassdragsfagliginformasjon.Oversiktssystemetgir
mulighet for både geografiskog tematisk vinklet informasjonssøk,
eller annen form for søk. Idegrunnlageter at man skal ha en felles
inngang;en første kilde til videre utsiling og dataframhenting.
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Programtjenestenomkring Vassdragsregisteret
må være organisertslik
at systemet kan fylle oversiktsfunksjonen
på en tilfredsstillende
måte, i en framtid med økende krav til effektiv og økonomisk
informasjonshåndtering.
Dette betyr både at brukerne skal ha krav på
rasl oversikt,men også på sikt at man fra en første utsiling av
data i Vassdragsregisteretmå kunne gå mest mulig direkte videre og
hente fram mer detaljerteinformasjonerinnenforde tema eller
områder man er interesserti. Vassdragsregisterets
første
informasjonsoversikt
må derfor på sikt kunne KOORDINERESmed
routing-systemertil andre databaser.
HMR må som en del av dette organiseresin virksomhetslik at den kan
samordnesmed annen, viktig miljødata-virksomhet.
Vi vil harmonisere
Vassdragsregisteretmot faglige standarderog tilgrensende
informasjonssystemer
for andre deler av naturmiljøet.Dersom f.eks.
MISAM-programmetfører til opprettelseav et sentraltreferansearkiv
for alle typer miljødata,vil vi koordinerevåre referansearkivog
videre planer for dette med hva som skjer på sentralthold.

3. SPESIELT OM VASSDRAGSREGISTERETI NVE
Ved omorganiseringenav NVE ble arbeidetmed Vassdragsregisteret
flyttet til Hydrologiskavdeling.Dette var antakeligden mest
naturligeavdelingstilknytningen,
selv om den nye
Vassdragsavdelingenogså pekte seg ut som en mulig organisatorisk
enhet. Hydrologiskavdeling hadde fra før opptil flere
tilknytningspunktermot daværendeVUR, og mulighetenevar gode for å
trekke inn Vassdragsregisteretog gruppas kompetansei forbindelse
med avdelingensanalysevirksomhetm.m. Stikkord her er f.eks:
Geografiskeinformasjonssystemer
generelt
Digital analyse av nedbørfeltmot isohydaterfor å beregne
vannføringm.v.
Referansesystemfor rapporter,prosjekter,målestasjoner,
dataserierog evt. miljøprøveserier(f.eks.sedimentprøver)
Utarbeidingav stasjonskart,kart over rørbrønnerm.v.
Generell kartpresentasjon
Databaseoppbygging,spesieltfor arkivsystemer.
For at Vassdragsregisteretskal kunne fylle en tiltenktplass i
norsk miljøforvaltning,er det imidlertidviktig at vi utviklerde
prosjekterHMR fra før har gående på tvers av avdelingsstruktureni
NVE. I særlig grad gjelder dette:
Konsesjonsdatabasen
Registre over ymse kraftanlegg
Terskelregistreringer
Forbygningsanleggm.v.
Arbeid mot verneplan IV
Arbeid mot vannbruksplaner
Sikring av nivellement
Referansesystem

(VK)
(ER, VK og TT)
(VN)
(VV)
(VN)
(VN)
(VV)
(Alle)

Noen av disse aktiviteteneer nokså utradisjonelle,sett fra
Hydrologiskavdelingsståsted.Som sådan må avdelingenakseptereat
arbeidetmed Vassdragsregisteretkrever en viss frihetsgradi forhold
til hva som har vært vanlig i H. For 1991 er det gitt de nødvendige
klarsignalfor dette. Oppleggetvil bli evaluert i 1992.
HMR er satt til å lede arbeidetmed innføringav GIS i NVE. GIS står
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for Geografiske InformasjonsSystemer,
og inkluderermulighet til å
inkludererene kartdatamed egenskapsdatafor både analyse og
presentasjon.GIS gir helt nye muligheterfor NVE til å analysere
nye data, og til å profilereseg som en gjennomførtprofesjonell
organisasjonnår det gjelder å presenterestedfestetinformasjon.
Vassdragsregisteretbør være redskapetfor å koordinerestore
mengder av NVE's geografiskeinformasjon.
Det er derfor viktig at NVE, som Norges sentraledirektorat i
vassdragssaker,aktivt støtter opp om den policy at HM gjennom
Vassdragsregisterethar et koordinerendeansvar for etatens ansikt
utad hva angår datalagringog -presentasjon.
4. RESULTATMALFOR VASSDRAGSREGISTERET

Alle våre resultatmåler dokumenterti virksomhetsplanenfor 199092. Disse blir nå harmoniserttil Hydrologiskavdelingsresultatmål,
og inkorporeresi hele NVE's målhierarki.
De resultatmålsom Gruppe for Vassdragsregisteret(HMR) spesielt
skal arbeide mot, går på utvidelseav informasjonsinnholdet
i
Vassdragsregisteret.Dette omfatterde 3 siste resultatmålenei
oppstillingennedenfor.De 5 første resultatmålene,derimot, har mer
karakter av "løpendevirksomhet".Målene er følgende,
stikvordsmessigform:
1010

Administrasjon

1030

Kompetanseoppbygging

1040

Intern saksbehandling,møter og utvalg

2500

Eksterne oppdrag, fakturerbaretimer

2510

Eksterne oppdrag, ikke fakturerbaretimer

2830

Ha utviklet GIS, og anvendt på Vassdragsregisteret

3070

Ha utvidet Vassdragsregisterettil å omfatte tekniske
inngrep, flere informasjonerom vassdragselementerog
mer referanseinformasjon

3180

Ha systematisertog sikret eksisterendevassdragsnivellement

Noen av disse resultatmålenehar også karakter av "sekkeposter",og
omfatter en rekke delmål, som det bør knyttes særskiltetids- og
kostnadsplanertil. I budsjettoppstillingeni avsnitt 5 er dette
gjort.

vas-virk-plan:text

7

5. PRIORITERTE
AKTIVITETER
OG RESSURSFORBRUK
Budsjettetfor 1991 er her revidert,etter et råbudsjett.frahøsten
1990. Budsjettetbaserer seg på 7.800 timer (4,5 årsverk+ 150 timer
overtid) og 1,35 mill, kr. som totalt budsjettpå inntekssida.
Budsjettetpå 1,35 mill, kr. skal også dekke en oppdragsfinansiert
stillingshjemmeli 1991 (AstridVoksø). Jan Fredrik Holmqvisthar
også oppdragsfinansiertstilling,men denne trer først i kraft
fra 1992. Astrid Voksøs lønn med tillegg på 16,7 % for sosiale
utgifter,beløper seg i 1991 til 262.000 kr. Dette er lagt inn i
oppstillingennederst, og er ikke bundet til noen bestemt aktivitet.

TIMER

MÅL/AKTIVITET

KOSTNADER,INNTEKTER,
1000KRONER 1000KRONER
505,082

Overført fra 1990
1010 Administrasjon
1020 Informasjon
1030 Kompetanseoppbygging,
faglig ajourhold
1040 Intern saksbehandling

800
550
270

100
20

1780

200

410
160
150
1060

Ordinært vedlikehold av Vassdragsreg.
Videreutvikle databaseløsningen
Dokumentere REGINE på kart (til NVE)
Saksbehandling, møter, utvalg m.v.

470

_

2500 Eksterne oppdrag, fakturerbaretimer

820

50

250
300
270

2510 Eksterne oppdrag, ikke fakturerbartid

344
96
148
100

50
-

190
360

2830 Utvikle GIS, anvende på Vassdragsreg.

1110
980
130
-

Planlegge/implementere GIS
Framstille kart fra Vassdragsreg.
Kart som inngang til Vassdragsreg.

3080 Ha utvidet Vassdragsregisteret

1090

Tekniske inngrep, eldre innretninger
Vassdragselementer
Referansearkiv
Kopling mot Hydrologiske databaser
Fornye STATISTIKK

700
140
120
130

810

640

800
10
-

210
200
10
-

640 *
-

130
80 *
30 *
20 *

30

3180 Ha systematisertvassdragsnivellement

TOTALT

20
80 *
-

550

MINUT
Annet

Ikke disponert reserve
Lønn Voksø

100

200
-

1050 Fravær

MINUT
Prosjekt og småoppdrag
Kundestøtte/distribusjon

0,918

200

49
281

7.650

1.720

* Midlerfra Konsesjonsavgiftsfondet
1991,fordeltpå aktiviteter.
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1.720

Generelle kommentarer
Da planene om å etablere et Vassdragsregisterfor å systematisereog
samle informasjon,var det ikke klart hvor stor og kompleksdenne
oppgaven var. Etter hvert har denne erkjennelsenmodnet, og arbeidet
har fått tilført større ressurser. Investeringene
Vassdragsregisterethar imidlertidikke stått i forhold til
ambisjonenepå systemetsvegne. Det er særlig mannskapsmangelsom
har vært flaskehalsen.Virksomhetenbestår for en stor del av
oppgaver som krever opplæring,og hvor korttidsengasjertpersonell
eller innleide ressurser ikke kan utføre oppgavene.Resultateneav
mannskapsmangelenviser seg ved at noen aktiviteterikke kan
igangsettesi 1991, og at andre får mindre timeverksressurserenn
ønskelig. Dette gjelder særlig aktivitetenei den nedre delen av
tabellen,de som går på utvidelseav informasjonsinnholdet
i
Vassdragsregisteret.For 1992 og framover bør det derfor i NVE
diskuteres om det finnes mulighetertil å sette av ekstra ressurser
til arbeidet.
Timeverksfordelingenfor de enkelte medarbeiderneer vist i kap. 7.

Kort om de enkelte buds'ett ostene
Den høyest prioriterteaktiviteteni 1991 er innføringav GIS i NVE
generelt, og for Vassdragsregisteretspesielt.Dette er en naturlig
videreføringav arbeidetmed klargjøringav kartbasen i 1989 og
1990. Astrid Voksø er prosjektleder,men også Harald Høifødt og i
noen grad Jan Fredrik Holmqvistvil etter hvert bli trukket inn i
arbeidet.
De største midlene til GIS kommer fra Strategipotteni NVE og fra en
bevilgningfra Konsesjonsavgiftsfondet,
i alt 2,05 mill. kr. Medregnet
HM's midler, disponererGIS-prosjekteti 1991 i alt 2,85 mill. kr.
Tekniske inngrep medfører endring i såvel mengde som kvalitet av
ferskvannsressursene.Det er viktig at slike tiltak blir kartlagt i
Vassdragsregisteret.I 1990 ble det utført forsøksvirksomhetmed
digitaliseringav kraftverksinngrepi Hordalandog Nordland, og i
1991 vil arbeidet bli videreførtfor det øvrige Norge etter samme
mal som ble brukt i 1990. Videre vil det bli vurdert også å
videreføreet forsøksprosjektmed generell inngrepsregistrering,
som
i 1990 ble utført for Nordland fylke. Endelig hører det under denne
aktivitetenogså en videreføringav prosjektetmed eldre vassdragsinnretninger,med en integrertløsning for register og foto. Det er
opprettet kontakt med Norsk Skogbruksmuseummed sikte på et
samarbeidsprosjekt.Museet har en mengde informasjonerom
vassdragsanlegg,særlig med tilknytningtil tømmerfløtingog fiske.
HMR er tungt involvert i MISAM-programmet(MiljøInformasjonsSAMordning)gjennom prosjektledelsei MINUT-prosjektgruppa,som har
som mål å utarbeidenødvendig beslutningsgrunnlagfor å iverksette
første versjon av et landsomfattendereferansearkivfor miljødata,
også tilpasset internasjonalekrav.
tillegg skal HMR forbedre sitt informasjonsarbeidog sin
kundestøtte,slik at vi kan oppnå videre spredningav
Vassdragsregistereti forvaltningen.Med både egenskapsdatabaseog
den ferdigstiltekartbasener produktetnå godt nok til å kunne
markedsføres.Det skal selvfølgeligstadig legges nye informasjoner
inn i registeret,men vi trenger ikke lenger å vente på nye data før
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vi kan drive markedsføring, kundestøtte og forøvrig vedlikeholde det

vi allerede har. I første omgang er det satt i gang arbeid med å
utarbeidenytt informasjonsmateriell
om Vassdragsregisteret.
Buds'etto f 1 in
Budsjettetvil bli vurdert mot regnskapethvert kvartal.Revidert
budsjett vil bli satt opp etter første halvår, 3. kvartal og i løpet
av 4. kvartal.
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6.

FAGLIG INNHOLD,

MILEPÆLER OG PROSJEKTDELTAKERE

1010 Administras'on
Forklaring:Lede virksomheten,sette opp budsjett og virksomhetsplan,
korrigerekursen kvartalsvis,spesielt fra 2. kvartal og utover.
Melding om virksomheten1990.
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Alle
22.03.91
Milepæler: Revidert virksomhetsplan:
01.05.91
Melding om virksomheten1990:
Framdrifts-og forbruksrapport: 01.08.91
01.08.91
Revidert budsjett:
Annet:

15.10.91
15.11.91

Posten dekker også lunsj (200 dager x 0,5 timer pr. pers.)

1020 Informas'on
Forklaring:Drive generelt informasjonsarbeid,
avholde kurs,
utarbeide informasjonsmateriell,
telefonbesvarelsero.l.
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere:Alle
Milepæler:Hefte: Vassdragsregisteret,
et hjelpemiddel
i naturforvaltningen:
15.03.91
Mini-brukerguidetil Vassdragsregisteret:20.03.91
Infomøte: NVE
15.05.91
NTH
18.03.91
Kurs:
NVE
15.06.91
15.10.91
Annet:

1030 Kom etanseo b

in

fa li a'ourhold

Forklaring:Diverse opplæringstiltak.
Ansvarlig:Astrid Voksø
Deltakere:Jan Fredrik Holmqvist,Harald Høifødt, Inger Marie Brevik
Svein Homstvedt
MS-DOS:
01.06.91
Milepæler:Kurs
01.09.91
WINDOWS:
Word Perfect:
01.06.91
Prosjektledelse: 01.05.91
(AVo)
01.11.91 (SHo)
Annet:

Posten dekker også: Tidsskriftsirk.m.m.
Messebesøkog demonstrasjoner
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1040 Intern saksbehandlin

1. Ordinært
vedlikehold
av Vassdragsregisteret
Forklaring:Retting av eksisterendedata i alle registre.
Utvide REGINE og ajourholdekartbasen.
Ansvarlig: Jan Fr. Holmqvist (opprettingREGINE)
Astrid Voksø
(kontroll)
Deltakere: Alle
Milepæler: Sogn og Fjordane: 01.04.91
Aust-og Vest-Agder:01.04.91
Annet:

2. Videreutvikle
databaseløsningen
Forklaring:1. Lage et enhetligdatabasesystemmed menyopplegg
Vurdere databaseløsningenmot GIS-systemer
Innkjøp av driftsmidlertil databasehåndtering
Ansvarlig: Astrid Voksø
Deltakere: Svein Homstvedt,Jan Fr. Holmqvist,Harald Høifødt
Milepæler: Utvidet FICS-database:
15.05.91
Test av tilknytningtil GIS-verktøy: 15.12.91
Annet:

Omfatter nytt PC-utstyrtil Svein Homstvedt,Astrid
Voksø og Jan Fr. Holmqvist+ vedlikeholdsavgifter

3. Dokumentere
REGINEpå kart
Forklaring:Plotte ut et fullstendigkartarkivfor REGINE's
minsteområderpå kart i serien Norge 1:50.000.
Kartene skal lagres i HMR's kartarkivog i tillegg
også produserestil NVE's regionkontorer,etter
forespørsel.
Ansvarlig: Inger Marie Brevik
Deltakere:
Milepæler: FullstendigM711-kartarkiv:
Annet:

01.10.91

Gjelder også forespørslerom plott m.v. til andre
avdelingerog seksjoneri NVE.
4. Saksbehandling,
møter,utvalg

Forklaring:Løpende aktivitet;gruppemøter,seksjonsmøter,
avdelingsmøter,fagforening,mindre interne prosjekter.
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Alle
Milepæler:
Annet:
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1050 Fravær
Forklaring:Sykdom, barns sykdom, permisjonermed og uten lønn.
Ansvarlig: Ingen
Deltakere: Alle
Milepæler: Mange
Annet:

Permisjoneri tjenesteøyemedskal markeres særskilt.
Posten dekker ikke lunsj, som føres under 1010 Administrasjon

2500 Eksterne o

dra

fakturerbartid

MINUT
Forklaring:MINUT (MiljøINformasjonsUTveksling)
er et prosjekt i
MISAM-programmet(MiljøInformasjonsSAMordning).
NVE har
blitt tildelt prosjektlederfunksjonen
i MINUT-prosjektet,
som skal framskaffeet beslutningsgrunnlagfor igangsetting av et referansearkivfor miljøinformasjon.
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere:
21.03.91
Milepæler: Prototyp:
Brukerkravspesifikasjon:01.08.91
01.11.91
Systemspesifikasjon:
Annet:

I følge godkjent,prosjektadminstrativplan
Prosjekter

og småoppdrag

Forklaring:Mindre oppdrag, som f.eks. kartplott,listeproduksjon,
salg av publikasjoner,konsulentarbeidm.v.
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Alle
Milepæler: Arealinfo i STATISTIKKtil NIVA:
INNSJØ-registertil FMOA:
Digitaliseringav Øyeren til GLB:
Temakart: Vassdragsinnretninger:

01.03.91
01.05.91
01.06.91
01.06.91

Annet:
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3. Kundestøtte/distribusjon
Forklaring: Administrere/distribuere
nye versjonerav Vassdragsregisteret.
Gi nødvendigveiledningtil abonnenter.
Ansvarlig:
Deltakere:
Milepæler:

Astrid Voksø
(ND)
Harald Høifødt
(PC + SOSI-filer)
Inger Marie Brevik
Nye versjonerdistribuert: 15.06.91.(Mindrejusteringer)
15.12.91 (Nytt menyopplegg,
flere registre)

Annet:

2510 Eksterne o

dra

ikke fakturerbartid

MINUT
Forklaring:Som under 2500.1
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Jan Fredrik Holmqvist
Milepæler: Som under 2500.1
Temakart over målestasjoner

Annet
Forklaring:Som under 2500.2
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Alle
Milepæler: Verneplan-kart: 05.03.91
Annet:

Ikke planlagt,men ting kommer på!
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2830 Ha utviklet GIS anvendt å Vassdra sre isteret

Planlegge/implementere
GIS
Forklaring:GIS (GeografiskeInformasjonsSystemer)
skal innføres i
NVE. Astrid Voksø er prosjektlederfor GIS. Det meste
av midlene som trenges til innføringenkommer fra
Strategipotteni NVE, men noe må satses fra HMR for
bl.a. å tilpasse GIS-løsningentil Vassdragsregisterets
hierarki m.m. Prosjekteter NVE's høyest prioriterte
strategiprosjekt.Målet for 1991 er å ha innført GIS i
etaten, og ha startet arbeid med tilpasningertil NVE's
problemstillinger.
GIS vil bli en integrertdel av Vassdragsregistereti
løpet av en 2-års horisont.
Det er gitt i alt 2,05 mill, kr. til GIS fra
Strategipotteni NVE og fra Konsesjonsavgiftsfondet,
slik at prosjektetmed tillegg av HMR-midlene
disponerer i alt 2,85 mill. kr i 1991.
I tillegg til innføringav selve verktøyet,er det tatt
sikte på å sette i gang forhandlingermed Statens
kartverk om innkjøp av digitale kartdata.Svein
Homstvedter medlem av forhandlingsutvalget.
Ansvarlig: Astrid Voksø (GIS), Svein Homstvedt (kartforhandlinger)
Deltakere: Alle
Milepæler: Forhandlingersluttført: 01.09.91
Prøveinstallasjon:
01.09.91
01.10.91
GIS-kurs
Prøvedrift
01.12.91
Annet:

Framstille
kartfraVassdragsregisteret
Forklaring:Framstillekart over forskjelligetema i
Vassdragsregisteret.Drive metodeutviklingang.
symbolbibliotekm.v.
Ansvarlig: Jan Fredrik Holmqvist
Deltakere: Harald Høifødt
Milepæler: Nasjonalt kart over hydrometriskemålestasjoner
01.12.91
Nasjonalt kart over kraftinngrep:
01.12.91
Nasjonalt kart over stedfestedeforbygningstiltak:01.10.91
Annet:

Kart over andre inngrep vil bli vurdert fortløpende.
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3. Kartsom inngang
tilVassdragsregisteret
Forklaring:Etablereet system med inngangtil geografiskeinformasjoner
i Vassdragsregisteretvia digitale kart på PC. Systemet
skal gi enkel, standardisertpresentasjonsom inngangog
som mulighet for presentasjonav temakart.Det skal kunne
håndterespå PC uavhengigav avanserteGIS-program.
Oppleggetmå likevel arbeidesfram i nær kontaktmed GIS.
Ansvarlig: Astrid Voksø
Deltakere: Alle
Milepæler: 01.06.92
Annet:

Oppleggetmå også sees i nær sammenhengmed 1040.2
"Videreutvikledatabaseløsningen".
Det finnes dessverre ikke personellressursertil å få
satt i gang aktivitetmed dette i 1991.

3080 Ha utvidet Vassdra sre isteret

I. Tekniske
inngrep,
eldreinnretninger
Forklaring:Etablereregistre for forskjelligetyper tekniske
inngrep. I 1991 tas det først og fremst sikte på:
Magasiner,kraftstasjoner,overføringer,dammer,
digitalisertut fra kart i målestokk 1:50.000
Få sydd sammen databasenefor inngrep,både
kraftinngrepog andre inngrep,og eldre
vassdragsinnretninger
Få satt i gang et system med fotoregistreringav
innretningeri vassdrag,også de som er nevnt
under 1). .
Ansvarlig: Jan Fredrik Holmqvist (inngrepv. kraftutbygging)
Harald Høifødt
(sammensying,andre inngrep)
Svein Homstvedt
(eldre innretn,fotoregister)
Deltakere: Astrid Voksø, Inger Marie Brevik
01.06.91
Milepæler: Kraftverksinngrep: 1. Vestlandet:
Nord-Norge:
15.07.91
Trøndelag:
01.09.91
Sør- og Østlandet: 01.11.91
Fotoregistrering:
31.12.91
Sydd sammen databasene: 01.08.91
Annet:

Også andre typer inngrepskal kartlegges.Noe er delvis
gjort av andre etater, og data er overførtNVE. Dette
gjelder:
Fisketrapper
(DN)
Oppdrettsannleggfor fisk (DN)
Avløpsrenseanlegg
(SSB)
Utslipp fra avløpsrensing (SSB)
Prosjektetmå sees i sammenhengmed prosjekt 1040.2
"Videreutvikledatabaseløsningen"og 2830 "GIS".
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Vassdragselementer
Forklaring:Få lagt inn flere innsjøerog flere data om hver sjø.
Vurdere digital kartbaseover sjødyp.
Opprette "Elveformer";registerover meandre, anastomoserm.v.
Legge inn informasjonfra "fotnotene"i Fosseregisteret.
Ansvarlig: Astrid Voksø
(innsjøer)
Jan Fredrik Holmqvist (fosserog elveformer)
Deltakere: Inger Marie Brevik
Milepæler: Sjøer i Oslo og Akershus: 01.05.91
01.06.91
Elveformer
01.12.91
"Fotnoter"i fosser:
Annet:

Alle dybdekartlagtesjøer bør finnes i registeret,og
med informasjonom at de er dybdekartlagt.

Referansearkiv
Forklaring:Referansearkivskal bestå av følgende hovedregistre:
Operativt,bør forbedres
RAPPORT:
DATASERIE: Utviklet,skal legge inn H-data først
STASJON:
Utviklet, skal legge inn H-data først
Skal videreutviklesfra en foreløpigversjon
PROSJEKT:
PRØVESERIE: Ikke utviklet
(RAPPORT,PROSJEKT,PRØVESERIE)
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Jan Fredrik Holmqvist (DATASERIEOG STASJON)
Ikke personressursertil videreutviklingi 1991
Milepæler: RAPPORT:
DATASERIE:
H-data: 01.11.91
STASJON:
H-data: 01.09.91
PROSJEKT:
Videreutvikletmed NVE-data:31.12.91
PRØVESERIE: Utvikles i enkel versjon:
31.12.91
Annet:

Aktivitetenunder Referansearkivskal koordineresmed
MISAM-aktivitet,og progresjonenbør følge denne. Det
tas sikte på en hovedgjennomgangi 1992.

KoplingmotHydro7ogiske
databaser
Forklaring:En oppkoplingmot Hydrologiskavdelingsdatabaser, slik
at man via VassdragsregisteretsDataserie-og
Stasjonsarkivpå en enkel måte kan få lest ut måledata.
Faktureringetter tilgangsavtaleog medgått søketid.
Ansvarlig: Jan Fredrik Holmqvist
Deltakere: Astrid Voksø, Harald Høifødt
Milepæler: 1. halvår 1992
Annet:

Prosjektetmå sees i sammenhengmed 1040.1 "GIS"
Det finnes ikke personressursertil å få drevet
prosjektet i 1991.
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5. Fomye STATISTIKK
Forklaring:1. Få lagt til data fra Landbrukstellinga1989.
2. Få aggregertopp data for flere statistikkområder
Ansvarlig: Svein Homstvedt
Deltakere: Harald Høifødt, Inger Marie Brevik, Astrid Voksø
Milepæler: 1. Nye data:
01.09.91
2. Aggregertedata: 01.07.91
Annet:

Inngang av data beror på et godt samarbeidmed SSB
Det kan være aktuelt med leid hjelp for sjekk av
datakvalitetog for aggregering.

3180 Ha s stematisertvassdra snivellement
Forklaring:1. Delta i arbeidsgruppesom skal vurdere framtida for
nivelleringog lagring av informasjon.
Få lagt inn nivellementsopplysninger
i DATASERIEog
STASJON.
Få systematiskregistrertfastmerkenestilstand
Vurdere elektronisklagring av elveprofilerog
kartskisserover fastmerker
Ansvarlig: Jan Fredrik Holmqvist
Deltakere: Astrid Voksø, Harald Høifødt
Milepæler: Arbeidsgruppensinnstilling(VV's ansvar):31.12.91
Annet:

Det finnes ikke personellressursertil å drive konkret
dataregistrering,systematiseringog metodeutviklingi
1991.

Ikke dis onert reserve
Forklaring:Ekstra tid og ressursertil uforutsetteoppgaver.
Ansvarlig: Svein Homstvedt (for fordelingav tid og midler)
Deltakere: Alle
Milepæler: Ingen
Annet:

Det hadde vært ønskeligmed flere timer til rådighet for
denne posten. Det er viktig med en beredskapfor
påkommendetilfelle.
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7. DE ENKELTEAKTIVITETENEFORDELTPÅ MEDARBEIDERE
I dette kapitlet er det satt opp en fordelingav timer på de enkelte
medarbeidernei HMR. Oppsettettar hensyn til hvilke medarbeidere
som er ansvarligefor sine respektiveaktiviteter,men det er ikke
nødvendigvisslik at "prosjektleder"er den som skal bruke mest tid
på de enkelte prosjektene.
MÅLIAKTimEr

ALT

1010 Administrasjon
1020 Informasjon
1030 Kompetanseoppbygging

800
550
270

250
350
50

150
50
70

150
70
60

150
50
60

100
30
30

1040 Intern saksbehandling

1780

410

230

470

380

270

Vedlikehold vassreg.
Videreutvikle basen
REGINE på kart
Saksbehandling m.m.

410
160
150
1060

SHo

10
40
360

AVO

30
50
150

JFH

250
20
200

HHes

100
50
230

IMB

20
0
150
10

1050 Fravær

470

70

100

100

100

100

2500 Fakturerbareoppdrag

820

260

120

90

230

120

250
300
270

MINUT
Prosjekt/småoppdrag
Kundestøtte/distribusjon

2510 Ikke fakturerbareoppdrag

550
190
360

MINUT
Annet

2830 Utvikle GIS m.m.
Planlegging m.m.
Kart fra Vassreg
Kartinngang til basen

3080 Ha utvidet Vassdragsreg
Tekniske inngrep
Vassdragselementer
Referansearkiv
Overgang Hyd. databaser
Fornye STATISTIKK

1110
980
130
-

1090
700
140
120
130

250
10
-

220

60
60

30
30

170
50

80
80
-

140
50
40
50

780
780
-

130
30
30
10
60

80
10

70
20
50

120
40
80
-

330
210
90
30
-

80
150

200

70
50

30

200

30

130
80
50
-

360

...

-

130

330
10
20

80
20
30
-

3180 Ha systematisertnivellement 30

-

-

30

-

-

200

40

40

40

40

40

7650

1870

1700

1530

1700

850

Ikke disponert reserve
TOTALT

Timeanslageneer stramme,jfr. første avsnitt etter budsjettoppstillingeni kap. 5. De bygger på den forutsetningom at det meste av
metodeutviklingeni egen regi er et tilbakelagtstadium, og at vi kan
konsentrereoss mer om systematiseringav informasjonetter utprøvde
rutiner.
Det må likevel poengteresat dette skal være en realistisk
virksomhetsplan.En konsekvensav det, er at det i noen grad bli
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nødvendigmed innleid arbeidskraftfor å nå målene for 1991. Dette
gjelder både for å utvide Vassdragsregisteret,
og for å utføre
avtalefestedeoppdrag.
Tidsplanenevil bli fulgt opp på følgendemåte:
Regnskap kjøres ut månedsvisog i sum for året hittil. Eventuelle
omprioriteringerforetas.Det settes imidlertidikke opp noen ny
målstrukturog timebudsjett.
Kvartalsviseregnskaperblir gjennomgåttog danner grunnlag for
revisjon av mål og timebudsjettfor året.
Det vil bli en større revisjon av mål og budsjettetter 1. halvår.
Dette vil igjen bli vurdert etter 3. kvartal og eventuelt i løpet av
4. kvartal.
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pLPLANERFOR 1992-93
Vi har på det nåværendetidspunkt ikke tatt mål av oss til å ha
utarbeideten virksomhetsplanmed ressursinnsatsog totalbudsjettfor
1992-93 og videre framover.Ved gjennomgangenav virksomhetsplanenfor
1991 er det imidlertiden del områder som peker seg ut for videre
satsing. I korthet kan vi oppsummeremed å si at i 1992 og 1993 tar HMR
sikte på å videreførede aktivitetersom er igangsatti 1991. Nedenfor
er satt opp en stikkordliste,etter virksomhetsplanensgrovinndeling,
som gir føringer for aktivitetenevidere. Disse er:

Informasjon: Drive aktiv markedsføringav Vassdragsregisteret.
Avholde kurs i bruk av Vassdragsregisteret,og i noen grad GIS.
Etablereen hjelpetjenestefor abonnenter.
Kompetanseoppbygging: Etablerebredere kompetansepå GIS
Kunne håndtereUNIX operativsystemrasjonelt
Skoleres i prosjektledelse
Intern saksbehandling:Integreredatabaseløsningenmot GIS.
Dekke forespørseletter kart internt i NVE.
Delta i utvalg internt i H og i NVE. Fagforeningsarbeid.
Oppdrag: Være sentral for maskinelltildelingav vassdragsnummer.
Produsere kart etter forespørsel,særlig over REGINE og ymse inngrep.
Utføre konsulenttjenesterang. registerhåndteringog kart.
Fullføre MINUT-prosjektet.
GIS:

Organisere REGINE's hierarki i et GIS-system.
Forbedre oppdateringsrutinenefor REGINE.
Legge forholdenetil rette for analysebrukav REGINE's feltgrenser.
Kunne presentereandre tema fra Vassdragsregisteret.
Etablere systemer for håndteringav dybdekart.
Etablere et kompetansesenterfor GIS i NVE.

Tekniske inngrep: Kvalitetskontrollerekraftverksdata.
Administrereinnleggingav flere forbygningsanlegg.
Kontraktfesteoverføringav data fra en del andre etater.
Vassdragselementer: Etablere INNSJØ-registeretmed flere sjøer.
Utvide fosseregistereti samarbeidmed Fylkesmenn.
Initiereregistreringav elveformeri Nord-Norge.
Referansearkiv: Opprette referansearkivfor prosjekt og prøveserier.
Koordinere referansearkiver mot sentrale miljøreferanse -arkiv.

Overgang Hyd. databaser:Teste en enkel overgang fra referansearkivtil faktadata.
Etablererutiner i tilknytningtil GIS.
STATISTIKK: Legge inn data fra Folke- og Boligtellinga1990.
Vassdragsnivellement:Organiserenivellementeri referansearkiv.
Vurdere maskinell håndteringav nivellementsdata.
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