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l.

1

SAMMENDRAG

I påvente av NVE's virksomhetsstrategi er dette blitt en IT-strategi som er konsentrert om
utvikling av IT-infrastruktur og -organisasjon samt tiltak som er rettet mot generell
produktivitetsøkning. Når virksomhetsstrategien foreligger skal det i tillegg gjøres en analyse av
fremtidige sentrale EDB-systemer, samt tilhørende handlingsplan for realisering av disse.

PROSJEKTMÅL
i)

Velge NVEs IT-satsningsområder, og sørge for at disse er godt knyttet til, samt
prioritert i henhold til de satsningsområder som er valgt for selve virksomheten.
For å kunne gjøre disse prioriteringene ser prosjektgruppen behov for en klargjøring av NVEs virksomhetsstrategi. I påvente aven slik avklaring kan NVE velge en
vei fremover der det første året benyttes til utvikling av IT-infrastruktur og organisasjon samt tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning.

ii)

Sette virksomhetsmessige mål for IT-aktiviteten.

iii)

Trekke opp rettningslinjer for hvorledes IT-satsningen skal realiseres gjennom valg
av:
o
o
o

teknologiplatform
systemarkitektur
IT-organisasjon

IT-strategien skal være en instrument for bedre å forstå:
o

hvorfor og hvor vi skal investere i informasjonsteknologi og tilhørende
organisasjonsutvikling

o

hvordan vi bedre kan utnytte allerede eksisterende ressurser

På denne måten skal IT-strategien sørge for at vi ikke bare gjør tingene riktig, men
også at vi gjør de riktige tingene, og at vi prioriterer ut fra en helhetsvurdering.

NVE\IT-strat.w50
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FORSLAG/ANBEFALINGER
1.

Forslag til strakstiltak
Strakstiltakene er i hovedsak rettet mot innføring og drift av PCer i nettverk, og
spesielt imøtekomme behovet for nettverkstilkoblinger og tilgang til laserskrivere_
Målet med strakstiltakene er å gi alle PC-brukere en tilfredsstillende løsning samt å
fase ut den ene ND-maskinen (ND-550)_ Sistnevnte vil redusere de årlige
vedlikeholdskostnader med ca. kr. 360.000.

2.

Forslag til satsningsområder
Alternativ A:
Utvikle IT-infrastruktur og -organisasjon samt gjennomføre tiltak som er rettet mot
generell produktivitetsøkning. Alternativet omfatter:
i)

Produktivitets- og servicefremmende tiltak innen saksbehandlingen.

ii)

Anskaffe EDB-system(er) som støtter alle typer konsesjonsbehandling.

iii)

Sørge for bedre integrasjon av alle NV& grunnlagsdata.

iv)

Forenkle den teknologiske platform.

v)

Styrke IT-organisasjonen.

Alternativ B:
Alternativet omfatter de samme tiltakene som alternativ A, men i tillegg omfatter
dette alternativet:
vi)

3.

Styrke produksjonslinjen for innsamling og tilrettelegging av
hydrologiske data, og å forenkle tilgjengeligheten av disse.

Forslag til teknologiplattform
Prosjektgruppen anbefaler en reduksjon av antall maskinplattformer og operativsystem fra fire maskintyper og seks operativsystem til tre maskintyper og to
operativsystem. I tillegg beholder tegnekontoret Machintosh. Antall nettverksoperativsystem reduseres fra to til ett.
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Gruppen anbefaler en teknologiplattform basert på Unix-maskiner som flerbrukermaskiner og servere og IBM-kompatible PCer som arbeidsplassmaskiner. Krevende
anvendelser som GIS vil gi behov for noen Unix-baserte arbeidsstasjoner. Operativsystemene vil være Unix og MS-DOS. Som nett
operativsystem anbefaler gruppen Network File System - NFS, både for Unixmaskiner og PC'er. Gruppen anbefaler videre å holde antall Unix varianter og tilhørende maskiner nede på et minimum. I dag er to varianter aktuelle, CD-4000
serien med EP/IX som er anskaffet i sammenheng med ny versjon av HYDRA, og
SUN/SPARC som er aktuell i sammenheng med GIS-anvendelser. Dagens
Ethernet basert på tynn- og tykk koaksialkabling vil danne ryggraden også i
fremtidens nettverk.
Anbefalingen medfører en utfasing av 3Com PC-nett fra Nokia i løpet av høsten
'91, ND-systemene i løpet av høsten '91 og våren '92 og Cyber 960 innen utgangen
av 1993.
Gruppen anbefaler også følgende et sett av basis brukerprogram:
o
o
o
o

4.

Tekstbehandling:
Regneark:
Tegne og presentasjonsprogram:
Terminalemulator:

WordPerfect
Lotus 1-2-3
Freelance Graphics
ZSTEM, HCL eXeed

Systemarkitektur
Det er behov for en avklaring av NVEs virksomhetsstrategi for å kunne konkretisere vilke behov NVE har for sentrale systemer, dette gjelder spesielt systemer for
Energiavdelingen og Enøk- og markedsavdelingen. Når denne foreligger bør det
gjøres en analyse av fremtidige sentrale EDB-systemer, samt tilhørende handlingsplan.
En gjennomgang og opprydding av dagens systemer kan gjøres uavhengig av
virksomhetsstrategien. Videre kan det også gjøres en analyse av behovet for EDBstøtte for konsesjonsbehandling, og en analyse av database- og utviklingsverktøy.

NVE\IT-strat.wSO
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Forslag til IT-organisering

(i)

Ansvar for drift av infrastruktur og enkelte basis brukerprogram legges
til AD som i dag.

(ii)

Fagavdelingene har selv ansvaret for anskaffelse, drift, opplæring,
støtte og forretningsmessig utnyttelse av alle brukerprogram/applikasjoner. Unntatt fra dette er enkelte felles basis
program, f.eks. tekstbehandling og regneark, der ansvaret er tillagt AD.

(iii)

Lokal brukerstøtte i fagavdelingene styrkes.

(iv)

Det opprettes en EDB-koordineringsgruppe med oppgave å
koordinere avdelingenes EDB-planer, støtte gjennomføringen av de
strategiske valgene og den vedtatte policy, samt delta i videreutvikling
av NVEs IT-strategi. Gruppen skal ha en deltager fra hver avdeling
samt en representant fra regionkontorene som deltar på
halvårsmøtene. Gruppen ledes av AD og rapporterer til VED via A

(v)

AD beholder ansvaret for koordinering og teknisk gjennomføring av
EDB-basisopplæring. For opplæring i WordPerfect forestår AD også
den praktiske gjennomføringen.

(vi)

IT-området ved AD rapporterer halvårlig til Direktørmøte.

(vii)

Systemutviklingsgruppe opprettes i AD

Forslag til områder for handlinger

A

Teknologiplatform
o
o
o
o

B.

utfasing av ND-550 og ND 5400
utfasing av Cyber 960
utfasing av 3Com-nettet
intensivere innføringen av PCer

IT-organisering
o
o
o

oppbygging av AD og midlertidig oppbygging av HD
vitalisering av brukerstøttene i fagavdelingene
etablering
opplæring
etablere EDB-koordineringsgruppen

NVE\lT-strat.w50
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C.

Systemarkitektur
o
o
o
o
o
o
o
o

D.

opprydding i dagens systemer
beskrive en saksbehandlerarbeidsplass
valg av utviklingsverktøy og databaseverktøy
anskaffe og innføre arkivsystem
analyse av datastøtte for konsesjonsbehandling
gjennomgang av utviklingsprosjekter
standardisering av brukergrensesnitt
analyse av erstatning for Elinfo og Sysbas

GIS-anvendelser
avklare 2-3 satsningsområder for GIS-anvendelser
gjøre nytteanalyse der gevinstene for de 2-3 GISanvendelsene beskrives

o
o

E.

Styrke produksjonslinjen for hydrologiske data
o
o

7.

opp-prioritere arbeidet med konverteringen av HYDRA
effektivesere innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av
hydrologiske data

Konsekvenser
A

Økonomi

Sum innsparinger
Sum tilleggsutg.

1993

1994

1995

O

625.000

1.375.000

2.010.000

2.010.000

1.350.000

1.880.000

360.000

360.000

360.000

I tillegg vil strategien kreve en intensivering av den løpende PC-innføringen.

B:

Organisasjon
o
o
o
o
o
o

styrking av AD, fra 7 faste stillingshjemler og 2
engasjement til 9 faste og 1 engasjement
styrking av HD med 1 engasjement
styrke brukerstøtteapparatet i fagavdelingene
kompetanseendring
etablering av EDB-koordineringsgruppe
halvårlig gjennomgang av status og planer innen ITområdet for Direktørmøtet
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c.

Tjenester
o
o

D.

Kompetanse
o

E.

standardhevning på eksisterende tjenester
nye forretningsområder
nasjonal forvaltning av hydrologiske data
nasjonalt ledningsatlas
flomvasling

kunne bevare kompetanse i systemne, mindre
personavhengighet

Arbeidsmiljø
o

o

mer tilfredsstillende arbeidssituasjon pga bedre
tilgjengelighet, enklere brukergrensesnitt, bedre
driftsstabilitet. Dette vil også føre til større grad av
selvhjulpenhet
overgang til lavstråleskjermer

NVE\lT-strat.wSO
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GROV VIRKSOMHETSANALYSE
IT-strategiprosjektet har ikke som oppgave å utføre en fullstendig virksomhetsanalyse av NVE. Dette ansvaret påhviler gruppen som arbeider med NVEs
virksomhetsstrategi, og det utføres av et eget prosjekt. IT-strategiarbeidet har
allikevel et behov for en grunnleggende forståelse av virksomheten slik at det blir
en god sammenheng mellom IT-satsingen og NVEs virksomhetsmessige
prioriteringer. I rapporten har vi derfor lagt vekt på å få belyst de delene av
virksomheten som har spesielt behov for IT-støtte. Særlig har vi lagt vekt på å få
frem oppgaver som er nye eller har fått større betydning pga. ytre endringer. De
endringene vi har tatt i betraktning er ny energilov, voksende behov for data og
analyser til miljø- og klimaovervåkning, og teknologiske endringer som kan skape
nye mulige oppgaver.

2.1

HOVEDINNTRYKK AV NVE
Oppe;aver, oml!ivelser oe; holdnine;er til virksomhetsutvikline;
Norges vassdrags og energiverk er en av Oeds ytre etater. Ansvaret er forvaltning
av vassdrag og vannressurser samt landbasert (nettverks-distribuert) energiforsyning. Innenfor begge forvaltningsområdene finnes sterke, tilgrensende og tildels konkurrerende virksomheter. Innen energi-området er oppgaver, ansvar og
forholdet til omverden rimelig klart. Forvaltningsansvaret for vannressursene er
derimot delt mellom flere virksomheter. Noe forenklet går delingen mellom
kvantitet og kvalitet der Oed ved NVE har ansvaret for kvantitet, mens kvalitetsansvaret hovedsaklig ligger hos Md ved SFT og DN, Helsedirektoratet og SIFF,
samt Fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Denne delingen medfører store, uklare
gråsoner der de forskjellige etatene tildels kjemper om "retten til problemene".
NVE har siden midten av 70-tallet blitt sterkt redusert i størrelse, betydning, makt
og innflytelse. Dette skjedde først ved opprettelse av Miljødepartementet, deretter
gjennom fisjonen med Direktoratet for statskraftverkene, og nå til sist ved omorganiseringen i 1990. Disse prosessene preger fremdeles medarbeidernes
holdninger til hvorledes NVE skal virke i dag og utvikle seg i de nærmeste årene.
Hovedinntrykket er at NVE ønsker å prioritere bedre og mer effektiv utførelse av
de oppgaver de er pålagt gjennom den siste organisasjonsendringen. Spesielt vil de
satse på IT-utvikling som kan øke produktivitet hos saksbehandlere og administrasjon. Utvikling av nye oppgaveområder basert på utnyttelse av IT innen energiog vannressursforvaltning har lavere prioritet hos ledelsen. Nedover i de berørte
avdelingene derimot, er det flere som ønsker en slik satsing. Imidlertid finner vi det
som en gjennomgående holdning i NVE, at de vanskelig kan påta seg nye ansvar
etter en omorganisering som har medført flere oppgaver og mindre bemanning.
Det er derved en fare for at NVE ikke vil spille rollen som en aktiv forvalter i de
nærmeste årene. Resultatet kan bli redusert innflytelse innenfor interessante og
viktige arbeidsområder.

NVE\IT-strat.w50
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NVE som konglomerat
NVE er et konglomerat av oppgaver som krever forskjellige IT-løsninger. Som en
følge derav må hver avdeling tenke strategisk med hensyn til valg av løsninger
innenfor egne ansvarsområder. Til tross for dette spriket i arbeidsoppgaver er det
viktig at de forskjellige løsningene er basert på en felles teknologisk plattform eller
infrastruktur. Dette er nødvendig for å kunne tilby en kosteffektiv drift av
systemene. Hos NVE ligger det betydelige driftsmessige potensialer i å
standardisere infrastrukturen. Men enda viktigere enn effektiv drift er den økte
tilgjengelighet til alle NVEs data som en slik standardisering skaper. Dette omfatter både tilgjengelighet på tvers av NVEs egen organisasjon og for eksterne
brukere.
NVE eier store datamengder og omfanget utvides stadig gjennom en utstrakt innsamling av nye data. Dette er data som benyttes på tvers i hele organisasjonen. I
tillegg er det et stort antall eksterne kunder som benytter NVEs rådata, analyser
og analyseprogrammer. En riktig forvaltning av disse data kan få stor betydning for
NVEs plass i fremtiden.

2.2

ENERGIFORVALTNING
Tilgrensende virksomheter
På energiforvaltningsområdet har NVE en rekke tilgrensende virksomheter. Noen
av de viktigste er Oed, Samkjøringen, Statkraft, Nor-Energi, EF! og Vassdragsregulantenes forening. I dagens situasjon er ansvars- og oppgavedeling mellom
NVE og de tilgrensende virksomhetene rimelig klar, og det er få oppgaver som
plasseres hos NVEs konkurrenter. Spesielt gjelder dette konsesjonsbehandling der
det bare er Oed som kan tre inn og overta oppgaver. Oed har derimot plassert
enkelte råogivningsoppdrag hos konkurrerende virksomheter.
Markedsutfordringen
De siste årene har med all tydelighet vist at det er et stort forbedringspotensial når
det gjelder utnyttelse av det norske vannkraftsystemet. For NVE er utfordringen å
arbeide for en bedre utnyttelse av våre innenlandske energiressurser samt å være
pådriver for å få gjennomført gode enøk-tiltak. Ved et mer fleksibelt og aktivt
energimarked vil energiressursene kunne utnyttes bedre samtidig som aktørene kan
få troverdige signaler som kan utløse ulike enøk-aktiviteter inkludert lønnsom opprustning og utvidelse av eksisterende kraftanlegg.
NVEs innsats for å opprette et energimarked som fungerer bedre enn dagens, vil
kunne rettes mot flere områder:

(i)

Sørge for at el-nettet ikke fører med seg hindringer for en fri omsetning av energi. Blant annet vil dette medføre et behov for klare
regler for å gi produsenter og brukere tilgang til regionalnettet, til de
lokale fordelingsverks distribusjonsnett, samt å etablere tilhørende
overføringstariffer. Tilsvarende vil det bli et behov for å overvåke det
nasjonale nettselskapet.

NVE\lT-strat.w50
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(ii)

Overvåke planlegging og utbygging av el-nettet slik at markedet ikke
begrenses av flaskehalser i overføringssystemet. Dette omfatter også tilstrekkelig muligheter for fri energiutveksling med utlandet_

(iii)

Delta i utviklingen av nye kontraktstyper for kjøp og salg av elektrisk
energi.

(iv)

Overvåke markedet gjennom tilknytning til en påtenkt omsetningssentral for energi. Dette omfatter bLa_ oversikt over omsetningstall,
kontrakter med løpetid, volum, energi- og overføringstariffer samt oppdaterte verdier for det omsatte volum.

(v)

Etablere et system som sikrer en rask og riktig saksbehandling ved tildeling av omsetningskonsesjoner.

(vi)

Støtte utvikling av teknologi og marked for bedre utnyttelse av tilfeldig
kraft. Det vil si øke andelen av brukere som effektivt kan veksle
mellom el-energi og alternative energiformer avhengig av priser og tilgang.

Kanskje er opprettelse av et effektivt marked, det viktigste tiltaket for å sette fart i
både opprustnings- og utvidelsesarbeidene samt enøk-aktivitetene. Uten et marked
mangler disse aktivitetene et tilstrekkelig incitament. Andre viktige tiltak innenfor
enøk-sektoren er:
(vii)

Holde oversikt over bruk av enøk-midler sammen med tilhørende
resultater.

(viii)

Utarbeide pålitelige oversikter og analyser som viser i hvilke sammenhenger det er riktig å gjøre enøk-tiltak samt hvilke tiltak som gir best
kost/nytte.

(ix)

Utarbeide oversikt over de enøk-tilbud som stilles til rådighet for
produksjonsverk, fordelingsverk og forbrukere. Overvåke
konsekvensene av de ulike stønadsordningene.

(x)

Tilrettelegge bakgrunnsdata og beregningsprogrammer som kan støtte
kraftverk som vurderer opprustning og utvidelser.

(xi)

Tilrettelegge datagrunnlaget (tilsigsdata, tidligere konsesjonsbestemmelser, beregne konsekvenser, etc.) slik at det er enkelt å
vurdere kraftverksutvide1ser utover eget konsesjonsområde.

I tillegg til satsingen som støtter utviklingen av et mer fleksibelt energimarked,
samt enøk-aktiviteter, så har energi-sektoren i NVE også behov for styrke det
tradisjonelle forvaltningsarbeid. Dette omfatter særlig:
(xii)

Etablere EDB-systemer som støtter behandling av anleggs- og områdekonsesjoner. Et slikt system vil også kunne forenkle tilgang til
konsesjonsdata generelt. Dette er data som både avd. E og resten av
NVE jevnlig har behov for.

NVE\IT-strat.w50
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(xiii)

Opprette en info-bank for aktører og myndigheter med forbruks- og
produksjonsstatistikk, prognoser for energibehov og -priser, ressurstilgang og utbygningsplaner samt kostnader for utbygning av ny kraft.

I tillegg bør NVE utrede hvilken posisjon virksomheten skal ha i forhold til
produksjon og bruk av andre energislag, dvs. NVE som en totalansvarlig forvalter
innen energi-sektoren.

2.3

VASSDRAG- OG VANNRESSURSFORVALTNING
Tilgrensende virksomheter
På vassdrags- og vannressurssiden er antall tilgrensende virksomheter enda større
enn på energisiden. Samtidig er grenselinjene mellom virksomhetene mindre klare.
I tillegg til Miljøverndepartementet med SFT og Direktoratet for Naturforvaltning,
Helsedirektoratet og SIFF samt Fylkesmennenes Miljøvernavdelinger som er nevnt
over, finner vi bl.a. NIVA, NGU, Landbrukshøyskolen og Norsk Polarinstitutt.
Videre arbeider de store leverandørene på energisiden samt deres interesseforeninger med hydrologi. Hydrologi er også viktig for de fleste virksomheter som
arbeider innen klimaforskning. NVE har også et grensesnitt mot konsulenter, og
mot Vegvesenet og NSB med hensyn til erosjon og forbygning. Grensesnittene kan
være alt fra konkurranseforhold via samarbeid til kundeforhold der NVE leverer
data og analyser. Det kan synes som om det er behov for en opprydning av
ansvarsforholdene. NVE sitter på sterk kompetanse, viktige datamengder og
sentrale EDB-systemer. For NVE gir dette gode muligheter for å komme styrket ut
aven slik ansvarsopprydning.
Miljøutfordringen
Gjennom store datamengder med lange måleserier av viktige naturparametere gir
overvåkning og forvaltning av vannressursene en sterk knytting til miljø- og klimaovervåkning. Området synes å øke i viktighet sammen med økende oppgavemengde. Basert på det engasjement NVE allerede har innen vassdrags- og vannressursforvaltning ser vi fire hovedretninger for videre satsing:
(i)

Styrke posisjonen som sentral for innsamling og tilretteleggelse av alle
vann- (overflate-, mark- og grunnvann) og bredata knyttet både til
vannressursforvaltning og til overvåkning av regionaVglobalmiljø (klima,
global transport av forurensninger) og lokalmiljø (erosjon, sedimenttransport, avrenning, lokalforurensningstransport). Med alle vann- og
bredata tenkes både på kvalitets- og kvantitetsdata. En slik satsing vil si
aktivt videreutvikle og selge tjenester fra det omfattende nettet av
målestasjoner og de tilhørende dataprogrammer for innhenting, tilretteleggelse, lagring og gjenfinning av data.

(ii)

Forsterke engasjementet innen overvåkning og analyse av regionaV
globalmiljø, spesielt klimaendringer. NVE har allerede i dag oppgaver
innen klimaovervåkning, bl.a. har massebalansemålinger fra breer en
sentral betydning. Viktige utfordringer ligger i å analysere eventuelle
konsekvenser for norsk energiforsyning, jord-, skogbruk, og natur.

NVE\IT-strat.w50

NVE - IT-strategi

(iii)

Fortsette oppbygging av tjenestespekteret innen overvåkning og
analyse av lokalmiljø, dvs. erosjon, sedimenttransport, avrenning og
lokalforurensningstransport, basert på mer tradisjonelle hydrologiske
tjenester. NVE har bl.a_ satset aktivt på flomvarsling,
rådgivninglvurdering av isgang og deltagelse i avrenningsprosjekter
innen jordbruket.

(iv)

Utvikle en Nasjonal Vannressursplan, som vil samordne alle forhold
med hensyn til bruk og vern av vannressurser.
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NVE må samtidig ivareta sitt nasjonale overvåknings- og forvaltningsansvar av vassdrag og vannressurser. De lange måleseriene fra flere vassdrag har stor betydning
for dette overvåkningsarbeidet. Disse data er også viktige for forskning innen både
vann- og klima-sektorene. Forvaltningsarbeidet kan med stor fordel styrkes med
bl.a.:
(v)

Bedre EDB-system for behandling av vassdragskonsesjoner, og for å utarbeide statistikker og rapporter basert på konsesjonsdata.

De 4 førstnevnte satsingsområdene er ikke bare avhengig av datasystemer og
analysearbeid. Minst like viktig er det å synliggjøre for utenverdenen NVEs
virksomhet innen disse feltene.
Det er viktig at ingen av disse satsingene går på bekostning av NVEs tradisjonelt
sterke side, oversikt over vann som energiressurs. Det er energiproduksjonen som
har betalt for oppbyggingen av NVEs sterke kompetanse og verdifulle databaser
innen vannressursforvaltning. Det er ingen grunn til å vente en redusert etterspørsel etter disse tjenestene i fremtiden. I et åpent energimarked med flere og
mer fleksible avtaletyper, er det derimot grunn til å tro at det er flere aktører som
er interessert i denne typen informasjon. Innenfor dette området tror vi private
konsulenter og institutter, interesseforeninger og store energiaktører står klare for
å overta de oppgaver som NVE eventuelt vil utføre utilfredsstillende.
Tilsvarende er det flere offentlige etater som mer enn gjeme vil overta forvaltningsoppgaver som NVE ikke skjøtter med tilstrekkelig dyktighet og oppmerksomhet.
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OPPSUMMERING AV MULIGE IT-TILTAK KNYfTET TIL UlVIKLING AV
VIRKSOMHETEN
NVE er for tiden inne i en prosess der de skal utvikle virksomhetens strategi og
angi de fremtidige prioriteringer. Resultatene fra denne prosessen er viktige for å
få en god sammenheng mellom NVEs virksomhetsrnessige satsing og utviklingen
innen IT-området. Foran har vi forsøkt å få frem de viktigste virksomhetsområdene
uten å ta stilling til NVEs engasjement i disse, eller deres innbyrdes prioritering.
For mange av områdene vil en satsing kreve nødvendige IT-tiltak. Under har vi
oppsummert en rekke av disse tiltakene. I påvente av NVEs virksomhetsstrategi
har vi i oppsummeringen valgt å la tiltakene være uprioriterte.
Generelle tiltak
Vi har valgt å dele tiltakene inn i generelle tiltak, tiltak innen energi-sektoren, og
tiltak knyttet til vassdrags- og vannressurs-sektoren. De generelle tiltakene er først
og fremst mot produktivitetsøkning innenfor dagens virksomhet. De er således ikke
primært rettet mot virksomhetsutvikling.

A:

Produktivitets- og servicefremmende tiltak innen saksbehandling. Det
vil si tiltak som både er rettet mot ren effektivisering og som er rettet
mot bevaring og systematisering samt bruk av kunnskap knyttet til
erfarne saksbehandlere og av data fra eksisterende datalagre.
Tiltaket er rettet mot arkivsystemer, generelle systemer for å skape
bedre tilgjengelighet til data som erfaringsmessig benyttes regelmessig,
og systemer for elektronisk lagring og oversending av komplette saksmapper samt for å styre og overvåke saksgangen.

B:

C:

Anskaffelse av EDB-system(er) som støtter alle typer konsesjons- behandling, dvs. vassdragskonsesjoner, anleggs- og områdekonsesjoner
og omsetningskonsesjoner. Systemet skal ikke bare støtte selve
konsesjonsbehandlingen, men også benyttes ved tilfeldige dataforespørsler, ved regelmessig rapportering og utarbeidelse av statistikker, og ved alle typer undersøkelser som har behov for NVEs
konsesjonsdata.
Sørge for bedre integrasjon av alle NVEs grunnlagsdata. En slik
integrasjon kan tildels realiseres ved anskaffelse av gode konsesjonsbehandlingssystemer, og ved oppgradering av de sentrale hydrologiske
systemene sammen med utnyttelse av et geografisk informasjonssystem.
(Oppgradering av de sentrale hydrologiske systemene er nevnt som et
eget tiltak under.)
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Tiltak innen energisektoren
D:

Markedsovervåkning, f.eks. en parallell til VerdiPapirSentralen (VPS),
med tilknytning til den nye omsetningssentralen, med oversikt over alle
kontrakter med tilhørende informasjon, omsetningsvolum, etc.

E:

Erfaringsanalyser fra enøk-tiltak som bl.a. viser hvilke tiltak som gir
best kost/nytte sammen med de tilhørende forutsetninger.

F:

Oversikt over de enøk-tilbud som stilles til rådighet for produksjonsverk, fordelingsverk og forbrukere. Holde oversikt over bruk av midler,
sammen med resultater og konsekvenser av de ulike ordningene.

G:

Anskaffe nødvendige systemer for å utarbeide og vurdere prognoser
for energibruk og -priser, ressurstilgang og utbyggingsplaner, samt
priser for alternative utbyggingsformer for anskaffelse av ny energi.

Tiltak knyttet til vassdrags- og vannressurssektoren
H:

Bygge opp en tjeneste som datainnsamler og databasevert for andre
virksomheter/etater som har behov for vann- og miljødata. Slike
virksomheter omfatter bl.a. NIVA, ON, SFT og aktører i energimarkedet. Styrke produksjonslinjen for innsamling og tilrettelegging av
data og forenkle tilgjengeligheten.

I:

Forbedre og fornye de systemene som kan styrke konsulentvirksomheten innen miljø/klima- og ressursovervåkning, dvs. salg av
analyser og konsekvensvurderinger.

J:

Fornye systemene innen flomvarsling.

Så lenge det er behov for en ytterligere klargjøring av virksomhetsstrategien, så
kan NVE velge en vei fremover der det første året benyttes til utvikling av ITinfrastruktur og- organisasjon samt tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning. Infrastrukturen og organisasjonen vil i så tilfelle stå bedre rustet til å
realisere IT-utvikling innenfor de virksomhetsområder som ledelsen i mellomtiden
har prioritert.
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3.

IT-STATUS

3.1

TEKNOLOGISK INFRASTRUKTUR

15

Maskiner oe; nettverk
NVE har i M29 et omfattende lokalnett som knytter sammen maskiner, terminaler,
skrivere og PCer. Lokalnettet er basert på Ethemet med en kablingsstruktur som
benytter tykk og tynn koaksialkabel. I tillegg til ethemettet er det trukket et sett av
trådpar som overfører asynkron trafikk mellom terminalservere (CS/200),
terminaler og skrivere samt enkelte PCer. De fleste PCene er imidlertid knyttet
direkte til ethemettet, og målet er å gi alle PCer en slik tilknytning. Lokalnettet er
videre knyttet til regionskontorene via det offentlige datanettet Datapak.
Til dette lokalnettet er det tilknyttet en rekke maskinressurser. Disse omfatter:
o
o
o
o
o
o

ca. 150 av de i alt ca. 200 PCene
Cyber 960
CD-4360
ND 5400
ND 550
3COM-server

Cyber 960:
Operativsystem:
cpu/hukommelse/disk:
Backup enheter:

Standard programvare:
Hovedbruk:

CD-4360:
Operativsystem:

cpu/hukommelse/disk:
Backup enheter:
Standard programvare:
Hovedbruk:

Både NOS og NOSNE
Cyber 960-11, 20 PP/ 64 MB/ 10,4 GB
2 stk 9 spors 1600/6250 bpi magnetbåndstasjoner
Fortran, Cobol, Oracle, GPGS, ES-4
ES-4 økonomisystem, Vareg, hydrologisk database og hydrologiske beregninger, regnskap
og saksarkiv i VY, samt EL-info.

Unix i Control Datas versjon kalt EP/IX, med
NFS nettoperativsystem.
Risk fra MIPS/32MB/6Gb.
Video 8 tape ca. 2 GB pr. kasett og streamer
ca. 200 MB pr. kasett.
C, Fortran, UNIRAS, Tornado, hydrologisk
subrutinebibliotek, GPGS
Hydrologiske databaser og analyseprogram,
PC-nett server for PC-NFS-klienter (file- og
skriverserver for Unix-baserte NFS-klienter),
Alle typer FlCS applikasjoner som erstatning
for ND-maskinene.
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ND-550:
Operativsystem:
Disk:
Backup enheter:

Standard programvare:
Hovedbruk:

ND 5400:
Operativsystem:
Disk:
Backup enheter:
Standard programvare:
Hovedbruk:

3COM-server (Server 1):
Operativsystem:
cpulhukommelse/disk:
Backup enheter:
Standard programvare:
Hovedbruk:

Sintran ill L-versjon
900MB
1 stk. 9 spors 1600/6250 bpi
magnetbåndstasjon
Notis-WP, Notis-BG, Notis-CALC, FlCS,
Fortran, Sprint, Mimer
FleS-applikasjoner inkl. Vassdragsreg,
EFl-programmer.
Sintran III L-versjon
250MB
Streamer
Notis-WP, Sprint
Notis

OS/2 med LANmanager nettoperativsystem
Alfaskop m338/8MB/300MB
Streamer
WP

PC-nett-server, PCene benyttes hovedsaklig
til tekstbehandling med WordPerfect.

Programvare
Programvaren som benyttes av NVE er angitt i fire tabeller som gir oversikt over
kontorstøtte og generelle saksbehandlersystemer, administrative systemer, systemer
knyttet til forretningsdrift, produksjon og spesialisert saksbehandling, samt
utviklingsverktøy.
Systemene for kontorstøtte og generell saksbehandling samt de administrative
systemene, samlet i vedlegg A tabell 1 og 2, automatiserer eller forenkler tradisjonelle oppgaver som dokumentskriving og regnskapsføring. Disse systemene
endrer ikke oppgavene i seg selv, men de avlaster medarbeiderne fra deler av den
tunge og tidkrevende databearbeidingen.
De forretningsorienterte systemene derimot, tilbyr i større grad nye eller forbedrede tjenester basert på utnyttelse av informasjon. I NVE omfatter disse
systemene de som støtter produksjon og spesialisert saksbehandling angitt i vedlegg
A tabell 3. De kjennetegnes i stor grad ved at de utnytter datamaskinenes
muligheter til å fremskaffe ny informasjon fra den underliggende datamengden. I
dette tilfelle er det ikke lenger bare snakk om å automatisere eksisterende oppgaver. Systemene er nå med på å endre virksomheten, bla. ved omlegging av
eksisterende tjenester, utvikling av nye tjenester og økt servicegrad. Flomvarsling
er et eksempel på en slik ny tjeneste som er basert på utnyttelse av
informasjonsteknologi. På lik linje med andre ressurser i virksomheten, som må
forvaltes med omtanke, krever de nye tjenestene en gjennomtenkt forvaltning av
de underliggende data.
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NVE er en informasjonsintensiv virksomhet, dvs. at NVE hovedsaklig lever av å
forvalte, bearbeide og presentere informasjon i form av notater, rapporter og
innstillinger. Omgivelsene stiller stadig økende forventninger til NVE med hensyn
til umiddelbart å besvare mange og ulike forespørsler innen virksomhetens ansvarsområder. Knapphetsressursen er kompetanse. Utviklingen av de forretningsorienterte systemene i NVE vil derfor være av stor betydning for hvorledes
virksomheten vil lykkes i fremtiden.
En oversikt over NVEs programvare er gitt i VEDLEGG 1.

3.2 IT-ORGANISERING OG KOMPETANSE
Dagens organisasjonsform er svært ny, og er inne i en konsolideringsfase. De to
tidligere direktorater (Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet), med sine
spesielle miljøer skal nå arbeide tettere sammen. De skal dele felles ressurser i
form av personell, data, utstyr og hjelpemidler, og sammenslåingens synergieffekter
skal komme til syne i form av større effektivitet og evne til å løse flere, og mer
komplekse oppgaver.
Vi har gått gjennom NVEs nåværende IT-organisering (ansvarsområder, ITrelaterte funksjoner) og IT-kompetanse. Vår statusbeskrivelse tar utgangspunkt i
dokumentasjon fra IT-prosjektgruppen og de samtaler vi har hatt med ledere,
EDB-fagpersonell og brukere av ulike typer EDB-systemer/IT-relaterte
hjelpemidler.
De siste omorganiseringer i NVE kan sies å ha skapt overgangsproblemer, også på
IT-siden, som vil være midlertidige. På bakgrunn av tidligere erfaringer vil vi
likevel si at overgangs-problemer kan gå over lang tid - og i verste fall bli varige.
Derfor skal man ikke uten videre akseptere at overgangsprosesser må ta tid, men
heller påskynde prosessene.

3.2.1 IT-brukere
Alt personell i NVE bruker IT i en eller annen form i dag. Bruken varierer fra
miljø til miljø, og spenner fra tekstbehandling til store, komplekse systemer med
avanserte og egenutviklede analysemodeller.
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3.2.2 IT-fagmiljøer

Det finnes 2 EDB-enheter i dagens organisasjon.
1): Administrasjonsavdelingen (AD)
I følge ADs virksomhetsplan er arbeidsområdet: Drift, vedlikehold, planlegging og
utvikling av NV& EDB-baserte informasjonssystem.
På driftssiden innebærer dette bl.a. drift av NVEs sentrale maskinutsrustning med
tilhørende periferi-enheter, drift av kommunikasjonssystemer, installasjon av
maskin- og programvare, utstyrsanskaffeiser, sikringstiltak, kostnadsberegninger
mht. drift, brukerstøtte og veiledning.
På planleggings- og utviklingssiden skal AD drive strategisk planlegging,
kostnadsberegninger mht. EDB-prosjekter, koordinering, veiledning i valg av
maskin- og programvare, deltakelse i systemutvikling og programmering,
utarbeidelse og gjennomføring av kurs, brukerstøtte, veiledning og vedlikehold av
programmer.

2): Hydrologisk avdeling (HD)
HD har IT-støttefunksjoner overfor avdelingens egne brukere, og er i hovedsak
rettet mot system-utvikling og systemdrift mht. avdelingens egne systemer. HD er
også sterkt inne i bildet mht. utstyrs- og systemanskaffelser til H.
Det finnes dessuten applikasjonsrettede fagmiljøer i Vassdragsavd, Tilsyns- og
beredskapsavd, Energiavd og MarkedsÆnøkavd.
3.2.3 Ansvarsområder

Informasjon om bruk av IT i NVE
Denne delen er ikke godt nok dekket, og det er her tale om informasjon av god
kvalitet om muligheter innen IT/bruk av IT i NVE totalt. Vi har registrert at endel
informasjonsmateriale er utarbeidet, men selve arbeidet og ansvaret er ikke satt i
system.
IT-anskaffelser (PC-relatert utstyr 02 pro2famvarer/hjelpemidler)
IT-anskaffelser til den enkelte avdeling er stort sett styrt lokalt, ut fra behov og
budsjetter. AD blir i svært liten grad rådspurt mht. valg av teknologi, bortsett fra i
de tilfeller hvor den sentrale datakraft skal utnyttes og ved PC-anskaffelser.
Innkjøpsavdelingen bestiller og følger opp bestillingene.
Installasjon av utstyr, oppkoblin2er mot nett
AD bistår i stor grad her overfor avdelingene (bortsatt fra i H hvor HD dekker
området). Vi har registrert en del frustrasjoner på grunn av at installasjoner tar tid
og at oppgavene rundt installasjoner ikke er godt nok definert.
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Utviklinl:
Systemutvikling skjer hovedsaklig innen fagavdelingene, evt. med konsulentstøtte,
og ansvaret ligger da i den enkelte fagavdeling.
AD koordinerer systemanskaffelser/utvikling som innbefatter flere avdelinger.
Den sentrale EDB-infrastruktur
Ansvaret for at de sentrale maskiner og at kommunikasjonen mot disse fungerer,
er lagt til AD. Denne delen er standardisert.
Applikasjoner (systemer)
De enkelte avdelinger (og seksjoner) ser ut til å ha klart for seg hvilke systemer de
eier.
Ansvaret for felles systemer, som f.eks. tekstbehandling, er tillagt AD.
Det er anskaffet mange ulike typer PC-programvarer til NVE, og det foregår også
i dag lokale og personlige innkjøp av denne type, tildels overlappende
programvarer. Dette skyldes i stor grad at mye av data-behandlingen på PC skjer
lokalt, og er svært personlig motivert.

Den enkelte avdeling/seksjon administrerer sine egne data som er lagret på
maskiner som Cyber, CD-4360 og ND. ADIHD har støttefunksjoner rundt denne
administrasjonen (f.eks. back-up). Energiavd. leiekjører i tillegg på en Primernaskin.
Spredningen av PC-bruk og tilgangen til programvare har skapt mange lokale
datalagre, oftest dedikert til den enkelte bruker. Det finnes i dag ingen funksjon
som data-administrator som skal sikre kontroll og oversikt over NVE's totale dataressurser, og gjøre data tilgjengelig etter behov. NVE har en stor ressurs i de
lokale elektroniske datalagre som ikke er utnyttet. Tilsvarende finnes det data som
ikke er i digital form (dokumenter, rapporter, bildemateriale, og det som er "lagret
i hodet på den enkelte".
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Brukerstøtte
En person i hver avdeling skal være brukerstøtte mht. tekstbehandling. Etter en
tung "innkjøringsperiode", da man stedvis ikke oppnådde tilstrekkelig kompetanse
mht. nevnte funksjon, har man nå en mer stabil og tilfredsstillende situasjon. Med
fortsatt må andre, mer kompetente brukere innen avdelingene, eller personell fra
AD, ta en del av belastningen med å hjelpe brukere. Dette er en ressurskrevende
jobb som nødvendigvis må gå ut over andre, prioriterte oppgaver.
Løpende problemløsning mht. PC-utstyr, PC-programvarer etc. tar også mye tid.
Enkelte avdelinger har kompetente personer som de kan benytte, mens andre
avdelinger er avhengig av bistand fra AD.
HD har organisert brukerstøtte. Denne gir seg uttrykk i turnusordninger mht. vakttelefon og problemløsning.
Opplæring
AD utfører og står ansvarlig for dagens basis-opplæring innen EDB, spesielt mht.
tekstbehandling, Lotus 123, ES-4 og MS-DOS og Windows.

3.2.4 Ressurs-situasjonen
I avdelingene/seksjonene
Antall stillingshjemler i de enkelte avdelinger er blitt kraftig beskåret det siste året,
og det har innvirkning på bruken av ressurser - også på IT-relaterte oppgaver.
Brukerstøttefunksjonen rundt tekstbehandling er i dag lagt til de enkelte
avdelinger. I noen avdelinger fungerer dette, i andre fungerer det ikke. AD må
derfor fortsatt delvis fungere som brukerstøtte og problemløser mht.
tekstbehandling.
I enkelte avdelinger finnes det miljøer av ulike størrelser som til en viss grad har
kunnet avhjelpe problemer som oppstår på IT-siden. Disse miljøene består av
ekspertbrukere og personell med tidligere EDB-erfaring, og har etablert seg i en
"uformell" IT-organisasjon. Dette går periodevis ut over deres daglige gjøremål, og
det er ingen ønsket situasjon at de ikke får utført sine egentlige oppgaver.
I andre avdelinger mangler man ekspertbrukere.
Det er negativt at de personer som er utpekt til å stå for den interne brukerstøtte,
ikke fungerer som tenkt.

AD har mange og varierte gjøremål. Selv om mange av disse gjøremålene er
spesialiserte, så kreves det generell innsikt for å løse problemer. Vi har merket oss
at en del "livsviktige" funksjoner rundt den sentrale maskin utrustning har lav
bemanning, og dette er svært kritisk for bedriften som helhet.
AD har en anstrengt ressurs-situasjon.
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HD har et klarere definert, oversiktlig og hornogent arbeidsornråde.
Hydrologiavdelingen sorn sådan har arbeidet rned bruk av teknologi i forholdsvis
lang tid, og er i stor grad selvforsynt rned IT-ekspertise på det operative plan. Det
rnå likevel sies at også denne bernanningen er presset i sin arbeidssituasjon, jfr.
frarndriften i Tornado-prosjektet.

3.2.5 NVEs kompetanseprofil: Sterke og svake sider

ADs kornpetanse er spesiell tung på drift av Cyber, ND og UNIX-rnaskiner. Når
det gjelder kornrnunikasjon (LAN) og nettverk er rnan i en læringsprossess. AD
har god kunnskap orn de ulike operativsysternene, rnen kunnskapen er konsentrert
orn få personer rned liten overlapping.
Innen brukerstøtte og opplæring har AD stor tyngde rnht. tekstbehandling og
DOS, sarnt ES4. Det sarnrne gjelder valg og bruk av PC-utstyr og prograrnvarer.
Da systernutvikling i stor grad er lagt til brukeravdelingene, er ikke kornpetansen i
AD rettet rnot de teknikker og arbeidsrnåter sorn understøtter
systernutviklingsprosjekter.
Prosjekt/prosjektlederkornpetanse rnangler i stor grad, rnen er likevel under
oppbygging. Dokurnentasjon er lavt prioritert.
Status-undersøkelsene viser at ADs kornpetanse i forbindelse rned utstyr/feilsituasjoner blir sett på sorn svak.
ADs virksornhetsplan spenner over store deler av IT-ornrådet og setter krav til
personalef rnht. oversiktskornpetanse (se bruken av IT i et større perspektiv).
Denne kornpetansen finnes i AD, rnen fordelt på få personer. Det store antallet
operativsysterner i NVE (og de ulike rnaskin-plattformene) rned tilhørende behov
for spesialkornpetanse, er ressurs- og kunnskapskrevende.
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HD har tung kompetanse på de systemer/applikasjoner som eies av H. I tillegg har
HD god kompetanse på databaser, systemutvikling, tekstbehandling og PC.
HD fungerer kompetansemessig overfor Hydrologiavd, på samme måte som AD
gjør for resten av NVE, bortsett fra drift av stormaskiner og nett.
Brukerene
Brukerene (bortsett fra deler av HD) har behov for å tilegne seg mer kompetanse
på bl.a. tekstbehandling og bruk av PC-utstyr, dvs. de må bli mer selvhjulpne. Den
omfattende kursvirksomhet, og behovet for daglig bruk, vil bidra til at miljøet for
tekstbehandling etablerer seg etter en stund.
Bruk av fellessystemer som ES-4 krever også mer kompetanse på avdelingsnivå.
Det finnes enkeltpersoner eller mindre grupper i enkelte avdelinger som innehar
både generell og spesiell kompetanse innen IT. Denne kompetansen får
avdelingene i noen grad nytte av gjennom enkeltpersonenes/gruppenes utførelse av
arbeidsoppgaver, og også gjennom tilfeller av problemløsning for andre.
Selv om ressurspersonene til en viss grad overfører kompetanse til andre, er selve
ekspert-kompetansen knyttet til enkeltpersoner og ikke organisatorisk fundert.
Slutter personene, blir også mye verdifull kompetanse borte.
VEDLEGG 2 (NVEs kompetanseprofil - tabell) gir mer statusinformasjon.
3.2.6 Kompetanseoppbygging

Totalt sett skjer det meste av kompetanseoppbyggingen gjennom det man lærer i
sin daglige arbeidssituasjon eller prosjekter.
Kompetanse som man er avhengig av i den daglige drift (sentralmaskiner,
operativsystemer og visse verktøy) får personalet delvis gjennom eksterne kurs, og
delvis gjennom eget arbeid.
Det kjøres primært interne kurs på tekstbehandling, MS-DOS, Windows, Lotus123 (og PC-relaterte områder) samt ES-4 (fellessystem).
Prosjektarbeid/ledelse blir nå tilbudt gjennom kurs i NVEs regi.
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3.3 EDB-SIKKERHET

3.3.1 ADs rapport ang. datasikkerhet (1990)
En rapport som er utarbeidet av AD høsten 1990 tar for seg problemstillinger
rundt datasikkerhet i NVE. Her er noen av de viktigste punktene som har
aktualitet i dag:

* Periferutstyr (plottere, printere, terminaler og PCer) står i tildels åpne fellesrom,
uten annen beskyttelse enn det adgangskontrollen til Middelthunsgt.29 gir.

* Eksisterende sikkerhetstiltak mot uautorisert tilgang er tilfredsstillende.
* Det interne 3COM nettet er passordbeskyttet.
* De sentrale EDB-maskinene er passordbeskyttet.

*

Backuprutiner på sentralt utstyr (full, partiell) er tilfredsstillende.

* Kjølesystemet for EDB-sentralen ligger utsatt til (sårbart punkt).

*

Brannøvelser kan gjøres oftere.

* System for endring av passord må settes i drift.
3.3.2 Rutiner rundt autorisasjon og datasikkerhet
NVEs saksbehandlere sitter i dag i stor grad med informasjon på sin egen PC, evt.
i de systemer som er knyttet til avdelingen. Tilgangskontrollen mht. maskiner som
ND og Cyber må sies å være god.

Når det gjelder den enkelte saksbehandlers lokale data, så er disse skjermet fysisk
for andre brukere, og man må ha tilgang til maskin m/platelager for å komme til
informasjonen.
Overgang til WP, PC-nett med databaseservere, fremtidige løsninger rundt
saksbehandling og arkiveringlinformasjonsuthenting samt integrerte systemer som
betrakter alle NVEs datalagre som ressurser og gir tilgang til disse
(sammenkoblede og samspillende databaser), gjør det helt nødvendig å opprette et
IT-sikkerhetssystem for NVE.
Allerede gjennom GIS-prosjektet er problemstillingene aktuelle, og et GIS er
planlagt innkjøpt og igangsatt i løpet av 1991.
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3.4

IT-UTGIFTER

Tabellen under gir et grovt estimate av NVEs sentrale IT-utgifter for 1991.
Regionskontorenes utgifter er ikke inkludert. Estimatet angir et ansalg for de
årlige utleggene og ikke kostnadene. Istedenfor tradisjonelle kapitalkostnader har
derfor vi lagt inn et antatt gjennomsnittlig, årlig fornyelsesbehov_

1.140.000
590.000
1.100.000

CDC: Antatt fornyelsesbehov
Vedlikeholdskostnader
Programvarelisenser
Fordelt på Cyber 960 med
CD 4360 med

ND:

1.730.000
1.100.000

o

Antatt fornyelsesbehov
Vedlikeholdskostnader
Prograrnvarelisenser
Fordelt på ND 550 med
ND 5400 med

400.000
160.000

560.000

450.000
110.000

LANmanager 3 Com PC-server

50.000

250.000

Nettverk

PC:

2.830.000

1.250.000
300.000
200.000

Antatt fornyelsesbehov
Vedlikehyoldskostnader
Programvarelisenser

1.750.000

20.000

Terminaler

Skrivere:
Antatt fornyelsesbehov
Vedlikeholdskostnader (lO % av ansk.)

200.000
20.000

220.000

5.680.000

SUM utstyr
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Andre programvarekostnader

850.000

Rekvisita

250.000

Leiekjøringer (Statkraft)

400.000

Kommunikasjon

150.000

Personalkostnader:

AD - 7 årsverk
1.950.000
HD - 13 årsverk 50 % IT
50% H
1. 700.000
Andre NVE-medarb. knyttet
2.500.000
til IT-arbeid 10 årsverk

Konsulenttjenester

6.150.000

1.200.000

Diverse

100.000

Totale IT-kostnader

14.780.000
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3.5 UTVIKLINGSPROSJEKTER
Dette er en oversikt over IT-prosjekter som etablert / i gang i NVE, og som vil
kunne påvirke, eller bli påvirket av IT-strategiprosjektet.
GIS-prosjektet
Prosjektet har som mål å anskaffe et Geografisk Informasjonssystem til bruk i
NVE, og det er planlagt å velge system/leverandør i løpet av første halvår 1991.
GIS-anskaffelsen er høyt prioritert i NVE, da et slikt system vil kunne øke verdien
av NVEs geografiske og geografisk relaterte data betraktelig (gjennom
videreforedling, samspill, analyser og presentasjon). Et fullt utbygd GIS for NVE
vil kunne danne basis for den fremtidige saksbehandling.
Prosjektgruppen består av deltakere fra alle avdelinger.
Økonomisk ramme for inneværende år er MNOK 1.5.
Konvertering av EFI-modeller
Prosjektet ble initiert som et nødvendig strakstiltak for å sikre utføringen av den
daglige saksbehandling i Energiavd., og skyldtes kapasitetsproblemer på NDmaskinen. Prosjektet går ut på å konvertere 3 modeller (Vannsimtap, Sesongplan
og Samkjøringsmodellen) til CD4360 under operativsystemet EP/IX, samt
tilrettelegge disse for kjøring på CD4360-maskinen. Prosjektet er et
samarbeidsprosjekt mellom NVE, CDC og EFI. Deltakere i prosjektgruppen fra
NVEs side kommer fra AD og Energiavd.
Økonomisk ramme er MNOK 0,2.
FOR DE ETIERFØLGENDE PROSJEKTER ER DET IKKE ANGITT
NOEN ØKONOMISKE RAMMER.
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Arkivlbibliotek-prosjektet
Prosjektgruppen skal vurdere alternative arkivlbibliotek-systemer samt elektronisk
postsystem for NVE. Gruppen består av personell fra Administrasjonsavd.,
inkludert AD.
Netbas/Sysbas
En prosjektgruppe internt i Energiavd. har vurdert å ta i bruk Netbas. Avgjørelsen
vil først bli tatt når NVEs interne IT-strategi er klar, samt EFIs strategi mht.
databaser (evt. overgang til SQL-grensesnitt) er etablert.
Ny hydrologisk database (Tornado)
Prosjektet går ut på å legge alle analyseprogrammer, beregningsprogrammer,
bibliotek etc. som er knyttet til Hydrologisk avdeling over fra Cyber-NOS til CDEP/IX (Unix). På Unix-plattformen benyttes databasesystemet Tornado (en
objektorientert database) for å håndtere de hydrologiske data.
En prosjektgruppe fra Hydrologisk avdeling har nå arbeidet med prosjektet i ca. 2
år. Store ressurser fra Hydrologisk avdeling er tatt ut for å arbeide med dette
prosjektet.
VVs regnskap
En prosjektgruppe bestående av deltakere fra A0, AD og VV skal vurdere
integrering mellom VVs regnskap og økonomisystemet ES-4, eventuelt om alt kan
legges inn i ES-4.
Innføring av ES-4 Personal
En prosjektgruppe bestående av personell fra AD og A0 skal utarbeide en
kravspesifikasjon til CDC (konsulent) og påse at innføringen går etter planen, samt
følge opp og påpeke eventuelle mangler og rettelser.
Innføring av ES-4 Prosjekt
En prosjektgruppe bestående av deltakere fra Hydrologisk avdeling og AD skal
utarbeide en kravspesifikasjon til CDC (konsulent), påse at innføringen går etter
planen, samt følge opp og påpeke eventuelle mangler og rettelser.
Innføring av ES-4 Lønn
En prosjektgruppe (ennå ikke opprettet) skal utarbeide kravspesifikasjon til CDC
(konsulent), påse at innføringen går etter planen samt følge opp og påpeke
eventuelle mangler og rettelser.
Arkiv - omsetningskonsesjoner
Nøkkeldata for tildelte omsetningskonsesjoner. Registeret vil utgjøre en utvidelse
av det nåværende elverkregisteret. Systemet skal gi grunnlag for div.
kontrollfunksjoner og presentere aktuell statistikk over omsetningskonsesjoner.
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Støttesystem for statsstønadssaker
I første omgang skal systemet brukes til å følge opp søknader om statsstønad. Etter
hvert skal systemet også holde orden på tildelinger, utbetalinger m.v. Systemet
forutsettes å erstatte dagens løsning basert på Superealc.
KDB-KonsesjonNilkår
KDB-Konsesjon, videreutvikling. Det foreligger planer for å utvide datasystemet
med register (evt. tilknyttet database for komplette sett av konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglememtet). Arbeidet er ikke kommet i
gang.
Maskinredskap
Program i tilknytning til VY-regnskap som gir oversikt over maskinpark, kostnader
og inntekter. Lage rapporter gjenstår.
Redskapsrapporter
PC-Regnearkbaserte lister over utstyr/redskap under utvikling
Hydrologisk analyseprogram
Det skjer en kontinuerlig nyutvikling og videreutvikling av analyseprog ved HD.
Prosjekter som går i øyeblikket er bl.a. EOF (empiriske ortogonale funksjoner, for
forlegning av tilsigsserier), flere nye statistiske analyser og estimeringsmetoder,
regionaliserte flomfrekvensanalyser.
Hydrologiske modeller
H er involvert i utviklingen av flere nye matematiske modeller. (HBV-modellen
og vassdragssimulatoren (vassdragsmodeller), BREMOD (brebevegelsesmodell)
m.m.
Datainnkjøring og kontrollsystem innen hydrologi
I forbindelse med Tornado-basen utvikles fullstendig nye og med avanserte
systemer for automatisk datainnsamling, loggeravlesning samt kvalitetskontroll
og retting av data.
Ledelsesinformasjonssystem (LIS)
I forbindelse med ES-4 systemet (økonomi-delen), vil det bli vurdert om NVE skal
anskaffe LIS, dette for å kunne "skreddersy" systemet til den enkelte leder. Dette
vil gi bedre og enklere tilgjengelighet til informasjonen.
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VURDERING AV IT-BEHOVSDEKNING I DAG
Støtte-

o~ opplærin~sapparatet

Brukerne har uttrykt et behov for et bedre EDB-støtteapparat. Dette har fremkommet i intervjuer med lederne og brukere utvalgt fra hele NVE_ Behovet for et
bedre støtteapparat omfatter imidlertid ikke avdeling H, der HD i de fleste tilfeller
har kunnet hjelpe egne brukere i tilstrekkelig grad. HD har også i noen tilfeller
bistått AD, bl.a. ved å assistere brukere utenfor H. Opplærings apparatet dekker i
stor grad de behov som det er rimelig å forvente fra en intern opplæringsfunksjon.
Opplæringen er i dag primært rettet mot basiskunnskap og da spesielt tekstbehandling. Det er imidlertid et behov for at linjelederne i større grad koordinerer
kursingen ut fra medarbeidernes behov for å bruke den programvaren kurset omfatter. Dernest må forholdene legges til rette ved at medarbeiderne får tilgang til
nødvendig utstyr.
Mange av brukerne har større forventninger til støtteapparatet enn det seksjon AD
kan oppfylle. Dette forventningsgapet kan reduseres både ved å utvikle støtteapparatet og ved å gjøre brukerne mer selvhjulpne. En forbedring av støtteapparatet kan delvis oppnås ved å forenkle den teknologiske plattformen og
derved redusere omfanget av de systemer som skal beherskes, og delvis ved å øke
Ads kompetanse. Samtidig må Ads størrelse vurderes. Videre kan mer av ansvaret
for brukerprogramvaren flyttes ut til brukerne. Med andre ord kan NVE lære av
avdeling H, ved å øke den interne kompetansen i fagavdelingene og overføre deler
av ansvaret for brukerstøtten til disse.
Datautrustnin~ o~

datakraft

NVE er gjennomgående godt utrustet med hensyn til datautstyr. Terminal/PCtettheten er høy med en dekning på mer enn 75% og det lokale datanettet er godt
utbygd. Det er allikevel områder der det er behov for forsterkninger. Spesielt
gjelder dette PCer der overgangen fra ND til Unix og PCer i nettverk har skapt en
underdekning av PCer og et overskudd av ND-terminaler. Videre er det et stort
underskudd på laserskrivere. Det er også behov for å vurdere en oppgradering av
utrustningen (bl.a. PC-nett) ved regionskontorene samt sambandene med disse.
Behovet for tilskudd av mer Unix-maskinkraft må kontinuerlig overvåkes. En
kraftig økning i belastningen av CD-4360 er forventet i løpet av de neste fire til
fem månedene.
Systemer -

bruker.pro~ramvare

Kapittel 1.4 angir de fleste viktige områder der det kan være behov for nye
systemer eller brukerprogram. En gjennomgang i NVE viser at de fleste uttrykker
behov for bedre systemer for konsesjonsbehandling og for arkivering. Begge deler
er viktige komponenter for å støtte saksbehandlernes arbeid. Flere avdelinger
samarbeider om anskaffelse av et GIS-system. Dette vil kunne være sentralt for å
bedre integrasjonen av NVEs data, særlig med hensyn til datapresentasjon. Videre
er det et behov for å forenkle brukergrensesnittet til de mest brukte og til de
viktigste programmene. Det er også et behov for knytte Vvs spesialsystemer til ES4 eller erstatte disse med ES-4 moduler.

NVE\IT-strat.w50

30

NVE - IT-strategi

Flere har uttrykt et behov for å få tilgang til de nye Unix-baserte versjonene av de
hydrologiske-systemene. Det kan synes som om det er nødvendig å vurdere en
opprioritering av dette konverterings- og utviklingsarbeidet. Spesielt er de nye
programversjonene viktige for å styrke produksjonslinjen for innsamling og
tilrettelegging av hydrologiske data. I tillegg kan det være et behov for å rydde opp
i og å standardisere dataloggerne. Endel av loggertypene synes å gi mange
problemer.
Konvertering og utskiftning av programvare er generelt nyttig for å kunne utfase
ND-maskinene og senere Cyber. Dette omfatter Tornado-prosjektet, flytting av
FleS-programmer fra ND til Unix, utfasing av Notis til fordel for WordPerfect,
utfasing av Nexus til fordel for ES-4 prosjektrapportering og fakturering, samt
flytting eller utfasing av EFI-applikasjonene. Det er også behov for nye lønns- og
personalsystem. Nytt personalsystem er planlagt innført i løpet av året.
Gjennomgående uttrykker brukerne ønsker om å forbedre eksisterende og å
anskaffe nye programsystemer. Men i like stor grad kan det være et behov for å
styrke brukernes evner til å utnytte de systemer som til enhver tid anvendes. Dette
gjelder blant annet forståelsen for, og bruken av økonomisystemet.
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TEKNOLOGISKE MULIGHETER

Den raske utviklingen av informasjonsteknologien bidrar til å endre tradisjonelle
oppgaver og skape muligheter for nye tjenester. Spesielt for utviklingen i 80-årene
er flyttingen av datakraft fra en eller noen få sentrale maskiner til mange
personlige maskiner plassert på den enkeltes arbeidspult. Videre er datakraften
ikke lenger en kostbar og begrenset ressurs. I dag utnytter de fleste i
virksomheten EDB, og datakraften er en forbruksvare. Samtidig har programmenes
funksjonalitet økt vesentlig. Totalt sett gir disse teknologiske endringene nye
muligheter for de fleste virksomheter. Det er derfor viktig å ha en grov oversikt
over de viktigste trendene innenfor teknologiområdet.

4.1

YfELSE/PRISUTVIKLING
Mest iøynefallende er utviklingen av ytelse/prisforholdet for datamaskiner. I
begynnelsen av 80-årene bedret dette forholdet seg med en faktor 2 ca. hvert
tredje år. Nå nærmer vi oss en årlig dobling av ytelsen for maskiner som prismessig
holder seg tilnærmet konstant i nominelle kroner. Samtidig har det vokst frem
noen standard maskinplattformer. Viktigst blant disse er PCer i henhold til IBMs
opprinnelige spesifikasjoner, basert på operativsystemet MS-DOS, og maskiner
basert på operativsystemet Unix. Disse maskinene utgjør et stort marked for de
uavhengige programvare-leverandørene. For disse maskintypene finner vi et stort
tilbud av avansert, men likevel rimelig programvare. Videre har vi opplevd en
gunstig utvikling av de offentlige datakommunikasjonstjenestene og ikke minst
innen utstyr og programvare for datakommunikasjon. Men fremdeles er
kommunikasjon over det offentlige datanettet kostbart. Og store prisreduksjoner
forventes ikke.
Det er imidlertid enkelte områder der denne gunstige ytelse/pris-utviklingen ikke
har gjort~~g gjeldende. Spesielt gjelder dette tjenesteområder som er arbeidskraftintensive. Dette omfatter bl.a. utvikling og vedlikehold av programvare, drift og
støtte av infrastruktur og brukerprogrammer, samt opplæring. Høye utviklings- og
vedlikeholdskostnader er også avspeilet i prisen for ferdige programpakker
beregnet for et begrenset marked. Ikke minst skyldes dette at kravene til dagens
løsninger ofte resulterer i kompliserte systemer som igjen medfører høye utviklingskostnader. For mange virksomheter representerer vedlikehold av gammel
programvare et stort problem. Det binder viktige ressurser, er kostbart og forhindrer derved utvikling av nye løsninger. I sum har IT-kostnadene for de fleste
virksomheter derfor heller økt enn minket de siste ti årene. Veksten i bruk av
EDB er også en av forklaringene for de økte kostnadene. Det kan allikevel synes
utilfredsstillende at de enorme forbedringene av ytelses/pris-forholdet for utstyret i
så liten grad har redusert de totale EDB-kostnadene.
De viktigste trendene for ytelse og pris er kort oppsummert i tabell 3.1 på neste
side.
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Område:

Trend:

Kommentar:

Utstyr:

Tilnærmet dobling av
ytelsen hvert år sammen
med faste priser i nominelle kr. Men bedre
ytelse spises opp av
de nye programmenes
økte behov for datakraft.

Utviklingen vil heller forsterkes
enn svekkes, bl.a. pga. kort utviklingssyklus for RISC-CPUer. Ytelsesforbedringene gjelder spesielt for MSDOS og Unix-maskiner der det er stor
konkurranse.

Standard
programvare:

Økende strøm av avansert, "rimelig" programvare for MS-DOS, MSWINDOWS og Unix fra
uavhengige leverandører.
Ikke samme raske forbedring av ytelses/pris
som for utstyret.

De uavhengige leverandørene som styrer
utviklingen på programvaremarkedet vil
konsentrere seg om å levere til de åpne
systemplatttormene. Området preges av sterk
konkurranse. Annen programvare vil forbli
dyr.

Spesial
programvare:

Kostbart.

Prisene vil øke med økte arbeidskraftpriser og med økt kompleksitet av applikasjonene.

ProgramKostbart
utvikling
og vedlikehold:

Nye verktøy og metoder utvikles stadig
for å øke produktiviteten. Men fremdeles
økende utviklingskostnader, bl.a. pga.
økende kompleksitet av applikasjonene.

Tabell 4.1

4.2

Oversikt over noen viktige ytelse/pris trender

STANDARDISERING AV MASKIN· OG PROGRAMVARE
Gjennom de siste ti årene har vi sett fremvekst av et sett av standarder for utstyr,
operativsystemer, kommunikasjon, programutviklingsverktøy og brukerprogrammer.
Standardene er delvis definert av stadardiseringsorganisasjonene og delvis av
industrien selv. Sammen med fremveksten av standardene har vi også fått begrepet
åpne systemer. Dette innebærer åpenhet på data-, programvare og utstyrsnivå. Vi
kan derved bygge opp datasystemer ved å sette sammen maskin- og programvarekomponenter fra uavhengige leverandører. Videre at vi kan flytte data og
programvare mellom utstyr fra forskjellige leverandører. Og ulike systemer kan
virke sammen, f.eks. ved å utveksle data via standard kummunikasjonsprotokoller.
Grunnlaget for denne åpenheten er standardene. Noen viktige maskin- og
programvarestandarder er angitt i tabell 4.2.
Denne standardiseringen av maskin- og programvare gir en rekke fordeler. Når
EDB-løsninger kan bygges opp av komponenter fra ulike leverandører, så medfører dette et sterkt prispress. Samtidig ser vi en stadig forbedring av utstyrets
kvalitet og kapasitet. Dette har gitt et raskt voksende marked. Dette store
markedet av like maskininstallasjoner gir tilsvarende basis for lave programvarepriser selv for svært avansert programvare. Typisk gjelder dette for PC-programmer
som kan flyttes mellom maskiner uten endringer. Dette markedet består i dag av
ca. 60 millioner maskiner og konkurransen er svært hard både på pris og kvalitet
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og ikke minst funksjonalitet. En noe tilsvarende utvikling ser vi for Unix-baserte
løsninger.
Omride:

Standard:

Kommentar:

Prosessor
arkitektur

Intel80x86
Motorola 68OxO
Noen RISC prosessor:
- SUN/Spare
- MIPS
- IBM/RS6000
- HP/ PA-RISC
- Motorola 88000

Brukes i alle IBM-komp. PCer
Brukes i Mac og mange arb.st

Disk-systemer

SCSI-Il
IDE

Markedsleder
Brukes i CD 4360, voksende andel

Benyttes av ND/Dolphin

Brukes på PCer med ISA (A1) bus

Operativsystem

Unix
Mange dialekter
MS-DOS/MS WINDOWS Ca. 60 mill. installasjoner
OS/2
Liten utbredelse, usikker fremtid

Kommunikasjonsmedium, lokalnett

Ethernet
Token Ring

Kommunikasjonsproto- TCP/IP
koll, lokalnett
OSI

Dagens ledende, kommersielle
standard. Under utvikling, kan bli
ledende

Kommunikasjonsproto- X.2S
koll fjernett
Nettoperativsystem

NFS
Novell Netware
LA.NManager

Utviklet for Unix også for PCer
ix86 severe, nå også Unix servere

Terminalkommunikasjon TElNET
Filoverføring
FTP
FTAM
Skriverspråk
Postscript
HP PCl

Basert på TCP/IP, knyttet til NFS
Basert på TCP/IP, knyttet til NFS
Basert på ISOs OSI standard

Databasegrensesnitt

SQL

Structured Query Language

Dokumentformat
Dokumentoverføringstormat

ODA
ODIF

Open Document Architecture, ISO
ODA Interchange Format

Elektronisk dokument
overføring

EDIFACT
SOSI

FN, Adm.- og handelsdokumenter
Norges kartverk, stedbundet info.

Brukergrensesnitt

Motif
OPEN lOOK
MS WINDOWS
Presentation Manager

For Unix, basert på X.11 (OSF)
For Unix, basert på X.11 (SUN)
For MS-DOS
For OS/2, også kalt PM

Tabell 4.2

Noen viktige maskin- og programvare standarder
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NOSIP - Norske OSI Profiler for offentlig forvaltning, utarbeidet under ledelse av
Statskonsult, angir de OSI standardene som skal benyttes i forvaltningen for å sikre
samvirke mellom ulike åpne systemer.

4.3

KLINENrrJENER SYSTEMER
Den gunstige utviklingen av ytelse/prisforholdet for datamaskiner er generell for
alle maskintyper, men den er spesielt sterk for de minste maskinene. Det vil si at
datakraften pr. enhet koster vesentlig mindre når den produseres aven PC enn når
den produseres aven stormaskin. Blant annet derfor har vi sett at mange av
behandlingsoppgavene har blitt flyttet fra stormaskiner, ofte via minimaskiner, og
ned på arbeidstasjoner, og da som regel til PCer i nettverk. Videre er det mange
oppgavetyper som nærmest krever at hver bruker har sin egen maskin på pulten.
Men det er en rekke oppgaver som ikke kan løses på brukerens arbeidsstasjon
alene. I mange tilfeller krever oppgavene at brukerne deler ressurser. Spesielt
gjelder dette når oppgavene utnytter felles data. I dette tilfelle ser vi nå fremveksten av løsninger basert på det såkalte klient/tjener (client/server) prinsippet.
Klienten er brukerens arbeidsstasjon der brukerprogrammene kjøres. Brukerprogrammene utnytter tjenerne via nettverket, f.eks. ved å hente og lagre data fra
databasetjeneren. På denne måten er dataene tilgjengelige for alle brukerne i
nettverket samtidig som brukerprogrammene kjøres på brukernes PCer. Databasetjeneren sørger for køing av forespørsler og låsing av data ved behov slik at databasen forblir konsistent. Mens klientene (arbeidsstasjonene) utfører de oppgavene
som tilhører hver enkelt bruker, som skjermdialog, validering av innleste data, etc.
Dette er oppgaver som trygt kan utføres i parallell uten noen form for
synkronisering. På denne måten får vi utnyttet arbeidsstasjonenes rimelige maskinressurser samtidig som vi oppnår mange av flerbrukermaskinenes fordeler. Ved at
hver ny bruker tilfører systemet ny datakraft, vil også svartidene for disse
løsningene i mye mindre grad være upåvirket av antall samtidige brukere.

4.4

GRAFISKE BRUKERGRENSESNIIT
Minst like viktig som utviklingen av maskinene er utviklingen av programvaren og
verktøyene for å bygge denne. Ikke bare har disse verktøyene blitt vesentlig mer
effektive. Også på dette området har vi fått en standardisering. Viktigst er
standardiseringen av grensesnittene mellom brukerprogrammene og brukeren, og
mellom brukerprogrammene og deres underliggende data, henholdsvis vindusbaserte brukergrensesnitt (MS-Windows, Motif/X-ll) og SQL.
De vindusbaserte brukergrensesnittene reduserer opplæringsterskelen for de ulike
programmene. Ikke bare ved at et vindusbasert grensesnitt i seg selv er enkelt å
lære, men først og fremst ved at de ulike brukerprogrammene blir mer ensartet.
Har man lært å bruke et program er det rimelig enkelt å lære seg det neste.
Samtidig integrerer vindusgrensesnittet de forskjellige programmene, og det tilbyr
mekanismer for å overføre data mellom ulike program. Ulempen er at vindushåndtering krever kraftige arbeidsstasjoner/PCer. Spesielt setter det krav til PCenes
grafikkhåndtering både med hensyn til hastighet, kvalitet og skjermens størrelse.
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STANDARDISERT GRENSESNITT MELLOM BRUKERPROGRAM OG
DATABASER
Like viktig som standardisert vindushåndtering er et standardisert grensesnitt
mellom program og data. Structured Query Language, SQL, definerer et slikt
grensesnitt. Databasespråket SQL beskriver et sett av operasjoner for å definere
og manipulere relasjonsdatabaser.
Tradisjonelt finner vi et en-til-en forhold mellom brukerprogram og de tilhørende
data. Ved hjelp av SQL kan vi komme vekk fra det eierforholdet som de
tradisjonelle brukerprogrammene har til sine data. Dette eierforholdet medfører at
et program vanskelig kan utnytte data definert av et annet program. Som regel har
dette bare vært mulig ved bruk av spesielle hjelpeprogram.
SQL-grensesnittet og programvare som er basert på dette, bryter den tradisjonelle
sammenhengen mellom data og brukerprogram. Det er nettopp dette bruddet som
gjør at vi i mye større grad enn tidligere kan utnytte data som en ressurs. Data vil
nå være frikoblet fra det brukerprogrammet som opprinnelig defmerte databasen
og der verdiene ble registrert. Målet er å gjøre data tilgjengelig for ethvert brukerprogram på enhver maskinressurs i nettverket. De ulike deler av virksomheten kan
derved utvikle og tilpasse sine brukerprogram ettersom behovene endrer seg.
Ansvaret for egne brukerprogram kan avdelingen i stor grad ivareta selv.
Virksomheten må derimot ha en sentral forvaltning av de viktigste underliggende
data. Disse er i stor grad felles for hele virksomheten. Datatypene er et bilde av de
oppgavene virksomheten ivaretar. Disse er derfor som regel mer permanente enn
de ulike program som bruker dataene. En bank f.eks. trenger kontodata uavhengig
av om den utfører skranketjenster eller benytter bankautomater, og uavhengig om
den gjør renteavregning eller vurderer kredittverdighet. Programmene som bruker
kontodataene er derimot forskjellige. For å oppnå gevinster der brukerprogrammene stadig kan videreutvikles og fornyes uten at det får for store
konsekvenser, krever en gjennomtenkt forvaltning av virksomhetens data.
Hos NVE består store deler av virksomheten i å forvalte, bearbeide og presentere
informasjon i stadig ny form. Ofte er informasjonen bygget opp fra det samme
underliggende datagrunnlaget. De nye standardene for å skille brukerprogram fra
data vil sammen med en fremtidig dataforvaltning kunne øke NVEs fleksibilitet og
evne til tilpasse seg nye behov.
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FORSLAG TIL STRAKSTILTAK
Strakstiltakene er et sett av tiltak som raskt skal forbedre eller effektivisere EDBtjenestene eller redusere kostnadene knyttet til disse. Strakstiltakene bør kunne
gjennomføres i løpet av noen uker, maksimalt noen måneder, og resultatene skal
fremkomme tilnærmet umiddelbart. Kostnadene knyttet til strakstiltakene skal
fortrinnsvis ligge innenfor gjeldende budsjetter. Videre må strakstiltakene være av
en slik art at de ikke gir noen form for bindinger som kan hindre frie valg i den
etterfølgende strategiprosessen.
Hos NVE vil strakstiltakene gi best virkning når de rettes mot innføring og drift av
PCer i nettverk, og spesielt imøtekomme behovet for nettverkstilkobling og tilgang
til laserskrivere. Målet er å gi alle PC-brukere en tilfredsstillende løsning innen l.
juli i år. På noe lengere sikt. dvs. innen 1. desember. er målet å fase ut den ene
ND-maskinen. fortrinnsvis den eldste ND-550 maskinen. Dette kan redusere de
årlige vedlikeholdskostnader med ca. kr. 400.()()().
En gjennomgang av de enkelte tiltak:
Tiltakene er gjennomgått under i prioritert rekkefølge. Gjennomføringene strekker
seg over perioden april - desember med hovedvekt av tiltakene gjennomført før l.
juli.

1.

Gjøre Tilsynsseksjonen (IT) operative som PC-nettverksbrukere.
Tiltaket omfatter følgende aktiviteter:
(i)

Anskaffe en tilstrekkelig kraftig laserskriver til 3.etg. østfløy.

(ii)

Installere alle TTs PCer og fysisk knytte disse til nettet

(iii)

Registrere alle TTs PC-brukere som PC-TCPIPC-NFS brukere med
tilgang til diskområder på CD-4360 (MIPS-serveren) og tilgang til nettverksversjon av WordPerfect og Zstem.
NVE benytter pt. to typer PC-nett henholdsvis LANmanager fra 3Com
og PC-TCP basert på Sun's NFS standard. Det er uavklart hvilken av
disse løsningene NVE vil velge som standard. Denne usikkerheten må
ikke bremse tiltakene for å gjøre IT operative som brukere av PCnettverket. Pr. i dag kan det synes som NFS-standarden vil være å
foretrekke. TT vil derfor bli knyttet til NFS-nettet inntil valget mellom
LANmanager og NFS er avklart.

(iv)

2.

Instruere alle TTs PC-brukere i oppstart og pålogging av PCer samt
start av WordPerfect nettverksversjon.

Endre oppkoble HP Il D av 2 stk. laserskrivere, 2. etg. ost og 3. etg. sør. Disse
flyttes fra en ND-direktelinje til nettverket via en CS/200 inngang. Skriverene vil
derved være tilgjengelig både for ND- og Unix-bruker og PC-TCP-klienter.
3. etg. vil derved være dekket med 3 laserskrivere tilgjengelig for PC-TCP-klienter,
ND- og Unix-brukere. LANmanager-brukere i 3. etg. (dvs. Vassdragsavd.) vil inntil
videre betjenes av laserskriver i sørfløyen i samme etasje.
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Avklare konsekvensene av å velge et Unix-basert PC-nett for NVE, og velge PCnett standard.
I dag benytter NVE både et Unix-basert PC-Nett (PC-NFS / PC-TCP) og
LANmanager/3+0pen. NVE vil bli en stor bruker av Unix og NFS, bl.a. i
Hydrologi avd. og i sammenheng med GIS. PC-NFS synes derfor å ha
organisasjons- og driftsmessige fordeler fremfor LANmanager. For å avklare
eventuelle ulemper med PC-NFS skal prosjektet gjennomføre besøk hos to
refereansebrukere. Avenir kontakter Skrivervik og Nixdorf, NVE kontakter CDC
for å få navn på referanser.

4.

Lage nye maler for WordPerfect 5.1, og tilrettelegge disse på CDC-4360 og PCserver.

5.

Velge standard regneark for NVE

6.

Anskaffe 4 stk. laserskrivere HP III Si.
Alle skriverne kobles inntil videre til nettet via CS/200 eventuelt via gamle PCer.
De vil derved kunne betjene PC-NFS / PC-TCP-klienter, ND-, Unix-brukere og
Cyber-brukere.

7.

Starte oppbygging aven ressursgruppe for Unix, NFS og PC-NFS / PC-TCP

8.

Løse problemet med utskrift til laserskrivere fra ES/4.

9.

Skaffe tilgang til Internet.

10.

Knytte alle PC-brukerne i A og H til det Unix-baserte PC-nettet.

11.

Planlegge nødvendig anskaffelse av PCer og opplæring for å kunne utfase Notis.

12.

Utvikle og innføre en standard oppstartsmeny for PC-brukere i NVE.

13.

Flytte alle FlCS anvendelser fra ND-maskinene til Unix-maskin (CD-4360)

14.

Vurdere om leiekjøring av all programvare som ikke kan flyttes fra ND-maskinene
(EFI-programmer). Begge ND-maskinene kan derved utfases.

15.

Vurdere behov for utvidet Unix-kapasitet innen utgangen av 1991.

16.

Utfase all bruk av Notis
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FORSLAG TIL SATSINGSOMRÅDER

For å kunne gjøre klare prioriteringer og anbefale satsingsområder ser prosjektgruppen
store behov for en klargjøring av NV& virksomhetsstrategi. I påvente aven slik
avklaring kan NVE velge en vei fremover der det første året benyttes til utvikling av ITinfrastruktur og- organisasjon samt tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning.
Infrastrukturen og organisasjonen vil i så tilfelle stå bedre rustet til å realisere ITutvikling innenfor de virksomhetsområder som ledelsen i mellomtiden har prioritert.
Kort oppsummert anbefaler derfor prosjektgruppen to alternative videreføringer under
angitt som A: og B:. Alternativ A: er rettet mot en økning av sevicegrad og produktivitet,
en forenkling av den teknologiske infrastrukturen og en oppgradering av ITorganisasjonen. Alternativ B: omfatter i tillegg en forsterkning av produksjonslinjen for
innsamling og tilrettelegging av hydrologiske data. Dette bl.a. for å sikre de 20 oppdragsstillingene knyttet til avdeling H. Begge alternativene inneholder derved de samme
sentrale tiltakene. Ingen av alternativene angir prioriteringer utover det første året, slik
at det i begge tilfeller vil være nødvendig å videreføre IT-strategiarbeidet når
virksomhetsstrategien er klar. Alternativene er:
A:

Utvikle IT-infrastruktur og- organisasjon samt gjennomføre tiltak som er rettet mot
generell produktivitetsøkning. Alternativet omfatter bl.a.:
(i)

Produktivitets- og servicefremmende tiltak innen saksbehandling. Det
vil si tiltak som er rettet mot ren effektivisering og som i tillegg er
rettet mot bevaring, systematisering og bruk av kunnskap knyttet til
erfarne saksbehandlere og av data fra eksisterende datalagre.
Tiltaket er bl.a. rettet mot innføring av elektronisk arkivjournal,
generelle systemer for å skape bedre tilgjengelighet til data som
erfaringsmessig benyttes regelmessig, samt å vurdere generelle EDBsystemer for å styre, overvåke og utføre saksbehandling.

(ii)

Anskaffe EDB-system(er) som støtter alle typer konsesjonsbehandling,
dvs. vassdragskonsesjoner, anleggs- og områdekonsesjoner og
omsetningskonsesjoner. Systemene skal ikke bare støtte selve
konsesjonsbehandlingen, men også benyttes ved tilfeldige dataforespørsler, ved regelmessig rapportering og utarbeidelse av
statistikker, og ved alle typer undersøkelser som har behov for NVEs
konsesjonsdata.

(iii)

Sørge for bedre integrasjon av alle NV& grunnlagsdata. En slik
integrasjon kan tildels realiseres ved anskaffelse av gode konsesjonsbehandlingssystemer sammen med utnyttelse av et geografisk
informasjonssystem. (Oppgradering av de sentrale hydrologiskesystemene som omfattes av alternativ B: vil ytterligere kunne styrke
denne integrasjonen.)

(iv)

Forenkle den teknologiske plattformen, dvs. redusere antall varianter
av maskiner og operativsystem, utviklingsverktøy og basis programvare
(tekstbehandling, regneark, etc.).
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(v)

Styrke IT-organisasjonen ved å:
o

Forsterke den sentrale IT-organisasjonens kompetanse
innenfor de områdene som omfattes av den forenklede,
standardiserte, maskin- og programvareutrustning.

o

Avklare ansvarsdelingen mellom AD, HD og de øvrige
avdelinger/seksjoner med hensyn til å inneha kompetanse
på, utføre drift og støtte av, samt gjennomføre anskaffelser
av, basisprogramvare og mer spesielle brukerprogrammer.
Avklaringen må også omfatte forvaltningsansvaret for
NVEs data.

o

Organisere brukerne og styrke deres EDB-kompetanse.
Opparbeide tilfredsstillende generell kompetanse,samt
bygge opp nødvendig spesialkompetanse.

Arbeidet med tiltakene (i), (ii) og (iii) over må hele tiden ses i sammenheng med de
avklaringer som fortløpende gjøres med hensyn til valg av virksomhetsstrategi.
B:

Alternativet omfatter de samme tiltakene som alternativ A:, men i tillegg omfatter
dette alternativet:
(vi)

Styrke produksjonslinjen for innsamling og tilrettelegging av
hydrologiske data, og å forenkle tilgjengeligheten til disse.
Videre bør NVE vurdere oppbygging aven tjeneste som datainnsamler
og databasevert for andre virksomheter/etater som har behov for vannog miljødata. Slike virksomheter omfatter bl.a. NIVA, ON, SFT og
aktører i energimarkedet.

NVE\lT-strat.w50

41

NVE - IT-strategi

7.

FORSLAG TIL TEKNOLOGIPLATTFORM
Teknologiplattformen består av den underliggende infrastrukturen, dvs. maskiner,
operativsystem, nettverk, nettverksoperativsystem og basis programvare. Den
ønskede teknologiplattformen vil danne basis for NVEs fremtidige informasjonsbehandling. En beskrivelse av den fremtidige teknologiplattformen er en
beskrivelse av denne infrastrukturens arkitektur.
Ved valg av infrastruktur er det mange hensyn som må tas. Viktigst er hensynet til
de investeringene som tidligere er gjort i eksisterende utstyr, programvare og opplæring. Det er liten hensikt å ønske en infrastruktur som medfører at alle
eksisterende systemer må fornyes. Andre viktige kriterier for valg av infrastruktur
er:
relativt sett rimelig å anskaffe og vedlikeholde,
enkel å drive,
pålitelig,
enhetlig slik at driftskompetansen ikke behøver å være bred, men kan
være dyp innenfor noen avgrensede områder,
enhetlig slik at det er enkelt å knytte sammen brukere, data og
programmer,
bygget opp av standardkomponenter som stykkevis kan utskiftes ettersom konkurransen medfører stadig rimeligere og bedre komponenter.

7.1

HENSYN TIL IT-ARVEN
NVE benytter i dag fem forskjellige maskintyper med sju forskjellige operativsystem. Maskintyper og operativsystem er angitt i tabell 7.1.

Maskintype:

Operativsystem:

Kommentar:

Macintosh

Eget, proprietært

Benyttes av tegnere, info. medarb.

IBM-kompatible PCer

MS-DOS
OS/2 med LANManager Benyttes av 3Com's 3+0pen PCnettverksservere
Sintran
Unix-maskin fra COC
EP/IX (Unix)

ND-SOO/SOOO
C 04360
Cyber960

Tabell 7.1

NOS
NOSNE

Cyber kjører samtidig to forskjellige
operativsystem

Oversikt over maskintyper og operativsystem som benyttes i NVE i dag

I tillegg utfører NVE leiekjøringer på Statkrafts Prime maskin. Et så stort utvalg av
forskjellige maskintyper og operativsystem krever en stor kompetansebredde hos
driftspersonalet. Samtidig krever det et sett av ulike løsninger for å knytte alle
maskintyper til et nettverk for å utnytte felles ressurser og for å utveksle data
mellom maskinene. En kraftig reduksjon av antall varianter til en eller to vil for
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enkle driften og det vil kunne tilby en plattform som inviterer til samspill mellom
de ulike brukerprogrammene.
Både NDs 500/5000 med Sintran og Cyber med NOS og NOSNE er maskinserier
og operativsystem som er på vei til å bli utfaset. For ND/Sintran er dette definitivt.
ND har stoppet videreutviklingen av både maskinene og operativsystemet, og ikke
minst har de uavhengige programvareleverandørene kraftig redusert sin satsing på
denne maskinplattformen.
NOS er også under utfasing. Det er et gammelt operativsystem, og i dag er det tilnærmet ingen nyutvikling av brukerprogrammer under NOS. Det er hastigheten i
flyttingen av brukerprogrammene fra NOS til nye plattformer som er bestemmende
for utfasingen av operativsystemet. Derimot er det trolig at CDC vil støtte og tildels vidreutvikle Cyber og NOSNE i enda seks til åtte år. Men for kundene er
kostnadene knyttet til denne leverandørspesifikke (proprietære) løsningen langt
større enn for tilsvarende maskiner basert på åpne standarder. Denne forskjellen
omfatter alle kostnadselementer som maskin-, programvare og vedlikehold. Tar vi
utgangspunkt i NVEs Cyber-maskin vil vedlikeholdskostnadene for 1 - 1,5 år være
tilstrekkelig for å anskaffe tilsvarende Unix-datakraft. Men en enda større ulempe
ved å beholde en leverandørspesifikk løsning er den manglende tilgangen på
rimelig, men likevel avansert programvare. De uavhengige programvareleverandørene vil i svært liten grad utvikle løsninger for det begrensede markedet som
Cyber-NOSNE utgjør. Cyber-NOSNE brukerne vil være avhengig av CDCs flytting av programvare til denne maskinplattformen. Tilfanget av programvare vil
derved ikke bare bli sterkt redusert. På grunn av denne flyttingen vil den programvaren som blir tilgjengelig, også bli dyrere og ligge etter i utvikling.
Ryggraden i NVEs lokalnett er et Ethernet som dekker hele bygget i M29. Det er
en "bro" mellom NVE og Statkraft i M29. Ethernettet betjener både
terminalnettet, skrivernettet og PC-nettene. På nettet kjøres flere protokoller bl.a.
TCP/IP og NBP. Som PC-nettløsning benyttes både PC-TCP og 3Coms 3+0pen.

7.2

FORSLAG TIL TEKNOLOGIPLATTFORM
Når vi skal velge teknologiplattform for NVE vil vi ønske å utnytte fordelene
knyttet til åpne systemer, videre ønsker vi en enkel, enhetlig drift med tilhørende
tilfredsstillende støtte. I valgprosessen må vi hele tiden ta hensyn til de føringer
som IT-arven gir.
Dersom vi skal velge en teknologiplattform, som kun er basert på åpne systemer
har vi i dag bare to reelle valgmuligheter. Det er MS-DOS baserte PCer som i
NVEs tilfelle må være knyttet sammen i nett, og Unix-baserte løsninger. OS/2 har
fremdeles en svært begrenset utbredelse og er derfor ikke et aktuelt valg.
Hos NVE finner vi mange viktige brukerprogrammer som utnytter vanlige flerbrukermaskiner, Vassdragsregisteret, HYDRA og ES-4 er eksempler på slike. Alle
disse er flyttet eller kan enkelt flyttes til en Unix-maskin. Flytting av disse
løsningene til klient/tjener-plattform derimot, der brukerprogrammene kjøres på
PCene og data forvaltes av tjenerne er ikke tenkelig på kort sikt. For disse brukerprogrammene er Unix det eneste tenkelige valget når løsningen skal baseres på
åpne systemer. NVE valgte derfor også Unix som plattform da den nye HYDRAversjonen med Tornado databasesystem ikke lot seg utvikle under Cyber med
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NOSNE. Tilsvarende er den GIS løsningen som NVE er i ferd med å anskaffe
basert på Unix-maskiner. Dette viser at Unix-baserte maskiner vil spille en sentral
rolle i det fremtidige NVE.

Men et Unix valg kan ikke medføre utskiftning av NVEs store antall med MSDOS baserte PCer. Det er heller ingen grunn til en slik utskifting. For mye av den
saksbehandlingen som NVE utfører, er PCene et godt, kanskje det beste, verktøy.
På denne plattformen finner vi de beste programmene med hensyn til ytelse/pris,
for tekstbehandling, regneark og enkel grafikk/tegning. Disse verktøyene har også
stor allmenn utbredelse med tilhørende mulighet for utveksling av data på
elektronisk form. På denne plattformen skjer også den raskeste utviklingen av ny
programvare.
NVEs teknologiske plattform vil derfor kunne bestå av både Unix-maskiner og
PCer. Men disse må knyttes sammen. NVEs Ethernet er ideelt for å realisere en
sammenkobling av utstyrsenhetene, men det krever et nettoperativsystem som
styrer PCenes tilgang til fellesressurser som filer og skrivere. Her finnes alternative
løsninger. De viktigste nettoperativsystem er Novell, LANManager (3+0pen) og
NFS (Network File System) for PCer. NVE benytter i dag 3+0pen og NFS.

I NVEs tilfelle vil vi få behov for flere Unix-maskiner i nettet. De oppgaver som
allerede i dag er tenkt flyttet til Unix vil alene kreve mer maskinressurser enn
dagens ene maskin. I tillegg vil NVE snart innføre GIS basert på Unix-arbeidsstasjoner. Alle disse Unix-maskinene vil ha et behov for å utnytte hverandres
ressurser som disker, skrivere og backup enheter. På Unix siden løses dette ved
hjelp av NFS.
NVE vil altså bli en relativt stor Unix-bruker. Maskinene vil være knyttet sammen
via Ethernet og NFS. I slike nett kan vi også tilkoble PCer som klienter. Det vil si
PCene vil kunne utnytte Unix-maskinenes tjenester, som bl.a. file- og skrivertjenester. Et slikt NFS basert PC-nett har en fullverdig funksjonalitet. Løsningen
kalles PC~NFS og leveres av SUN som er ansvarlig for NFS standarden. PC-TCP
levert av FTP Software, er et konkurrende produkt basert på den samme NFS
spesifikasjonen.
Ved å velge NFS som nettverkstandard både for Unix-nettet og for PC-nett, kan
NVE fase ut OS/2 og LANManager og derved redusere antall operativsystem og
nettoperativsystem. For driftsavdelingen blir da oppgaven redusert til å drive et
rent Unix-nett med PCer som klienter. På denne måten vil de slippe å bygge opp
kompetanse i en ren PC-nettløsning, som LANManager eller Novell, i tillegg til
Unix og NFS kompetanse.
NFS vil også gi andre fordeler. Integrasjon av Unix-maskiner og PCer vil bli en
naturlig del av nettverksløsningen. PCene vil derved få umiddelbar tilknytning til
alle ressursene i nettet. Dette omfatter brukerprogrammer på Unix-maskinene via
terminalemulering, data via FTP filkopiering og ved direkte tilgang til fellesfiler,
samt kommunikasjonsressurser, bla. elektronisk post. Direkte tilgang til felles filer
kan bl.a. utnyttes når programmer flyttes fra PCen til Unix-maskinen f.eks. for å få
større regnekraft. PC-versjonens data på Unix serveren vil direkte kunne benyttes
når det samme programmet kjøres på Unix-maskinen. Videre vil NFS medføre
standardisering av nettverksprotokollen med TCP/IP som eneste protokoll.
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Figur 7_1 viser oppkoblingen av Unix-maskiner, arbeidsstasjoner, PCer og
skrivere/plottere samt angir nettverksprotokoll og nettoperativsystem. Den
teknologiske plattformen er angitt i tabell 7.2. En oversikt over konsekvensene for
systemene på ND/Sintran og Cyber/NOS og NOSNE er beskrevet i avsnitt 6.3.

Unix

Unix

Unix

maskin

maskin

maskin

NFS/PC-TCP

Ethernet, TCP/IP

PC

PC

Unix
arb.stj.

Skriver

Figur 7.1

Forslag til maskin- og nettverksløsning for NVE

For regionskontorene vil vi foreslå lignende løsninger. Men for disse vil en liten
Unix-server være tilstrekkelig. Ved å velge ensartede løsninger for alle kontorene,
basere disse på bruk av Unix-maskiner som servere, og knyttet disse sammen via
telelinjer, vil hovedkontoret i stor grad kunne forestå driften også for regionskontorene.

NVE\IT-strat.w50

45

NVE - IT-strategi

Område:

Standard:

Kommentar:

Nettverk:
Kabling
Aksess kontroll

Ethernet
ISO 8802/3

Tykk og tynn koaksialkabel
CSMNCD, Ethernet standard

Maskiner og OS:
Flerbrukermaskiner

Unix-maskiner

Servere

Unix-maskiner

Arbeidsplassmaskin

PCer med MS-DOS
og MS WINDOWS

NVE vil i nær fremtid ha to typer
Unix-maskiner i drift, CD-4000 serien
+ Sun/Spare. Videre satsing bør skje
med minst mulig spredning på ulike
Unix-dialekter.
Samme som for flerbrukermaskiner.
Foreløpig er Sun/Spare forbeholdt
GIS.
For tiden basert på i386/486 med
4 MS, min. 40 MS disk, VGA
adapter, lavstråle fargeskjerm, 3Com
Etherlink Il (3C503) nettkort.
Som for servere og
flerbrukermaskiner.

Unix-maskin
NettOS:
NettOS servere Unix
NettOS PCer

NFS
PC-TCP

Network File System fra SUN
NFS klient levert fra FTP Software

Vindushåndtering:
PCer
Unix

MS WINDOWS
Motif

Openlook må også vurderes.

Terminalemulator:
Alphanummeriskterm.
X-terminal

ZSTEM
HCl-eXeed

Skrivere:
Avd'/seksjon/gruppe
Forværelse
Skriverspråk

HP III Si
HP III (HP III P)
Postseript
HP PCl

Databasesystem:
DatabasegrensesnItt:

Under vurdering
SQL

Utviklingsverktøy:
Brukerprogram:
Tekstbehandling
Regneark
Tegne-og
presentasjonsprogram

Tabell 7.2

Foretrukket standard
For enkelte formål mer effektivt enn
Postscript. Kan benyttes mot skrivere
der valg mellom HP PCl og Postscript kan styres fra programvare.

Under vurdering

WordPerfect
lotus 1-2-3
lotus Freelance

Forslag til teknologiplattform for NVE
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KONSEKVENSER FOR SYSTEMENE

7.3.1 ND/Sintran-systemer
Nedtrappingen av ND-maskinene er tenkt gjennomført i to steg der første steg
utføres i løpet av 1991. Dette steget består i å utfase ND-550 sammen med tilnærmet all bruk av Notis. Notis-brukerne flyttes til WordPerfect på Pc. De igjenværende applikasjonene er tenkt samlet på ND 5400 maskinen. Av de to NDmaskinene har denne de laveste vedlikeholdskostnadene. Dette vil medføre en årlig
innsparing på ca. kr. 300.000. I dag er de årlige vedlikeholdskostnadene for NDmaskinene ca. kr. 400.000.
ND/Sintran-systemene kan deles i 3 grupper:
egenutviklede FlCS-systemer
andre egenutviklede systemer
EFI-utviklede systemer
Foreløpige erfaringer fra flytting av FlCS-applikasjoner fra ND til Unix har så
langt vært svært lovende. De egenutviklede FlCS-systemene som NVE vil satse på
i fremtiden kan rimelig enkelt flyttes til en Unix-maskin.
For andre ND/Sintran-systemer er situasjonen:
Innlesing fra automatstasjoner (seksjon HM):
Utskifting med PC-basert system vurderes.
HYDMET:
Mimer basert, utfasing vurderes, eventuelt midlertidig løsning basert på
alternativ maskinplattform (Sun/Sparc).

Massebalanseregistrering:
Må skrives om og kobles mot nytt databasesystem på Unix, FlCS eller
Tornado.
Områdekartografi og Temakartpresentasjon:
Må skiftes ut i sammenheng med GIS anskaffelse
V ANNSIMTAP, SAMKJØRINGSMOD, SESONGPLAN, HYDARK:
Flyttes til Unix, bl.a. CD-4360, av CDC (i samarbeid med EFI).
EFI-ENERGI:
Må utredes nærmere.

ED-EFFEKT:
Lite viktig, fremtid usikker.
NOREFFEKT:
Foreløpig under utprøving, fremtid må avklares.
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NETBAS: Må avklare om Netbas skal erstatte SYSBAS og ELINFO, bl.a. avhengig av om EF! skifter ut MIMER og går over til Unix.
Multipersonal:
Erstattes med personalmodul i ES-4.
Arkivsystem:
Erstatning skal anskaffes.
Biblioteksystem:
Erstatning skal anskaffes.
Nexus:

Ersatttes med prosjektmodul i ES-4.

7.3.2 Cyber-systemer
Cyber systemene trekker mer enn kr. 0,5 mill. pr. år i vedlikeholdskostnader for
utstyret og ca. kr. 1 mill i årlige programvarelisenser. En hurtig utfasing vil være
fordelaktig både for å frigjøre driftspersonell og for å frigjøre vedlikeholdsmidlene.
Dersom det viser seg at NVE vil sitte med kun noen få mindre, men viktige
systemer på Cyber, bør salg av maskinen vurderes sammen med bruk av leiekjøring.

Hydrologiske systemer:
Alle systemer knyttet til hydrologisk datainnsamling, -database og
-analyser flyttes til Unix sammen med konvertering til Tornado.
ELINFO:

NVE bør i vurdere samling av alle data vedrørende kraftstasjoner og
elektriske anlegg i ett felles system for NVE. Dette vil i så tilfelle også
medføre utskifting av SYSBAS. Disse data er sentrale for avdelingene
E, M og T. I dag finnes flere registere med tildels samme data.
NETBAS kan være et alternativ.

JARS1M:

Utfases.

KLIMA:

Må avklares.

EBSYS:

Må avklares.

VV-saksarkiv:
Erstatning ses i sammenheng med anskaffelse av nytt arkivsystem.
VV-Regnskap:
Erstattes med ny løsning basert på ES-4.
ES-4:

Flyttes til Unix der ES-4 egentlig hører hjemme.

Vareg/Sevareg:
Nytt system må bygges opp, basert på Unix.
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Registrering av lønn og reiseregninger:
Nytt system vurderes i ES-4.
Gammelt regnskapssystem:
Er erstattet med ES-4.

Generelt er det viktig at alle nye ES-4 moduler ikke gjøres Cyber spesifikke, men
lett kan flyttes til en Unix-maskin. Dette omfatter VY-regnskap, Registrering av
lønn og reiseregninger, Prosjektmodul (Nexus-erstatning), 0konomimodul og
Personalmodul.
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8. FORSLAG TIL SYSTEMARKITEKTUR
Systemarkitekturen beskriver NVEs sentrale s~temer, hvorledes disse skal
sammenknyttes og hvorledes de skal realiseres. Hensikten med en slik beskrivelse
er blandt annet:
o
o
o

o
o

sørge for prioritering av de viktigste systemene,
sørge for at disse har den nødvendige integrasjon,
gjøre systemet fleksible slik at det er praktisk mulig å oppnå nye
funksjoner ved å videreutvikle ett eller flere av systemene, eventuelt
ved å integrere systemer,
redusere omfanget av multippel datalagring,
sørge for at systemene utnytter en felles teknologiplattform.

I NVE er det vanskelig å utarbeide et fullstendig forslag til en systemarkitektur før
virksomhetsstrategien foreligger. Det er ved hjelp av virksomhetsstrategien at vi
kan finne de områdene der IT-satsingen skal prioriteres. Denne er nødvendig for å
få et komplett bilde av NVEs sentrale systemer. Forslaget til systemarkitektur er
derfor ufullstendig. Kapittel 7 er i hovedtrekk en gjennomgang av nyttige tiltak for
å etablere arkitekturen.
Utgangspunktet for en fremtidig systemarkitektur er status for dagens portefølje av
brukerprogram. Tabellene 1, 2, 3 og 4 i vedlegg 1 gir en oversikt over denne
programvaren. Vi vil foreslå en gjennomgang av tabellene for å finne systemeier og
superbruker (se avsnitt 8.2) for alle programmene. Programvare som ikke har en
eier eller en superbruker har liten verdi og bør fjernes fra anleggene. Den
resulterende listen av brukerprogram vil utgjøre et bilde av dagens systemarkitektur. Sammen med den valgte teknologiplattformen vil disse systemene danne
utgangspunktet for en fremtidige arkitekturen.
I forslag -til satsingsområder, kapitell 5, har vi i første omgang foreslått områder
som i stor grad vil være uavhengig av de valg som vil følge av virksomhetsstrategien. Forslagene omfatter produktivitetsfremmende tiltak innen saksbehandling generelt og spesielt støtte til alle typer konsesjonsbehandling. Videre
foreslår vi tiltak som i større grad kan integrere NVEs grunnlagsdata.
De produktivitetsfremmende tiltak vil kreve en analyse av saksbehandlingsarbeidet
i NVE med spesiell vekt på konsesjonsbehandling og andre oppgaver knyttet til
bruk av konsesjonsdata. I analysen vil det være viktig å få frem en modell av saksbehandlingsprosessen sammen med oppfølgingsrutiner, oversikt over data og
beskrivelse av hvorledes disse data blir brukt. Et mål med analysen er å klarlegge
hvorledes standardprogramvare som tekstbehandling, regneark, elektronisk post og
elektronisk arkivjournal sammen med nye arbeidsrutiner, best mulig kan fylle
NVEs behov for saksbehandlerstøtte. Dernest vil analysen vurdere behovene for et
enhetlig spesialutviklet konsesjonsstøttesystem, samt grovspesifIsere dette. I denne
sammenhengen er det viktig å belyse sammenhengen mellom konsesjonsstøttesystemet og de andre sentrale systemene i NVE.
Tilsvarende er det behov for å gjøre en analyse av systemene innenfor
energisektoren. En slik analyse kan ta utgangspunkt i en modell som angitt i figur
8.1 der hensikten er å belyse sammenhengen mellom de forskjellige objektene.
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Grov datamodel for NVE

Valg aven ny forenklet teknologiplattform basert på kun to operativsystem og ett
nettoperativsystem vil bidra til å integrer NVEs grunnlagsdata. Ved å gå over til en
slik plattform, vil vi fjerne mange av dagens hindre for å utveksle data mellom
brukerne og mellom dagens systemer.
Innføring av GIS vil skape ytterligere integrasjonsmuligheter. Ved hjelp av GISsystemet vil vi lettere kunne hente data fra de forskjellige brukerprogrammene og
presentere disse i en felles sammenheng. For å gjøre GIS-anskaffelsen mest mulig
målrettet er det viktig å prioritere 2-3 områder der GIS raskt kan gi NVE
gevinster. NVE bør snarest beskrive disse GIS-applikasjonene sammen med de forventede gevinster.
Standard utviklingsverktøy og databasesystem er viktige elementer i
systemarkitekturen. Det er viktig å starte en prosess for å gjøre disse valgene i
NVE. Videre bør det utarbeides en standard for brukergrensesnitt for NVEs
programmer.
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IT-OPPGAVENES STRUKTUR OG INNHOLD
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IT-oppgavene i en virksomhet kan naturlig deles i tre områder, det strategiskeområdet, infrastrukturområdet og området for brukerprogramvare (også kalt
applikasjoner). Infrastrukturområdet og området for brukerprogramvare inneholder
de operative oppgavene. Figur 9.1 viser de viktigste oppgavene knyttet til de tre
områdene. Noen oppgaver kan ligge på grensene mellom to eller tre av områdene.
For eksempel kan det i noen virksomheter være nyttig å betrakte tekstbehandlingssystemet som en del av infrastrukturen, mens andre vil klassifisere dette systemet
som brukerprogramvare. Til tross for dette overlappet mellom områder er likevel
inndelingen nyttig når ansvaret for de enkelte oppgavene skal plasseres i
organisasjonen.

Figur 9.1.

Inndeling av IT-oppgavene

I tillegg til disse tre områdene er det viktig å se organisasjon- og virksomhetsutvikling i sammenheng med utnyttelse av informasjonsteknologi. Dette er
nødvendig dersom bruk av IT ikke bare skal resultere i automatisering eller
"effektivisering" av gamle rutiner, men også bidra til en utvikling av NVE. Spesielt
er det viktig å gjennomgå og revurdere arbeidsrutiner, og eventuelt utvikle nye
rutiner når nye EDB-system skal tas i bruk. Sett over noe tid kan det derfor være
nyttig å vurdere en sammenslåing av EDB og organisasjonsutvikling.
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9.1.1 Det strategiske området

Dette området omfatter ansvaret for:
o
o
o
o

utvikling og vedlikehold av IT-strategien,
overvåkning og utvikling av IT-organisasjonen,
beslutninger med hensyn til større anskaffelser,
oppfølging av måloppnåelse for IT-bruken.

VidereutviklinK og vedlikehold av IT-strateKien:
Det er lite hensiktsmessig å utvikle en IT-strategi dersom ledelsen i virksomheten
ikke overvåker gjennomføringen og kontinuerlig vurderer resultatene. Det er et
overordnet ansvar å påse at IT-satsingen best mulig støtter de forretningsmessige
prioriteringene. IT-strategien må derfor løpende vurderes og tilpasses de
virksomhetsrnessige forandringene. Videre er det nødvendig å vurdere de hensyn
som skal tas til teknologiske endringer. De viktigste oppgavene er:
o
o

o

prioritere virksomhetsområder som IT spesielt bør dekke,
løpende vurdere den overordnede systemarkitektur, dvs. hvilke brukerprogram er sentrale for NVE, hvorledes skal disse sammenknyttes og
hvorledes skal de realiseres/bygges.
utvikle og overvåke policy, dvs. velge teknologiske standarder og
spilleregler samt overvåke at de etterleves, oppgaven omfatter også
løpende vurdering av den valgte policy for å tilpasse denne til
organisasjonsmessige og teknologiske endringer.

OvervåkninK OK utviklinK av IT-orKanisasjonen:
Det vil være et løpende behov for å vurdere plasseringen av ansvaret for de ulike
IT-oppgavene. Dette behovet for å vurdere alternativ IT-organisering er bl.a.
knyttet til fremveksten av nye uplasserte oppgaver, endringer av de virksomhetsmessige prioriteringene og utskifting av medarbeidere sammen med endringer i
medarbeidernes kompetanse. Arbeidet resulterer i forslag til organisasjonsendringer
og tiltak for kompetanseutvikling.
BeslutninKer med hensyn til større anskaffelser:
Større IT-anskaffelser vil binde betydelig kapital og således fortrenge alternativ
anvendelse av pengene. Det er ledelsens ansvar å påse at store investeringer gjøres
innenfor de områdene der de gir best avkastning. Videre vil store IT-anskaffelser
medføre langvarige bindinger av virksomhetens IT-aktiviteter. Det er derfor svært
viktig å sørge for at anskaffelsene forholder seg til virksomhetsstrategiens og ITstrategiens prioriteringer, og at den følger de teknologiske standarder og retningslinjer som er trukket opp for virksomheten.
OppfølKinK av måloppnåelse for IT-bruken:
Det er behov for en overordnet ledelse av IT-bruken. Ansvaret er å definere de
overordnete målene for IT-bruken, sikre at de planlagte gevinstene realiseres og at
målene nås. Arbeidet resulterer bl.a. i valg av mål og oppfølgingsrnodell.
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9.1.2 Infrastrukturområdet

Noe forenklet omfatter infrastrukturområdet ansvar og oppgaver knyttet til
produksjon og fordeling av datakraft, slik at f.eks. brukerne får startet sine
terminaler og arbeidsstasjoner og får tilgang til de ulike tjenestene. Oppgavene
omfatter bl.a. drift av sentrale ressurser som applikasjons-, database- og filtjenere,
skrivere og plottere, lokalt nettverk og fjern kommunikasjon, samt drift av de
lokale terminaler og arbeidsstasjoner hos brukerne. Infrastrukturen omfatter
derved alle de underliggende systemene som er nødvendig for å kunne kjøre
brukerprogrammene. Oppgavene omfatter bl.a.:
o

drift av maskiner, nettverk og operativsystem
installasjon av maskiner og programvare
registrering og fjerning av brukere, tildeling av rettigheter
(autorisasjon)
håndtere feilsituasjoner
utføre backup og restore
kapasitetsovervåkning, trimming og fjerning av flaskehalser
samt foreslå kapasistetsutbygginglnedbygging
drive skrivere og plottere

o

sikring av data og systemer mot tyveri og ødeleggelse

o

støtte og opplæring på fellessystemer

o

anskaffelser
utarbeide innstillinger og gjennomføre "større" anskaffelser
beslutte og gjennomføre "mindre" anskaffelser

o

forvaltning av avtaler/kontrakter

o

drifts rapportering

o

strategiske innspill

o

avregning (i de tilfellene dette benyttes)

Enkelte programsystemer kan ligge i grenselandet mellom infrastruktur og brukerprogrammer. Typisk er programsystemer som krever en viss mengde egenutvikling
for å danne et ferdig system. Ofte betjener de ferdige systemene ulike fagdisipliner.
GIS og DAK er eksempler på slike programsystemer. I NVE vil de enkelte fagavdelingene utnytte en felles GIS-plattform på forskjellige måter. Systemet får først
verdi etter at det er knyttet til en anvendelse og etter at data er innlastet. Den
underliggende GIS-plattformen som er felles for de forskjellige anvendelsene kan i
dette tilfelle tenkes som en del av infrastrukturen.
Tilsvarende kan det være nyttig å la infrastrukturen omfatte de typiske fellessystemene som f.eks. kontorstøtte og særlig tekstbehandling. Disse systemene bør
være felles for hele virksomheten og de bør drives aven felles driftsgruppe.
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9.1.3 Området for brukerprogramvare/applikasjoner.

Brukerprogrammene eller applikasjonene er den delen av EDB-systemene som
brukerne utnytter i sitt arbeid og som er forutsatt å støtte produksjonsapparatet.
Brukerprogrammene er nødvendigvis spesielt tilpasset oppgavene i de ulike fagavdelingene. Det er disse avdelingene som vil ha kompetanse innenfor de fagområdene programmene skal støtte. For eksempel vil økonomikompetansen sitte i
økonomiavdelingen. Det er derved denne avdelingen som kan sette krav til
økonomisystemet, og som kjenner bruken av dagens system. Tilsvarende er
hydrologiavdelingen eksperter på de hydrologiske systemene osv.
Som nevnt over vil enkelte brukerprogrammer ikke være typiske for en enkelt fagavdeling, men felles for hele virksomheten. Ofte kan det være fordelaktig å
betrakte disse som en del av infrastrukturen. Tekstbehandling er et eksempel på
slik programvare.
Oppgavene knyttet til brukerprogrammene omfatter:
o

opplæring og støtte av brukere, hjelp ved feilsituasjoner

o

konfigurering og drift

o

registrering og sletting av brukere, autorisasjon

o

vurdere og anskaffe brukerprogram

o

planlegge vedlikehold og videreutvikling

o

utføre utvikling og vedlikehold

o

organisasjonsutvikling i sammenheng med innføring av nye programsystemer, dvs.:
opplæring
utvikling av rutiner/arbeidsprosedyrer
organisasjonstilpasning

o

administrere virksomhetens data

o

overvåke at systemanskaffeiser er i henhold til den vedtatte systemarkiteksturen

o

gi strategiske innspill
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SYSTEMEIER OG SUPERBRUKER BEGREPENE
Når ansvaret for de ulike EDB-oppgavene skal plasseres i organisasjonen er det
ofte en hjelp å avklare hvem som er "eier" av systemet Dette systemeier-begrepet
er nyttig nettopp fordi det følger ansvar sammen med eierskapet Systemeieren er
leder for den avdeling eller seksjon som har ansvaret for de oppgavene som
systemet skal løse. For eksempel er det økonomisjefen som har ansvar for regnskap
og utarbeidelse av økonomisk status. Økonomisjefen eier derfor økonomisystemet.
Tilsvarende er ledere i energiavdelingen og hydrologiavdelingen eiere av henholdsvis vannsimuleringsprogrammene og den hydrologiske databasen. Det er
systemeieren som må være den formelle drivkraften for å anskaffe systemet, og det
er dennes avdeling/seksjon som bære kostnadene knyttet anskaffelse og drift.
Sammen med systemeierbegrepet er det nyttig å snakke om superbruker. Superbrukeren er den person i systemeiers avdeling som behersker bruken av
programmet fullt ut. I tillegg til ekspertansvaret har superbruker ansvaret for at
NVE har installert den nyeste programversjonen, og at minst ett oppdatert manualsett er tilgjengelig. Det er systemeier som er ansvarlig for at det alltid finnes en
superbruker for hvert system.
For hvert brukerprogram må det eksistere en systemeier og en superbruker.
Systemer som ingen vil ta det økonomiske ansvaret for, eller som ingen kan bruke,
har liten verdi.
Noen brukerprogram er imidlertid felles for hele eller store deler av bedriften. For
disse programmene er det ikke alltid like enkelt å plassere eierskapet. Tekstbehandling er et typisk eksempel på et slikt fellessystem. EDB-avdelingen og
største brukergruppe er alternativer som eiere av disse fellessystemene. Eventuelt
kan det opprettes egne eiergrupper som utpeker en systemeier. Denne må sørge
for at de involverte avdelingene avsetter midler til utvikling og drift av systemet
Som eksempel kan eierskapet av GIS forvaltes aven gruppe med deltagere fra de
forskjellige brukeravdelingene.

9.3

FORSlAG TIL PlASSERING AV OPPGAVER
IT-strategigruppens forslag til.plassering av de ulike IT-oppgavene er angitt under.
For mange av oppgavene er dagens plassering beholdt. For andre av oppgavene er
en plassering som foreslått under oppbygging.
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9.3.1 Oppgaver knyttet til infrastrukturen:
Sentral plasserInglAD

Plassering i fagavdelingene

- Drift av maskiner, operativsystem og nettverk

- Lokal brukerstøtte. Basis kunnskap i drift av
PC'er, terminaler og skrivere samt viktige
fellesprogrammer,
spesielt tekstbehandling. Tjene som
avdelingens bindeledd mot AD.

- Sikkerhet
- Støtte
- Planlegge og prioritere EDB
opplæring for avdelingens medarbeidere.

- Basis opplæring
- Gjennomføre anskaffelser
- Kosteffektiv drift av infrastrukturen
- Gi strategiske innspill

I tillegg til disse oppgavene har prosjektgruppen vurdert plassering av følgende
oppgaver:
o
o
o
o
o

tekstbehandling
regneark
tegne- og presentasjonsprogram
arkivsystem
geografisk informasjonssystem (GIS)

Gruppen foreslår at AD tar ansvar for tekstbehandling, regneark, tegne- og
presentasjonsprogram og driften av den felles underliggende GIS plattformen.
Ansvaret for GIS-anvendelsen skal ligge i de enkelte fagavdelingene. Fagavdelingene må selv sørge for en avklaring av ansvaret for anskaffelse og drift av
GIS-applikasjoner som er felles for flere avdelinger. Ansvar for driften av det
fremtidige arkivsystemet legges til AF.
Det foreslås videre at avdelingenes brukerstøtter danner et forum for å drøfte
problemer, foreslå løsninger og trekke opp fremtidsvyer.
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9.3.2 Oppgaver knyttet til brukerprogramvare:
Sentral plassering/AD

Plassering i fagavdelingene

-

- Installasjon med hjelp fra fagavdelingene

Applikasjonsspesifikk drift

- Backup/restore

- Applikasjonsspesifikke backupprosedyrer

- Driftsmessige oppgaver nært knyttet til
infrastrukturen

- Anskaffelse av brukerprogram

- Utføre utvikling og vedlikehold på
oppdrag fra fagavdelingene

- Planlegging av vedlikehold og
videreutvikling

- Utføre dataadministrasjon

- Støtte og opplæring

- Påse at brukerprogram anskaffes/utvikles
i henhold til vedtatt system arkitektur

- Organisasjonsutvikling i sammenheng med utnyttelse av brukerprogram
- Forretningsmessig utnyttelse av
brukerprogrammene

Systemutviklingsgruppe
I sammenheng med anskaffelse og vedlikehold/videreutvikling av brukerprogram
trenger NVE systemutviklingskompetanse. Denne kan kjøpes utenfor NVE. Men
for å sikre kontinuitet, kontroll av de eksterne leverandørene og tilstrekkelig
virksomhetskunnskap blandt utviklerne, vil vi foreslå at NVE selv utfører deler av
systemutviklingen. Dette vil kreve en systemutviklingsgruppe inne AD på 3-4
personer. Gruppens oppgaver vil være:
o

Bistå fagavdelingene ved anskaffelse av programvare.

o

Hjelpe fagavdelingene med å spesifisere og utvikle brukerprogram.

o

Overvåke at nye system anskaffes/utvikles i henhold til NVEs
systemarkitektur.

o

Administrere NVEs sentrale data

Aktuelle kompetanseområder er:
o
o
o

informasjonsanalyse og datamodellering,
systemutforming og programmering, bl.a. FJeS applikasjoner og ES4/0racle, samt fremtidige systemutviklingsverktøy.
prosjektledelse.

En slik gruppe plassert i AD skal i noen grad redusere fagavdelingenes behov for
egen systemutviklingskompetanse. Det er viktig at gruppen ikke driver
produksjonskjøringer, men overlater bruk av programmene til fagavdelingene.
Dette krever samme kvalitet av program og dokumentasjon fra NVEs egenutviklede systemer som til innkjøpt programvare.
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Fagavdelingen må selv kunne velge om de vil kjøpe systemutvikling eksternt eller
fra AD. En slik konkurranse er nødvendig for sikre kvalitet og effektivitet av den
interne gruppen. For at en slik konkurranse skal bli meningsfull bør man ta sikte
på at også de interne kjøpene belastes de bestillende avdelingene.
9.3.3 Oppgaver knyttet til det strategiske området:

De strategiske oppgavene, inkludert den overordnete ledelsen av IT-aktiviteten, er
vanskeligere å plassere enn de operative oppgavene. Dette er oppgaver som ikke
er knyttet til en separat avdeling, men som berører alle linje- og stabs/støtteavdelingene, samtidig er det nødvendig å knytte oppgavene til virksomhetens
ledelse.
Prosjektgruppen foreslår tiltak for å håndtere de strategiske IT-oppgavene:
1.

Opprette en gruppe for koordinering av avdelingenes EDB-planer,
EDB- koordineringsgruppe.

2.

Halvårlig rapportering fra IT-området til direktørmøte.

EDB koordinerinl:sl:ruppe
Gruppen skal være sammensatt aven representant fra hver avdeling pluss AD.
Halvårlig bør gruppen forsterkes med en representant fra avdelingskontorene, f.eks
til møte umiddelbart før den halvårlige rapporteringen til direktørmøte (se under).
Gruppens oppgave er å støtte gjennomføringen av de strategiske valgene og den
vedtatte policy, samt delta i utviklingen av NVEs IT-strategi. Gruppen vil ikke ha
formell beslutningsmyndighet. Beslutningsmyndigheten skal fortsatt ligge i linjen.
Gruppens oppgaver vil bl.a. være:
o

o
o
o
o

informere på tvers av avdelingene og derved;
samordne systemer og systemanskaffelser,
avdekke planer som avviker fra overordnete beslutninger,
kanalisere ideer og konkrete forslag fra brukerne,
løpende vurdere IT-organisasjonen og eventuelt foreslå tilpasninger,
foreslå endringer av retningslinjene for den teknologiske plattformen i
samsvar med utviklingen av utstyr og programvare,
vurdere og foreslå større anskaffelser,
forankre viktige beslutninger innen IT-sektoren nedover i linjen.

IT-strategiprosjektet foreslår at EDB-koordineringsgruppens arbeid ledes av AD.
AD vil rapportere fra gruppens arbeid gjennom sin linje i A Gjennom denne
linjen kan VED også benytte koordineringsgruppen, eller et utvalg fra denne, til å
utføre utredningsarbeider. Fagavdelingenes deltagerne har ansvar for å rapportere
tilbake til egne avdelinger fra gruppens arbeid.
EDB-koordineringsgruppen vil utgjøre en naturlig videreføring av IT-strategiprosjektet.
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Halvårlig rapportering fra IT-området til direktørmøte
AD skal gjennomgå en status for IT-området, dvs. de resultater og mål som er
nådd og de som ikke er nådd i løpet av den foregående perioden. Videre skal
rapporten inneholde en plan for den neste perioden sammen med budsjetter.
Rapporten skal dekke hele IT-området Det vil si ikke bare den delen som utføres
av AD, men også det arbeid, de tiltak og anskaffelser som gjøres i fagavdelingene.
I tiden fremover er det gode grunner til å gi IT-området større ledelsesoppmerksomhet. Utnyttelse av informasjonsteknologi i NVE kan gi grunnlag for nye
tjenester. Riktig bruk av teknologi kan også spille en vesentlige rolle for å bevare
virksomhetens kompetanse.
Videre kan IT skape grunnlag for en nødvendig effektivisering, og da spesielt en
effektivisering innefor støtteområdene som igjen kan gi rom for å overføre
stillinger til fagavdelingene.
9.4

Bemanningsmessige konsekvenser
Forslaget tiloppgaveplassering medfører at AD bør endre antall stillingshjemler fra
syv faste og to engasjement til ni faste og et engasjement. De ti medarbeiderne bør
fordeles med 1 leder, 3-4 i drift, 3-4 i systemutvikling og 1 opplæringsansvarlig.
Videre må HD styrkes med 1-2 engasjementsstillinger for å sikre ferdigstillelse av
ny Hydra-versjon.
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FORSLAG TIL HANDLINGSOMRÅDER
De forslag som har fremkommet i kapitelene 4, 6, 7 og 8 vil kreve et sett av
handlinger. Noen av disse handlingene vil være enkle og oversiktlige, men de fleste
er av et slikt omfang at de krever en plan, en budsjett og en ansvarlig, mao. de vil
ta form av prosjekter. Under har vi gjort en oppsummering av de områdene der
det i neste fase er nødvendig å utvikle slike planer.
Teknologiplattform
o
o
o
o

utfasing av ND-550 og ND 5400
utfasing av Cyber 960
utfasing av 3Com-nettet
intensivere innføringen av PCer

IT-organisering
o
o
o

oppbygging av AD midlertidig styrkning av HD
vitalisering av brukerstøttene i fagavdelingene
etablering
opplæring
etablere EDB-koordineringsgruppen

Systemarkitektur
o
o
o
o
o
o
o
o

opprydding i dagens systemer
beskrive en saksbehandlerarbeidsplass
valg av utviklingsverktøy og databaseverktøy
anskaffe og innføre arkivsystem
analyse av datastøtte for konsesjonsbehandling
gjennomgang av utviklingsprosjekter
standardisering av brukergrensesnitt
analyse av erstatning for Elinfo og Sysbas

GIS-anvendelser
o
o

avklare 2-3 satsningsområder for GIS-anvendelser
gjøre nytteanalyse der gevinstene for de 2-3 GIS-anvendelsene
beskrives

Styrke produksjonslinjen for hydrologiske data
o
o

opp-prioritere arbeidet med konverteringen av HYDRA
effektivesere innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hydrologiske
data
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11. ](ONSEKVENSANALYSE
11.1 ØKONOMI

Overgang til åpne systemer vil vesentlig redusere vedlikeholdsutgiftene. Dette
gjelder både for maskin- og programvare. Tilsvarende vil anskaffelser av utstyr og
program være vesentlig rimeligere for en Unix-plattform enn for tilsvarende
Cyber- og ND-maskiner. Under har vi gitt et anslag over innsparinger og tilleggsutgifter som er en direkte følge av den foreslåtte IT-strategien. Anskaffelser og
programkonverteringer som allerede er besluttet uavhengig av strategiprosjektet er
ikke inkludert.
1991

1992

1993

1994

1995

Utfasing ND 550
Utfasing ND 5400

360.000
55.000

360.000
110.000

360.000
110.000

360.000
110.000

Utfasing Cyber
Flytting ES-4 og Oraeie

110.000

635.000
220.000

1.270.000
220.000

1.270.000
220.000

50.000
50.000

50.000

50.000

50.000

O

625.000

1.375.000

2.010.000

2.010.000

1.000.000

1.300.000
100.000

230.000

230.000

230.000

30.000
100.000

30.000
100.000

30.000
100.000

30.000
100.000

360.000

360.000

360.000

Innsparinger:

Utfasing LANman
Salgsverdi LANman
Sum Innsparinger

Tilleggs utgifter:
Utvidet Unix-kapasistet
anskaffelser
vedlikehold
Programvare Unix:
anskaffelse
vedlikehold
ES-4 med OraeIe
Opplæring

O

300.000

50.000

Konverteringskostnader:
ES-4
Va reg/Seva reg
Sum tilleggsutgifter

50.000

100.000
200.000
1.350.000

1.880.000

I tillegg vil strategien kreve en forskyvning av PC-anskaffelser og oppgraderinger fra 1992 til '91 med:
15 stk. nye PCer
30 oppgraderinger
20 nye skjermer
Sum

375.000
180.000
70.000
625.000
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Opplæring

I tabellen over har vi inkludert behov for ekstra opplæring i '91 og '92. På lang sikt
vil imidlertid en standardisering på færre typer maskiner og kurant programvare
redusere behovet for kurs. Dette både fordi vi slipper å spre vår interne
kompetanse på så mange områder som i dag, og fordi vår satsing på utbredt
teknologi gjør det mer sannsynlig ved nyansettelse å finne medarbeidere som
allerede kjenner programvaren.

11.2 ORGANISASJON
IT-organisasjon

For AD foreslås økt bemanning fra 7 faste og to engasjementsstillinger til 9
faste og et engasjement. For HD foreslås en engasjementsstilling for
ferdigstillelse av ny hydrologisk database (Tornado). Med foreslåtte
omlegginger vil driftssituasjonen bli vesentlig forenklet. AD vil dermed kunne
utføre sine oppgaver langt mer rasjonelt, og dermed kunne tilgodese de
andre delene av etaten med bedre støtte og oppfølging.
For å spre IT-kompetanse utover i organisasjonen, samt å sikre at alle
avdelinger drar full nytte av de tilgjengelige muligheter, forslår vi at hver
avdeling utpeker minst en person som lokal brukerstøtte og kontaktperson.
Det forutsettes at vedkommende får frigjort tilstrekkelig tid til å ta seg av
disse oppgavene.
Organisasjon forøvrig.

På lengre sikt kan nye og bedre EDB-systemer føre til redusert belastning og
i noen grad muligheter til omdisponering av ressurser flere steder i etaten.
Dette gjelder spesielt:
Økonomi: AØ bør på sikt kunne frigjøre ressurser, bl.a. vil enkle og
tilgjengelige oppslags- og rapporteringsrutiner i økonomissystemet som
kunne redusere belastningen på AØ.
Forværelsestjenesten: Saksbehandlere skriver det meste selv.
Arkiv: Elektronisk system reduserer manuelle operasjoner. Videre vil
alle selv kunne søke og slå opp i arkivkatalogen.
Tee;nine;: Med kunnskap og tilgang til tegneprogram fra egen PC vil
mye småarbeid avlastes tegnetjenesten.
Kompetanseendringer

Mye av dagens kompetanse bli uaktuell. Bl.a. Sintran, Notis, NOS, NOSNE,
LAN manager, NEXUS.
Nye kompetansekrav kommer innen UNIX, UNIX-nett, X-Windows, MSwindows og nye PC-program.
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11.3 TJENESTER
Standardheving på eksisterende tjenester
Større grad av selvhjulpenhet for saksbehandlere og mer effektiv
datainnsamling og gjenfinningsrutiner, vil kunne redusere svartiden på
henvendelser og gi raskere prosjektgjennomføring.
Nye verktøy gir også muligheter for klarere og mer informativ framstilling av
utgående informasjon fra NVE. (Temakart, fargegrafikk m.m.)
Nye forretningsområder
Nye og bedre systemer vil også åpne for nye muligheter.
Eksempler er:
o

GIS-systemet kan brukes innen kartproduksjon og sammenstilling av
geografisk informasjon fra mange ulike emner/etater, f.eks. Nasjonalt
Ledningsatlas.

o

Nytt hydrologisk datasystem gjør oss i stand til å påta oss innsamling og
bearbeiding av data for andre etater/firma.

11.4 KOMPETANSE
Bedre systemer for lagring og gjenfinning av f.eks. tidligere vedtak,
utredninger, anbefalinger, pålegg m.m. vil gjøre våre tjenester mindre personavhengige og minske problemene ved personalavgang.

I1.S ARBEIDSMIWØ

Arbeidssituasjonen blir mer tilfredsstillende pga. større grad av
selvhjulpenhet og bedre muligheter til å gjøre en god jobb. Dette forutsetter
både god tilgjengelighet, enkelt brukergrensesnitt, god opplæring og brukerstøtte og stor driftsstabilitet på datasystemene.
Overgang til lavstråleskjermer sikrer et bedre fysisk arbeidsmiljø ved
skjermarbeid.

11.6 SlYRKE PRODUKSJONSLINJEN FOR HYDROLOGISKE DATA
I vedtaket om satsningsområder valgte styringsgruppen alt. B som innebærer en
ekstra satsing på produksjonslinjen for innsamling og tilrettelegging av hydrologiske
data. Dette fordi det igangsatte arbeidet med et nytt system har hatt en
langsommere framdrift enn beregnet. Dette hemmer en nødvendig omlegging for å
få en mer effektiv drift av det hydrologiske stasjonsnettet, samt gjør det
vanskeligere for hydrologisk avdeling å påta seg de eksterne oppdrag som er
ønskelig av både faglige og økonomiske grunner.
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En forsering av dette prosjektet kan også bidra til å muliggjøre en raskere utfasing
av CYBER 960 (årsskiftet 92/93) noe som er økonomisk meget gunstig_
Den beste måten å få fortgang i dette prosjektet ville være å tilføre
utviklingsgruppen i HD 1-2 dyktige programmerere for et begrenset tidsrom_ Dette
kan tenkes på flere måter:
1.

Ved en hardere prioritering innen avdelingen_ Dvs. frigjøring av egnet
arbeidskraft andre steder i hydrologisk avdeling. Etter
omorganiseringen er personalressursene stramt fordelt og bundet, slik
at det trolig er vanskelig å få til en slik omprioritering uten at det går
utover andre viktige funsjoner i avd.

2.

Ved at NVE kan frigjøre personer fra andre avdelinger for en periode.

3.

Ved at Hydrologisk avdeling blir tilført midler som muliggjør
engasjering av ekstrahjelp.
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VEDLEGGA:

OVERSIKT OVER NVEs
PROGRAMVARE
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Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

I Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fils.

kobling andre 5yst.

IBetydning
IProblemer IPlaner
IAlder
bruksrrek. ulemper
utvikling
iNVE

I

Kontorstøtte&
gen.saksbeh.:
I

WordPerfect

AD
NVE

PC
MS-DOS

i286
1MB

PC-nett og
lokalt pA PC

Tekstbehandling

Vital
daglig

Få

ACTO-WP

AD

i286
1MB

PC-nett og
PC-lokalt

Tekstbehandling

H,V

PC
MS-DOS

Notis-WP

AD
H,V

ND
Sintran

ND-terminaler

Tekstbehandling

Lite viktig
daglig
H og V lO-IS
brukere hver
Lite viktig
Brukes daglig

MS-WORD

M
M

MacIntosh

MAC-Iokalt

Tekstbehandling

Nyttig
sporadisk
l bruker

SideKick
tekst editor

T

PC
MS-DOS

PC-lokalt

Tekstbehandling

Lite viktig
l bruker

Ikke i oversstemmeIse
med
WordPerfect
Ikke i oversstemmeIse
med
WordPerfect
Ikke i oversstemmeIse
med
WordPerfect
Få brukere

Lotus 1-2-3

AD
NVE

PC
MS-DOS

EXCEL

M
M

Quadro Pro

AO
AO

PC
MS-DOS
WINDOWS-3
MacIntosh
PC
MS-DOS

SuperCalc

M
M

PC
MS-DOS

i286
1MB

PC-lokalt

Regneark

Viktig
daglig

i286
1MB

PCIMAClokalt

Regneark

Viktig

1MB

PC-lokalt

Regneark

PC-lokalt

Regneark

l bruker

Tabell 1 ark 1

Oversikt over kontorstøtte- og generelle saksbehandlersystemer i NVE

Erstattes med
WordPerfect

Få brukere

1990
i

1988

1986

Vurdere
erstatning med
WordPerfect
Erstattes med
WordPerfect
Installasjon i
PC-nettet

Krever bruker
støtte
Lite viktig

Innføres som
standard for
hele NVE
Erstattes med
WordPerfect

I

1990

Skal erstattes
med 1-2-3

Vurdere
erstatning med
Lotus 1-2-3
Skal erstattes
med
Lotus 1-2-3

1989

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

S,!stem navn

Ressurs behov

Egne applikasjoner

l

Prog.språk Datab/fils.

CPU
Memory

Kontorstøtte&
gen.saksbeh.:

Diskplass

Tilgang

l

Beskrivelse:
Hva gjør syst.
kobling andre sy st.

IBetydning
lProblemer lPlaner lAlder
bruksfrek. ulemper
iNVE
utviklin~

I

Lotus Freelance
Graphics

AD
H,E,M

PC
MS-DOS

Superpaint

M
M

MacDraw

PC-lokalt

Grafikk !tegne program
knyttet til Lotusl-2-3

Viktig
daglig/ukentlig

Macintosh

MAC-Iokalt

Tegneprogram

M
M

MacIntosh

MAC-Iokalt

Tegneprogram

Nyttig
sporadisk
2 bruker
Nyttig
sporadisk
2 brukere

ZSTEM

AD
NVE

PC
MS-DOS

i286

PC-nett
PC-lokalt med
asynk tilkobl.

Terminalemulator,
VT240 med Regis
grafikk og Tek 4014

Vital
daglig. mye
40 brukere

ACTOTERM

AD
NVE

PC
MS-DOS

i286

PC-nett
PC-lokalt med
as~k. tilkobl.

Terminalemulator mot
ND

Lite viktig
daglig
10-15 brukere

- -

Tabell 1 ark 2

i286
1MB

----

Oversikt over kontorstøtte og generelle saksbehandlersystemer i NVE

Litt høy bruker
terskel

Standard
verktøy for
NVE

1989

Ikke raster
grafikk
Begrenset med
MS-Windows
Fungerer ikke
sammen med
PC/TCP

Prøve MSWindows
versjon

1990

Fases ut sammen med NDsystemene

1990
I

i

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

Egne applikasjoner

Tilgang

I

I Diskplass

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fiIs.

kobling andre syst.

I

Betydning
bruksfrek.

I

Problemer
ulemper

I

Planer
utvikling

I

Alder
iNVEi
i

Administ.
systemer:
ES-4 0konomi

i

A0
NVE

CYBER 960

A0
NVE

CYBER960

A0
NVE

CYBER 960

Multipersonal

A0
A0

ND-550
Sintran

Registrering av
lønn og reiseregninger
Gammelt regnskapsy sten
Kursdatabase

A0
A0

CYBER 960

A0
A0
AD
AD

Utstyrsdatabase

A0
A0,AF

CYBER 960
NOS
PC
MS-DOS
PC-NETT
PC
MS-DOS

Arkvis-system
E-dir

AF-arkiv

IBM

Arkiv-system
V-dir

AF-arkiv

ES-4 Personal

ES-4 Prosjekt

Cyber

Orac\e

Oracle

CD-treminaler

Cyber

Orac\e

Oracle

CD-terminaler

Cyber

Oracle

Oracle

CD-terminaler

Fles

Fles

ND-terminaler

Oracle

CD-terminaler

NOSNE

NOSNE

NOSNE

Cyber

NOSNE
Cyber

Cobol

NOS-filsystem

CD-terminaler

i286
1MB

Fles

FJes

PC-nett

i286
1MB

FJes

FJes

PC-lokalt

System/80

ND-550
Sintran

Fles

---

Tabell 2 ark 1

Oversikt over adminstrative EDB-systemer i NVE

FlCS

ND-terminaler

Vital
0konomistyring
daglig
- regnskap
- kunde, leversndør og
ansatt reskontro
Oversikt over personal- Vii bli vital
daglig
opplysninger
fli brukere
Vil bli viktig
Prosjektstyring
særlig for oppdragsavregni.
Oversikt over personal- Mindre viktig
opplysninger
Snan ute av
drift
Registrering av lønn og Vital
reiseregninger
periodevis
Få bruker
Regnskap
Lite viktig
få bruker
Oversikt over kursVil bli nyttig
deltager for EDB- kurs periodevis
2 brukere
Oversikt over datautstyr Viktig
og møbler etc_ i NVE
daglig
l bruker
Arkivsystem
Mindre viktig
nesten ute av
drift
Arkivsystem

Viktig
daglig

Flere rapponer
Forbedret
brukervennlighet
Under videreutvikling

1990

Under
utvikling

1992

1987

Alle data må
hente fra tape
Ikke ferdig
utvikling

Uder utfasing
Erstattes av
ES-4 Personal
Nytt system
vurderes ES-4
lønn
Nei, er erstattet av ES-4
Under
utvikling

Ikke ferdig
utviklet

Under
utvikling

Lite brukervennlig

Tungt system

Skal utfases
Nytt ssyetem
vurderes
Skal utfases
Nytt system
vurderes

1990

1989/90

1975
1991

I

1991

i

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

I Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fils.

kobling andre 5yst.

IBetydning
IProblemer IPlaner
bruksrrek. ulemper
utvikling

I

Alder
i NVE

Administ.
systemer:
Percico

AF-bibliotek

Nexus

HD
H

Tabell 2 ark 2

PC
MS-DOS

ND-SSO
Sintran

Oversikt over adminstrative EDB-systemer i NVE

Si bas

PC-lokalt

Biblioteksystem

Viktig
daglig

ND-terminaler

Prosjektavregning
Registrering prosjekter
og timer. produserer
fakturaer

Vital inntil det
erstattes med
ES-4 Prosjekt
daglig bruk

Nytt system
vurderes
Vedlikehold
Erstattes med
Leverandør av- ES-4 Prosjekt
vikler vedlikehold av
systemet.

I

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
Avlesning
datalogger
Innlesning fra
automatstasjoner

HYDMET

Manuelll
dataregistrering

H
Reg.kont.+
noen everk
H

H
Rere internt
Eksterne for
oppslaI!
H

Ressurs behov

Egne applikasjoner

I

Prog.språk Datab/fils.

CPU
Memor)'

Diskplass

Tilgang

I

PC
MS·DOS

i386·2S
4MB

100 MB

C

ND.SSO+eget
spes.utstyr
Sintran

ND-SSO

Lite benytter
HYDMET

CIassembier

ND-SSO
Sintran

ND-SSO

Cyber960
NOS

Cyber

PC
MS·DOS

Beskrivelse:
Hva gjør syst.
kobling andre sy st.

IBetydning
IProblemer IPlaner
IAlder
iNVE
bruksrrek. ulemper
utvikling

Tapper data fra el. huk.
fra mAie st., hydrologi·
og klimadata
Innhenter daglig data
fra mAlestj. via tele·
nenet

Vitalt
daglig
l bruker
Vitalt
daglig

ND·terminaler

?

Vital
Daglig

NOS·filer

CD·terminaler

Registrering av manuelt
avleste/utførte mAlinger

C

MS· DOS filer
Backup i
NOS NE

PC·lokalt
flyttes til NFS

Digitalisering av data
fra limigrafskjemaer

Vitalt
daglig
6-7 pers. i HD
Vitalt
daglig
IS bruker (i H)
+ reguLforen.
Vital
daglig
9OiNVE,
hvorav 60 i H,
10 eksterne

MS· DOS filer
Backup i
NOSNE
HYDMETs
database·
system

PC·lokalt
flyttes til NFS

Fortran

Mimer

Lite

Fortran

i286
smA krav

Lite

ND· terminaler

LIMDIG

H

HYDROLOGISK
BASE

Cyber 960
H
andre off.etater NOS
stat. og komm,
univeristeter
konsulenter

Cyber

ca. SooMB

Fortran og
assembler

NOS·filsystem
(Cyber Record
Manager·
CBR)

CD· terminaler

Lagrer nesten alle H' s
hydrologiske data

Kontroll system for
hydrologiske data

H

Cyber
smA krav

Lite

Fortran og
GPGS

NOS·filsystem
(CBR)

CD· terminaler

Primær kvalitetskontroll Vital
av data. Støtte til
daglig
20 bruker i H
ansvarlig ingeniør.

Tabel3 ark 1

Cyber960
NOS

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Rere typer
loggere, noen
lite stabile
Avhengig av
HYDMETder
gml. del fra EB
er sArbar
Ustabilt

Under revisjon
Nye versjoner
med NFS 1991
Vurdere bytte
til PC·basert
system uten
HYDMET
Vurdere ut·
fasing

1991

1986

1988

1979

Maskin/OS
avh., tungt
vedlikeh.lite
fleksibelt, men
raskt, driftssik·
kert og effekt.
Fl funksjoner
bundet til gm!.
database·
system

Ny og bedre
versjon klar
med bl.a.
rapportgen.
Hyttes til Unix
med Tornado
databsesyst.
Ny logisk
struktur,
nye funksjoner
Avløst av nytt
system
sammen med
bytte til
Tornado

1990

1979

1976

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:

Ressurs behov
CPU
Memory

START

Cyber960
H
andre off_etater NOS
stal. og komm.
lDIiveristeter
konsulenter

Cyber

KARMEN/HBV modellen

H
Cyber960
andre off. etater NOS
stal. og komm.
lDIiveristeter
konsulenter

FLOMVARSLING

HV

EOFanalyseprogram

NY
HYDROLOGISK
BASE

Tabel3 ark 2

Egne applikasjoner

I Diskplass
I

Tilgang

I

Prog.spr~k Datab/fils.

Hva gjør syst.
kobling andre 5yst.

Fortrin og
GPGS _Vil
benytte
UNIRAS

NOS-filsystem
(CBR)

CD-terminaler

Cyber

Fonran og
GPGS

NOS-filsyste
(CBR)

CD-terminal

PCJMS-DOS
med modem +
Cyber
960/NOS

i286/i386
Cyber

Fonran og
GPGS +1

NOS-filsystem
(CBR)

CD-terminaler
og PC med
modem

H

Cyber960
NOSNE

Cyber

Fortran

NOSNE
filsySI.

CD-terminaler

H
NVE

CDC-4360
Unix/NFS

MIPS

Fonran/C

Tornado

Unixterminaler

1 GB+program

Beskrivelse:

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Ibruksfrek.
Betydning IProblemer IPlaner
IAlder
i NVE
ulemper
utvikling

Felles overbygning for
forenklet kjøring av
oppslag og analyseprogram for hydrologiske data. Ca. 100
forskjellige program,
mange avansene og
svæn llode.
Simulerer og
prognoserer flomforløp
i vassdrag

Vital
daglig, ca. 100
ganger pr. dag
9OiNVE,
hvorav 60 i H,
10 eksterne

Noe gammeldags brukersnill for endel
programmer

Vital
ukentlig
SolO brukere

Høy brukerterskel

Sammensall system for
datainnhenting, simulering, prognosering og
disribuering, bl.a. via
Text-TV, av flom varlserfor hele landet
Statistisk utvidelse av
tidsserier av tilsigsdata.
Avansen og moderne .
Brukes av kraftverksekt
Betalt av SamkjørinIlen
Lagring og
systemtisering av alle
mAIedata i H

Vital
Drives døgnkonl. med
vaktordning.

Som for
HYDMET+
innlesning fra
automalStjasj.

1979
Stadig
nyutvikling

Ny versjon fra
NVE/HD,
NLH og EF!.
Krever
MIMER. Bør
installeres
Skifte til ny
versjon av
HBVmodellen.

1976

1990

!

Viktig
3-4 brukere

Vil bli vital,
under utv.

Mye konvertering/utvikling uferdig
DB MS
Tornado har
liten utbredelse

Legges inn iu
START for
allmenn bruk

1989

Hovedelementene
ferdigstilles i
løpet av 1991.

1991

Maskin typ

Ressurs behov

Eier
Brukere

OS
System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:

Vindushnd

CPU
Memory

NYTfkontrl.
system for hydrol.
data

H

CDC·4360
Unix/NFS

MIPS

Stasjon/observ atør
register

H

ND-550
Sintran

H

HYDARK

ER

I Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:

Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fiIs.

kobling andre syst.

Unixtenn in aler

ND-550

Fortran. GPGS , Tornado
UNlRAS (+
Statistikkpakke)
RCS
RCS

ND-550
Sintran

ND-550

Fornan

ND-tenninaler

ND-tenninaler

Regulanter

Grafisk kontroll og
retting av rnAledata,
hjelpefunksjoner basert
pl statistiske metoder.
Adm. og drift av mAlestasjoner. Lagre og
presentere data om
stasjoner (plassering,
eierforhold, mm.,)
observatører (navn,
lønn, utsendt og innkommet matreiell, mm .)
MIMER-kopi av tilsigsdata. (Kopi av deler av
hydrologiske database)

Betydning
bruksfrek.

Vil bli vital,
IDIder utv.

Viktig
daglig
5-10 bruker

Utviklet av EFI
for Agi EFIprog-brukere
tilgang pA tilsiRsdata
Viktig
ukentlig
Vil kunnefA
\O -12 brukere

Utstyrsregister HH

HH

PC
MS-DOS

i386

l-2MB

IMJPersonal

PC-base

PC-lokalt

Administrere tekn. utstyr ved mAlestasj. og
eget lager.

Sediment-analyse

HM

PC/MS-DOS
Cyber
960/NOS

1286/386
Cyber

NoenMB

RCS, Fortran
Basic, GPGS

PC/FICS
NOS filsystem

PC-lokalt +
tenninalnett

Registrering, lagring,
beregning og
presentasjon av sediment/slam prøver.

SURF ACE-rutiner

HB

Cyber 960
NOS og
NOSNE

Cyber
CPU-intensivt

Fortran

NOS-filsystem

CD-tenninaler

Vitalt
Intrepolering, gridding
og utlegging av kartdata mAnedlig
for videre hAndtering.
2 brukere HB

Tabel3 ark 3

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Problemer
ulemper

Vitalt
daglig
5 brukere

DArlig respons

Isolert ~ en
enklet PC.
DBMS
benyttes ellers
ikke i etaten
Ustrukturert
datalagring pA
Cyber
960/NOS
Manglende
funksjonalitet.
Deler virker
ikke.

Planer
utvikling

Alder
i NVE

Fortløpende utvideIser med
økt autornatisering.
Rylling til
Unix.
Bedre
integrering
med hydrl. base,vassdrags,
og ulStyrsreg . i
HH

1991

Hyttes til
RCS!Unix for
integrering
med
stasj./observ. register
Bedre beregningsdel
utvikles . Bør
inl. med ny
Hydrol.base
Bør flyttes til
Unix

1990

1988

1987

1987

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
DIGCAL

BREMOD

H
Andre i NVE
med behov for
digitalisering_
HB

Cyber960
NOS +
Calc:omp
dig.bord
Cyber960
NOS

Ressurs behov
CPU
Memory

I Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fiIs.

kobling andre 51st.

Cyber

Foman

NOS-filsystem

CD-tenninaler

Cyber
CPUogmem.
krevende.

Foman

NOS-filsystem

CD-tenninaler

1bruksrrek.
Betydning IProblemer IPlaner
ulemper

utviklin~

1988

Utvidelser med
eksternt utviklede modeller vurdres.

1987

IV

Dynamisk modellering
breer

Vital
mlnedlig
l bruker

MAler, lagrer og
presenterer dybdedata
for brer. Tilretelegger
for videre bearbeiding.
Regi strering og
bergning av massebalanse for breer.

Vital
haivArlige
intene perioder
2-3 brukere
Vital
Arlig
4-S brukere

ND-SSO/

Notis-Calc:,
Notis WP,
GPGS, Fortran

PC- pa lokalnen eller
termnalinngang
Notis filer, sml ND-og CDterminaltilNOS
arbeidsfiler
knytning.

40MB
datafiler

ACS+C

ACS

ND-tenni naler
PC-lokalt

Arkiv og utlisting av
nedbørsfeltdata og
referanser

Vital
daglig

150MB data

Foman og IGS

IGS

ND-tenninaler

Lagrer nedbørsfeIthiriarki og isohydatlinjer.

Vital
daglig
6 brukere

Fortran

SUPERMAP
og Sintranfilsystem

ND-tenninaler

Presentasjon av utvlagte Viktig intense
tema pA kart ( ogsA
perioder hver
andres data) .
mAn ed.
6 brukere

Massebalanseregistrering

HB

Vassdrags registerbasedel

HM

ND-SSO/

NVE

Sintran
+egen versjon
PC/MS-DOS

OmrAde-kartografi

HM

ND-ilO C
Sintran

Temakartpresentasjon

HM

ND-S50
Sintran

Sintran+
Cyber
960/NOS

MS-DOS filer
til NOS-fiIsystem

L . ______

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Alder
iNVE

Avløses trolig
av GIS-system

Basic og
Foman, bruker
SURFACE

HB

I

Digitalisering av kart og Vital
kurver
ukentlig
3-4 brukere

PC/MS-DOS+
Cyber
960/NOS

Breradarsystem

Tabel3 ark 4

Beskrivelse:

Under
utvikling

1991

Benyuer Notis
som utfases

Bør kobles mot 1988
nyu databasesyst pA Unix
(FICS eller
Tornado)
Kapasistets- og Hyttes til Unix 1983
søkebegrensUtvides med
ningeri RCS
flere databaser
Noe tungt ved- Kobles til GIS
likehold
Ikke vedl ike1984
Erstattes pA
hold. Gammelt sikt av GIS DArlig
system.
dokumentert
Svært tungt
Erstattes pA
1989
brukersnitt.
sikt av GIS .Ikke vedl ikesytem
hold. DArlig
dokumentert

I

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:

Ressurs behov
CPU
Memory

Egne applikasjoner

I Diskplass

Tilgang

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk.1 Datab/fiIs.

kobling andre 51st.

1 Betydning 1 Problemer
bruksfrek. ulemper

j Planer
utvikling

1Alder

i NVE
I

II
I

NVEs korttidsstatistikk

EE
EE

PC
MS-DOS

Konsesjonsregister

EK

PC
MS-DOS
Cyber960
NOS

PC-nett

PC-lokalt

Energimodell

Cyber

CD-terminal

Sentral database

EE,ER,ES

PC
MS-DOS
Cyber 960
NOS

EE
EE,ES

Cyber 960
NOS

Cyber

CD-terminal

Energisimuleringsmodell

E~ER

F1erverk

SCANENERGY
ELINFO

JARSIM

LAMBDA

ER
ER

EE
EE
ER

PC-lokalt

Viktig
mllnedlig
2 brukere

periodevis

PC-lokalt

Beregning av LGK
Langtidsgrensekostnad
Vannrnerk . rra Hydark

Cyber

CD-terminal

TemperalUrkorreksjon
Vannmerk . Cra Hydark

Cyber

CD-terminal

Grafisk/plotter
Vannrnerk . rra Hydark
Energisimuleringsmodell
Vannmerk . Cra Ih'dark

PC
MS-DOS

KLIMA

EE
EE

Cyber 960
NOS

EBSYS

ES
ES

Cyber 960
NOS

VANNSIMTAP

EE
EE,ER

ND
Sintran

ND-terminal

SAMKJ0RINGSMOD

EE
EE,ER

ND
Sintran

ND-terminal

SESONGPLAN

EE
EE.ES,ES

ND
Sintran

ND-terminal
--

Tabel3 ark 5

Korttidsstatistikk

Simuleringsprof.

EE

I

EE

i286

------

-----

-_.. _ - - -

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Energisumuleringsmodell. Deler Norge i
l3 omrllder.
Energisumuleringsmodell

Vital
3-4 brukere
Viktig
periodevis
4 brukere
Viktig
periodevis
3 brukere

Viktig
periodevis
l bruker
Viktig
periodevis
l bruker
Lite viktig
2 brukere
Viktig
daglig
4 brukere
Viktig
ukentlig
3 brukere
Viktig
periodevis
2 brukere

lbrukerUnder
utvikling

Vanskelig 11
vedlikeholde
Vanskelig 11
vedlikeholde

Avtagende
bruk. Ikke bestemmenende
Cor 11 beholde
Cyber

1969

,

I
I

Ressurskrevende

Databasen avvikles
F1yues til
CD 4350

Ressurskrevende

F1yues til
CD 4350

Ressurskrevende

Flyttes til
CD 4350

-

--

-

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn
Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
EFI-ENERGI

Ressurs behov

EE
EE,MM,

ND
Sintran

ED-EFFEKET

EE
EE,ES.MM

ND
Sintran

Konsesjonssøknad,
gitte konsesjoner

EK
E

ND
Sintran

NOREFFEKT

ES
ES,EE

ND/Sintran
Cyber960

NETBAS

111

SYSBAS

ES
ES
ES

ND
Sintran
Prime
(Statkraft/H28)

CPU
Memory

I Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fils.

MIMER

MIMER

Notis-WP

Mimer, Fortran

Mimer

Beskrivelse:

kobling andre syst.

ND-terminal

Energiprognosemodell
Forbruksutvikling_

ND-terminal

Effektprognosemodell
Effektbehovsutvikling

NDerminal

Konsesjonsregister

ND-terminal

Statistisk tilgjengelighetsberegning av nett
Ol! stasjoner
EI-nettsdatabase, nettberegningsprogrammer.
EI-nettsdatabase

PSSÆ

ES
ES, Statkraft,
Samkjøringen

Prime
(Statkraft/H28)

Lastflytanalyse

TPLAN

ES

Prime
(Statkraft/H28)

Lastflytanalyse

Prime
(Statkraft/H28)

Kraftledningsprogram

Prime
(Statkraft/H28)

Hjelpeprogram til
LEDPAR

ES, Statkraft,
Samkjørinen
LEDPAR

ES
ES, Statkraft,
Samkjørinen

LIND1M

MAREL

ES
ES, Statkraft,
Samkjørinen
HOW

-- - -

Tabel3 ark 6
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---
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Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Statistisk tilgjengelighetsberegning av nelt
og stas joner

IBetydning
IProblemer IPlaner
IAlder
bruksrrek. ulemper
utvikling
iNVE
Viktig
periodevis
I bruker
Nyttig
sjeldent
1 bruker
Viktig
daglig
S brukere

IbrukerUnder
utviklin~

Vurdere leiekjøring hos
EFI

Vanskelig A
vedlikeholde.
Data ufullstendig reg.

Utprøving

Vurderes
Mindre viktig
daglig,
2 brukere
Viktig
periodevis
2 brukere
viktig
periodevis
2 brukere
Viktig
periodevis
I
Viktig
periodevis
I

Personavhengig. Eies av
Statkraft.
Betydelige
leiekjøringer,
ca. kr. 400 lAr
Leiekjøring
som over, bør
vurderes

Kan erstatte
SYSBAS
Vurderer utskifting med
NETBAS
Bør vurdere
behov og nytte
mot kost
Bør vurdere
behov og nytte
mot kost

I

Under
utprøving

I
,

I

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fiIs.

kobling andre syst.

IBetydning
IProblemer IPlaner
IAlder!
bruksfrek. ulemper
utvikling
i NVE

Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
EKK-Database

KOB-Konsesjon

KOB-Avgift

VK
VNK,NVE

V
VNK,NVE

ND-SSO

Fles og C

ND-SSO

i386

FlCS

ND-tenninaler
PC-lokalt
PC-nett

ND-SSO

Fles og C

FlCS

ND-tenninaler

Dataf\ex

Dataflex

PC-lokalt

IMF

CD-tenninaler

Sintran

Kraftleiekonsesjoner

VK
VK

PC
MS-roS

VV-saksarkiv

VV
VV,VRS,VR0,
R. midt-Norge
Region Nord,
ReRion Vest
VV
VV,VRS,VR0
VRY,VRM,
VRN

Cyber960
1

Cyber

Cobol,
Query updata

Cyber960
1

Cyber

Caster
Cobol

---
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ND-tenninaler

Fles og C

Sintran
+PClMS-DOS

VK
VNK:. NVE

V-Regnskap

Fles

Sintran

CD-tenninal

--

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Oversikt vedtak fordelt
konsesjonskraft
Integrert med: KOB,
Vassdragsreg. og
Adressereg.
Oversikt over vassdragssaker/konsesjoner,
Stustus/eier{hist}
omfang/vilkAr, frister.
Int. med KDB-avg.,
EKK, Adressereg.,
VassdraRsreR.
Vassdragskonsesjonsoversikt med avgiftsberegninger. Gnmnlag,
satser, fordeling (kraftv.
/kommuner). Indeksj.
avg. ereg. Rapporter.
Int. med: KOB-kons.,
EKK-Database, VassdraRsreR.,AdresssereR.
Register over kraftleiekonsesjoner. Utskrift av
Arlige avgifter
Arkiv og saksbehandler
system.
Genererer apporter fra
saksbehandlingen.
Regnskapsrapportering
forVV

Skrive
brukerveiledning

Viktig
daglig/ukentlig

Vital
daglig

Tidkrevende
pA logging

Vital
intens bruk i
perioder
(nov.des.)

Ikke konsistensktrl. , tidkrevende pAlogging,
manglende
opplæring

Viktig
periodevis
1-2 brukere
Vital
daglig
ca. SO brukere

Ikke
vedlikehold.

Vital
daglig
5 faste brukere
brukes jevnlig
av andre
-----

-

-----

I

BrukerhAnd1989
bok, dokumen.
Base for viikAr
og man. regler.
Kopling mot
GIS
ReR. av data
BrukerhAnd1989
bok, dokumen.
Register for Akonto inn/utbetalinger
(regnskap)

Kraftleiekosesjoner vil
bortfalle.

Før
1986
1987

Problemfritt

Problemfritt

1990

Integrering
med ES-4

1990

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fils.

kobling andre 5yst.

I

Betydning
bruksfrek.

IProblemer
IPlaner
ulemper
utviklin2

I

Alder
iNVE

Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
TerraPanner

VV
VV, VRS,
VRV

PC
MS-DOS

i286/i387

PC-lokalt

Profdig

VV
VV,
VRS,VR0,
VRV
VN
VN

PC
MS-DOS

i286 med i287

PC-lokalt

Lysbilderegister

Terske1regilter

VN
VN

Everlc:sdatabase

MM
MM
EK,ES,TB
MM
MM

PC
MS-DOS
MS-Windows
PC
MS-DOS

Oven.tariff

MM
MM

Prosj.stønad

ME
ME

Avd.rapp.

M
M

PC
MS-DOS
PC
MS-DOS
PC
MS-DOS

Statsstønad

Tabel3 ark 8

i286
2MB

2MB

Basic

Superbase

PC-nett

i286

O,5MB

SuperCaIe

PC-lokalt

Excel

PC-lokalt

DAK-pakke,
presentasjon og masseberegning av flomsikringsanlegg
Digitalisering av tverrprofiler.
Knyuet til TerraPartner

Data ikke innlagt

Statistikker, tabeller
adm. støue
inf%ppslag
Tabeller og statistikk

Vigtig
Sporadisk, intenst i perioder
Sporadisk

Nyttig
mye i perioder
Viktig
daglig
Viktig
sporadisk
flere brukere i
M

Dataflex

Dataflex

PC-nett

i286

0,1 MB

Dataflex

Dataflex

PC-nett

Reg. av avd. rapporter

1990

1987

Oversikt over tenkeIdata

O,2MB

Ingen planer

Prosjektavhengig

Data ikke innlagt

i286

Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Høy brukerterskei

Oversikt over NVEs
bilder

Simulerer alt. overføringstariffer
Søknadsbehandl ing

i286

Viktig

Kan ikke tilpasses laserskriver. Ingen
støtte

Lite fleksibelt

Registrering av
data, videreutvikle rapporter
Registrering av
data ,videreutvikle rapporter
Nye rapporter
1990

Trenger et adm
støttesy stem
utviklet pl
grunnlag av
everlc:sdatab.
Ønsker div.
forbedringer

1985

Nytt
1988
1987

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov
CPU
Memory

Diskplass

Egne applikasjoner

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.

Prog.språk Datab/fiIs.

kobling andre syst.

IBetydning
IProblemer IPlaner
IiNVE
Alder
bruksrrek. ulemper
utvikling

Forretn.,prod.
spes.saksbeh.:
MVA

MM
MM

PC
MS-DOS

OmrAdekonsesjons
register

MogEK
EK

PC
MS-DOS

EB-base

TB
TB

PC
MS-DOS

SBAS

TB
TB

PC
MS-DOS

Reservemateriell

TB
TB

Manuelt

Vareg/Sevareg

IT
IT

Cyber%O

i286

O,3MB

Dataflex

Dataflex

PC-nett

Beregner mva-satser

Dataflex

Dataflex

PC-nett

OmrAdekonsesjonsregister

i286

Fles

Fles

PC-lokalt

i286

Fles

Fles

PC-lokalt

Database med nøkkelinfo om kraftforsyningen
Avg.bereg. og fakt
Adr.reg brukes av forv.
Konfidensielle data
Reg. av sikkerhetsklarert personell i kraftforsyningen.
PersonkontroIl

CD-terminal

Cyber

-----------
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Oversikt over forretnings/produksjons/spesialiserte saksbehandlersystemer i NVE

Formelle og tekniske
saksbehandleropplysninger om tilsynsobjektene.

Viktig
intensivt 2 g. i
Aret
l bruker
Viktig
periodevis
l bruker
Økende
Arlig berg. av
avg. viktig
daglig sikr. av
eanlegg

For CA data reg.
Ikke tilgang
via seksj.
interne neU

Samordnes
med everksdatabasen

1987

Nye skreddersydde rapporter. Reg.
over reserve
materiell

1990

Bør opprettes
som eget EDBbasert regi ster

Økende
daglig

Mangeler data

Vurdere EDBbasert reg
sammenemd
ED-base
Reg. alle data,
tilpasse til GIS,
inkl. grafikk,
lagre tegninger
og fotos, øke
antall orrl.

I

19801990
I

Eier
Brukere

Maskin typ
OS
Vindushnd

System navn

Ressurs behov

Egne applikasjoner

I

Prog.språk Datab/fiIs.

CPU
Memory

Diskplass

Tilgang

I

Beskrivelse:
Hva gjør syst.
kobling andre 51st.

I

Betydning
bruksfrek.

I

Problemer
ulemper

I

Planer
utviklin~

I

Alder
iNVE

Utviklings
verktøy:
FlCS
dBue IV

AD
NVE
AD
AO
AO
M
M,EK

ND/Sintran
PC/MS-DOS
PC
MS-DOS
PC
MS-DOS
PC
MS-DOS

AD
NVE
HD
H
HD
H

PC
MC-DOS
PC
MS-DOS
PC
MS-DOS

HD

Cyber960
NOS

AD EE
Paradox
Dataflex

MS-Windows
Norton-Utilities

PCTOOLS

Subrutinebliotek
HD

-----------

Tabell 4

ND550/5400
i286
i286

Viktig
Lite viktig
2 brukere
Lite viktig
1 bruker

i286
i286

Viktig

I

I

Cyber

-

----

Oversikt over utviklingsverktØY i NVE

Fortran

Biblioteksfiler
pA Cyber 960

CD-treminaler

Bibliotek av subrutiner
(flere 1(0). Knyttet til
Hs prog.utvikling

Vital
ukentlig/daglig
8-9 brukere
--

-

Endel rutiner
er spesifikke
Cyber/NOS
-_-_ _ - _..

..

Under flytting
til CD4360/
Unix
-

197190
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KOMPETANSEPROFIL - TABELL

Dette vedlegget gir en oversikt over avdelingsvis IT-kompetanse, basert på en
kartlegging i de enkelte avdelinger. Det tar for seg en del generelle ITkunnskapsområder, en delområder som er relatert til EDB-drift samt basis verktøy
og programvarer som brukes i NVE. Vi har ikke tatt med NVE-spesifikke
applikasjoner, systemer eller løsninger som enten kjøres på konsem-, avdelings
eller seksjonsnivå.
Det har vært opp til hver avdeling å vurdere sin egen kompetanse (kvalitet og
kvantitet) etter følgende skala:
1)
2)
3)
4)

Nybegynner (meget svak kompetanse).
Har vært gjennom lærefasen, trenger fortsatt mye støtte (svak kompetanse).
Praktiserer selvstendig, trenger støtte på spesialiteter (god kompetanse).
Jobber helt selvstendig, ekspert - hjelper andre (meget høy kompetanse).

Tabellen viser antall personer av kategori 3 og 4 i avdelingene.
Kompetansemarkeringer mht. punktene 1 og 2 vises med (-). Det er ikke til å
unngå at denne type betraktninger/vurderinger tildels er noe subjektive og kan
diskuteres. Det vil derfor være direkte feil å henge seg opp i enkelttall.
Prosjektgruppen har i sitt arbeid konsentrert seg om å arbeide videre med
hovedtrekkene til kompetanseprofilen. Dette kan bl.a. danne grunnlaget for å
vurdere fremtidige oppgaver/roller.
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Tabell: Kompetanseprofil (1)
Område

Adm.
avd.

Energi
avd.

Hydr.
avd.

Enøk og Tilsyn
Marked og ber.
avd.

Vassdr.
avd.
avd.

1

4
4
4
3
4
4
4
4
4

6
5
7

1
3
2
3
2
2

3
2
3
2
3
2
2
2
2

UlVIKLING
Kravspesifikasjon
Datamodellering
Dataflytmodell
Prossessbeskrivelse
Funksjonstest
Akseptansestest
Prøvedrift
Igangkjøring
Dokumentasjon
Oracle
Tornado
Fies
Dataflex
Superbase
C-scape
Connect
Zstem
Uniras
GPGS
COBOL
Fortran
C
Basic
Pascal

2

3
3
2

2
2
2
2
2

1

1
2

2

7

3

1

2

2
2

1
3
3
6

1

1
1

5
1

11
1
2
2

2
2

1

1

SYSTEM FORVALTNING
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

av Cyber-appl.
av ND-appl.
av FICS-appl.
av Tornado-appl.
av Oracle-appl.

2
2
2

7
3
5
1

2

DATADRIFT
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

av CYSER
av ND
av CD-4000
av PC-nett
av term. nett

X.25 (Datapak)
TCP/IP
PC-nett kompetanse
Terminalnettkompetanse

2
2
3
3
3

3
3
3
3

6

1
2
1
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Tabell: Kompetanseprofil (2)
Område

Adm.
avd.

Energi
avd.

Hydr.
avd.

Enøk og Tilsyn
Marked og ber.
avd.
avd.

Vassdr.
avd.

3
3
4
3
2
2
2
3

3
3
3
3

4
4
2

2
2
2
2
2
2
2
3
3

2
2

RÅDGIVNING
Valg av PC
Valg av PC-progr.
Valg av div.utstyr
Driftsspørsmål
Sikkerhet
Forhandlinger
Avtaler
IT-strategi
Organisasjonsutvikling

6

1

4
3

2
2

1
l

5
12
14

1

3

2
2
2

BRUKERST0TTEKOMPETANSE
Notis-WP
Acto-WP
WordPerfect
Microsoft Word
Microsoft Windows
Excel
Lotus 1-2-3
Supercalc
Framework
Paradox
Quattro pro
Connect
Lotus Freelance
Surfer
PC tools
Norton Utilites
Zstem 240
dBase
MS-DOS
FlCS

osa

Sintran
UNIX
NOS
NOSNE

7
2
9

17

1

5

3

4
2
3

l

7

5

3
4

5

6

2

1

l

1
l
l

3
4
2
5
5
6

3

1

6
1
l
3

2
l

7
2

13

3
2
4
4

6

2

3

6
8
2

Tallene i tabellene gir først og fremst et grovt bilde av hvordan den enkelte avdeling
vurderer sin kompetanse på de ulike områder. Dette danner utgangspunktet for
diskusjonene rundt fremtidig funksjonsfordeling, kompetanseoppbygging og
rollefordeling.

NB! Regionkontorene ikke er med i denne oversikten.
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