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SAMMENDRAG

IT's handlingsplan angir aktiviteter/prosjekter som er
planlagt gjennomført innen utgangen av 1992.
Disse er kort beskrevet i tabell og gant-diagram. Detaljene
rundt de forskjellige aktiviteter/prosjekter følger som egne
notater (vedlegg).
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1NNLEDNING
I Notat nr 4 1991, IT-strategifor NVE, kapittel 10 er det gitt forslag til handlingsområder
hmen teknologiplanform,IT-organisering,systemarkitektur,GIS-anvendelserog styrking
av produksjonslinjenfor hydrologiskedata.
Dette notatetgir en oppsummeringav de aktivitetenesom aIleredeer i gang satt, og
planer for det videre arbeid i 1992.
Det er laget planer for følgende aktiviterer,hvorav noen allerede er gjennomført.
Utfasing av ND550 og ND 5400
Utfasing av Cyber 960
Utfasing av 3com-nettet
Valg av database-og utviklingsverktøy
Hydra ll
Erstatningfor Elinfo og Sysbas
Nytt arkiv- biblioteksystemsystem (og evt.
saksbehandlersystem)
PC-nettpå regionkontorene
EDB-koordineringsgruppe
Brukerstøtter

Under gis en oversikt i tabellformog gant-diagram.Detaljene rundtde forskjellige
aktivitetene/prosjektenefølger som vedlegg.
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START/
SLUIT

Planener
ferdig.
Arbeideter
godt i gang.

Besøk ang.
utv.verktøy
foretatt

Ferdig

Planener ferdig
(se vedlegg 2)
Utfasingen
gjenstår

Planener ferdig
(se vedlegg 1)
Utfasingenav
ND 550 er
gerdig,
ND5400
gjenstår
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OVERSIKT OVER IT-HANDLINGSPLAN FOR 1992

3,5 årsverk
for å kunne
utfase
Cyber

30 ukeverk

2-3 ukeverk

6-7 årsverk
(inkl.
konsulent
og konvert.
av Hydra
II

Ukjent

ARBEIDS
MENGDE

Uavhengighetav
maskin. Gir NVE
kompetanse

ca. kr. 200.000,-

Kompetansen
konsentrert.Enklere
systemarkitektur

Enkleredriftsmiljø
kr. 0,-

Ny Unix-kraft,
lavere
vedlikeholdskostnader, enklere
driftsmiljø,ny
kompetanse/
ca. kr. 2.500.000,(inkl. Elinfo, Vareg,
VV's saksarkiv)

ca. kr. 100.000,-

Ny Unix-kraft,
lavere vedlikeholdskost-nader,
enklere driftsmiljø,
ny kompetanse/

KONSEKVENSER/
BUDSEITT

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

KONSU
-LENT

S. Mosebakken

S. Mosebakken

ImplementerePC-nettpå alle
regionkontorene

EtablereEDBkoordeineringsgruppeog
utarbeidemandatfor
gruppensarbeid

Utnevnebrukerstøttene,
utarbeideopplzeringsplanog
organiserearbeidsformen

PC-nettpå regionkontorene
(vedlegg 8)

EtablereEDB-koordineringsgruppen
(vedlegg 9)

Vitaliseringav brukestøttefunksjonen
(vedlegg 9)

*) Prosjektleder

S. Mosebakken

Velge 2-3 satningsområder
for brukav GIS, samtutrede
nytteverdier

Valg av satsningsområderfor GIS
(vedlegg 7)

A. Voksø

B. Holter

Analyserebehov og spesifisere kravtil elektronisk
arkivsystemfor å støtte saksbehandling,arkiv- og biblioteksoppgaver

Arkiv- og biblioteksystemmm.
(vedlgg 6)

H. Egeland

Utrede behov og eventuelt
finne erstatningfor Elinfo
og Sysbas

Erstatningfor Elinfo og Sysbas
(vedlegg 5)
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M.S. Rydehell
S. Mosebakken
Diverse
saksbehandlere

Flatby (p1)*)
I.H. Vognild
K. Warloe
Norbom

----/
01.02.92

15.01.92

01.01.92/
01.05.92

01.10.91/
15.12.91

01.10.91/
31.12.92

01.10.91/
31.12.92

Brukerstøttene
er utpekt
(unntattfra M)

Deltakereneer
utpekt (unntatt
fra M)

VRS ferdig

Satsningsområdeneer
utpekt.

Planen er
ferdig.

Planen er ferdig

2 ukeverk

0,5 ukeverk

30-40
ukeverk

2-3 dager

Arkiv-bib.:
1-2 årsverk

1 årsverk

Bedrebrukerstøtteapparat.
Høyere kompetanse
kr. 0,-

kr. 0,-

Bedre planlegging
og informasjon.

Regionkontorenefår
samme tilbud som
M-29. Programvare
anskaffessentraltog
legges inn av AD.
Økonomiskebesp.
ca. kr. 550.000,-

kr. 0,-

Arkiv-bib:
ca. kr. 500.000,-

Ens arkiv for NVE
der alle kan slå opp

Uavhengighetav
maskin. Gir NVE
kompetanse.
Enklerekobling mot
GIS. Bedre
integrasjonav
dataene
Elinfo:
ca. kr. 200.000,-

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

KOMMENTARER

Utfasin av ND550 o ND5400
Alt går etter planen.

Utfasin av C ber 960:
Kostnadenefor konverteringav VV's saksarkiver av prosjektgruppen
(vedlegg 2) antydettil ca. kr. 1.000.000,-.
Det er naturligat den del av VV's saksarkivsom er et tradisjoneltarkiv
går inn i det nye elektroniskearkiv som skal anskaffe for NVE (vedlegg 6)
innen utgangenav 1992. Den del av VV's saksarkivsom i dag er et enkelt
saksbehandlersystemvil det også være naturligå se i sammenhengmed et
felles saksbehandlersystemfor NVE. Dette vil bli gjordti forbindelsemed
arkiv-bibliotek-prosjektet.
I VV's saksarkiver det en del data. Disse vil det være forholdsvis enkelt å
konverteredirekteover i et nytt system.
Kostnadenefor en erstatningfor VV's saksarkivreduseresmed dette fra
kr 1.000.000,- til ca. kr. 100.000 - 200.000,-.

Konverteringav TI" s Vareg (damregister)er kostnadsberegnettil ca. kr.
800.000,-. Dette med utgangspunkti kun ett tilbud, fra Control Data A/S.
Det er helt klart at med konkuransevil dette kunne reduseres. Det antydes
en sum på ca. halvpartenav dett første tilbudet, ca. kr. 400.000,-.
Det størsteproblemetmed konverteringenav Vareg er T's mulighetertil å
foreta en informasjonsanalyseog utarbeidekravspesifikasjon.T er en liten
avdeling er det er begrensede ressurserå ta av. De har i dag ingen i
Tilsysavdelingen som kan sies å ha kompetansepå systemarbeid.Det bør
derfor vurderesom en engasjementtil T er mer tjenlig enn
konsulentbistand.Angåendekompetanseoverføringtil T er det uten å
engasjere en medarbeidersom vil gi det beste resultat.

Val av database-o utviklin sverktøy1
Arbeidet er 3 uker forsinket, ellers går alt etter planen.

Konverterin av HYDRA:
Det er usikkertom tidsplanenholder. EDB-koordineringsgruppenvil være
løpende orientertom statusfor prosjektet.Dersom det viser seg at
tidsplanensprekker,vil gruppenmelde dette til direktøtmøtetfor å drøfte
eventuelle tiltak. Det kan være flere korttidsengasjement,omprioteringeri
Hydrologisk avdeling etc.

Erstatnin for Elinfo o S sbas:
Energiavdelingenplanlegger å gjøre mye av konverteringsarbeidetselv.

Arkiv- o biblioteks stem mm.:
I dette prosjektetvil også et saksbehandlersystemfor NVE bli vurdert. Det
er naturligå se det i sammenhengmed arkivsystem.
Det er også ønskelig å utarbeidemodeller over NVE's sentrale systemer og
saksbehandlingsgangeni NVE. Dette går utover det som strengttatt er
nødvendigfor Arkiv- og biblioteksystem-prosjektet,men det er en viktig
informasjoni vurderingenav et saksbehandlingssystem.

PROSJEKTPLANFOR UTFASING AV ND550 OG ND5400

PROSJEKTETS MÅL:

Utfase ND550, og lage en plan for utfasing av ND5400.

PROSJEKTANSVARLIG: Svanhild Mosebakken, AD
PROSJEKTLEDER:

Bjørn Magne Bakken, AD

PROSJEKTDELTAKERE: Tore Jensen Lund, EE
Knut Gakkestad, VK
Jan Fredrik Holinquist, HM
PROSJEKTOPPSTART:

05.10.1991

PROSJEKTSLUTT:

05.11.1991

FREMDRIFTSPLAN:
Prosjektgruppen har som mandat å fase ut ND550, og lage en plan for utfasing av
ND5400.
Det kommer klart frem i IT-strategien for NVE at ND550 skal fases ut 1. desember
1991, og prosjektgruppen har arbeidet med dette som mål.
Det viser seg at det for enkelte systemer vil bli vanskelig å gjennomføre dette innenfor
denne tidsrammen. Prosjektgruppen har derfor kommet til at en forsvarlig utfasing kan
gjennomføres innen 31/12-1991, og har følgende fremdriftsplan for prosjektet.:

Planlegging av gjennomføringen.
Planer for prosjekgjennomføringenvil foreligge 5/11-1991.
Ansvarlig:
AD
Arbeidsmengde:
7 dagsverk.
Kostnader:
Ingen.

Installering av KDB-spesiell versjon av FICS.
VK trengeren utvidet versjon av FICS for å kunne utføre sine avgiftsberegningeri
konsesjonsdatabasen. Denne versjonenblir spesiallagetav Kvam Data.
Installasjonav denne versjonen ble utført i uke 43.
Ansvar1ig:
AD

Arbeidsmengde:
Kostnader:
Konsekvenser:

0.5 dagsverk. (Installasjon og utprøving.)
14000,Ingen.

Overføring og oppstart av KDB-basen.

Midlertidig overføring og test av databasen ble gjort tidlig i høst. Alle rapporter
og menybilder ble konvertert og testet. Endelig overføring og oppstart av
databasen vil bli gjort umiddelbart etter at KDB-spesiell versjon av Fics er
innstallert og ferdigtestet.
Ansvarlig:
VK
Arbeidsmengde:
3 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Overføringav Stasjonsdatabasentil CD4360. (H)
Overføring og testing av alle registre og rapporter har foregått i høst.
Endelig overføring og oppstart av de siste registre vil bli utført i uke 45.
Ansvarlig:
HD
Arbeidsmengde:
3 dagsverk
Ingen
Kostnader:
Konsekvenser:
Ingen

Avklare muligheter for å kjøre ED-EFFEKT på annen platform enn Sintran.

EE's programsystem ED-EFFIXT er utvildet av Energidata. Det ble foretatt
henvendelse til Energidata om hvilke muligheter som eksisterte for å kjøre dette
programsystemet på en annen platform enn Sintran. Energidata kan ved
forespørsel utvikle en PC-versjon av programsystemet. Tilbud på enbrukerversjon
av programsystemet som går på operativsystemet DOS samt pris på konvertering
av eksisterende datafiler er motatt.
Ansvarlig:
EE
Arbeidsmengde:
1 dagsverk
Ingen
Kostnader:
Konsekvenser:
Ingen

6.

OverføreEFI Energi og Netbastil tape på CD4360.
-

Energiavdelingens programsystemer EFI-Energi og Netbas kan overføres til tape
på CD4360. Energiavdelingen mener at disse programsystemene ikke er kritiske,

og at de eventueltkankonverterestil en annenplatformsenere. Detvil bli
arbeidetfor å finneprogramsystemer
somkan erstattedisseprogramsystemene.
AD
Ansvarlig:
Arbeidsmengde: 1 dagsverk
Ingen
Kostnader:
Disseprogramsystemene
vil ikkeværetilgjengeligeetterat
Konsekvenser:
ND-550blir utfaset. Prosjektgruppen
velgerå legge
programmeneut på tapefra CD4360,for dermedå ha
mulighettil å få de konvertertsenerehvisdet skullevære
ønskelig.

Klargjøringav arkivbasenpå CD4360.

Arkivetsdatabaseoverinngåendeog utgåendepostble testetpå CD4360i
sommer. Klargjøringav brukereog sistetestingble utførti uke43.
Ansvarlig:
AD
Arbeidsmengde: 0.2 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Oppstartav arkivbasen på CD4360.

Sisteoppdaterteversjonav alledatafilerble overførtfra ND-550til CD4360i uke
43. Reindekseringav databasenog opplæringav brukerneer gjennomført.
Ansvarlig:
VK/AD
Arbeidsmengde: 0.3 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Etteroverføringenharprogramsystemene
fåtten heltannen
hastighet.Detvil ikkebli de sammeproblemenemedplass
på denneplatformen,somforekompå ND.

Overføringog konverteringav Notis-dokumenterpå ND-550og ND-5400.

AlleNotis-dokumenter
somer regnetsombevaringsverdige
må overførestil pc/pcserverinnen1. desember.Derettermå de sammedokumentenekonverteresfra
Notis-formattil WP-format.Dokumentersomikkeskaloverføresblir slettet.
Ansvarlig:
Forværelsenei NVE
Arbeidsmengde: 30 dagsverk.
Kostnader:
Ingen

Konsekvenser:

De dokumenter som ikke blir regnet som bevaringsverdige,
vil bli slettet for godt.

Overforing av alle Fics-registre som eies/administreres av HM.
Alle Fics-registre som eies/administreres av HM må konverteres til pc eller til
CD4360. Dette kan vise seg som den mest arbeidskrevende konverteringen
sammen med konverteringen av Notis-dokumentene. HM har ikke kapasitet til å
foreta denne konverteringen før etter 1. desember pga godkjenningstesten av GISsystemene. Det er vurdert om det kan brukes konsulenter til konverteringen, men
siden strukturen på registerene samtidig skal omgjøres er det å foretrekke at de
som kjenner systemene best gjør dette arbeidet. IIM regner med at alle
registerene vil være ferdig konvertert innen 20/12-1991.
Ansvarlig:
HM
Arbeidsmengde:
20 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Deler av registerenevil bli overført til pc. Dette sammen
med at HM vil gjøre om strukturenpå registerene som
legges på CD4360 vil gjøre at systemene vil bli mer
oversiktelige og lettere å administrere.
Overføringen av IIM's Fics-registre til CD4360 og pc
medfører at utvekslingen av data/programsystemer må foregå
i dos-format. Dette vil ifølge HM ikke føre til problemer,
da dette allerede er utprøvd.

Overføring og klargjøring av EKK-basen.
Tidligere EEK's Fics-basertedatabasemå overføres fra ND-550 til CD4360 og
deretter konverteres. Dette regnes som en forholdsvis enkel jobb, da tilsvarende
jobb allerede er gjort for KDB-basen.
Ansvarlig:
VK
Arbeidsmengde:
3 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

12.

Avklare vassdragsregisterets versjon av Fics med Kvam Data.
HM har som VK en egen versjon av Fics som brukes til kjøring av vassdragsregisteret. Det avklares med Kvam Data om HM kan lage en egen versjon av Fics

på CD4360.
Ansvarlig:
Arbeidsmengde:
Kostnader:
Konsekvenser:

HM
4 dagsverk (Inkl evnt. utvikling av egen versjon.)
Hvis HM selv kan kompilere sin egen versjon av Fics vil det
ikke bli noen kostnaderfor NVE.
Ingen

Overfore Hydmet til ND-5400.
Hydrologisk avdelings system for innhentingav måleresultatermå overføres til
ND-5400. Det regnes ikke som økonhniskforsvarlig å overføre dette systemet ti1
en annenplatform, da Hydrologisk avdeling vil prøve å skifte ut hele innsamlingssystemet i løpet av 1992. InnsamlingsprogrammetbrukerdatabasenMimer som
lagringsbasefor sine data. Denne databasenkan i dag ikke konverterestil EP/IX.
Selve overføringeneav programmeneog dataeneblir utførtav AD, men
igangkjøringenav programsystemetmå utføres av EFI.
Ansvarlig:
HD/EFI
Arbeidsmengde:
2 dagsverkfor EFI
1 dagsverkfor saksbehandleri NVE
Kostnader:
10500,Konsekvenser:
Ingen

Konvertere standardbrev for konsesjonsbehandling. (VK)
Vassdragsavdelingenhar en god del standardbrevog rundskrivfor
konsesjonsbehandling. Disse må konverterestil WP.
Ansvar1ig:
ForværelseV.
Arbeidsmengde:
5 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Avslutte Nexus prosjektregnskap. (H)
Hydrologisk avdeling har i noen år kjørt eget prosjektregnskap. Dette regnskapet
skal fra nyttårkjøres på ES4. Det er ytret ønske om at dagens regnskapkjøres ut
året før det avsluttes.
Ansvar1ig:
H
Arbeidsmengde:
10 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Konvertering til PC-versjon av ED-EFFEKT.
Dersom E's programsystemED-EFFEKT skal konverterestil pc-versjon, må dette
gjøres av Energidata. De regner med å være ferdig med et eventuelt oppdrag3
uker etter bestilling.
Ansvarlig:
EE
4 dagsverkfor saksbehandleri NVE
Arbeidsmengde:
92 timer for konsulentfra Energidata.
55.800,- inkludertkonverteringav datafileri NVE
Kostnader:
Ingen.
Konsekvenser:

Avklaring og oppdatering av kontrakter med Norsk Data.
Overførhig/oppsigelseav maskinvare/programvaremå avklares med Norsk Data.
Vedlikeholdskontraktermå oppdateres.
Ansvarlig:
AD
Arbeidsmengde:
2 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Vedlikeholdskostnadenepå ND5400 vil stige noe fra dagens
Konsekvenser:
nivå.

Avklare EK's saksarkiv.
Det avklares med EK hvilke planer de har for sitt saksarkiv.
Ansvarlig:
AD
Arbeidsmengde:
0.2 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Overforing/konverteringav EK's saksarkiv.
Overføringog konverteringav EK's Fics-basertesaksarkivtil CD4360. Dette vil
bli en forholdsvis enkel arbeidsoppgave,da erfaringenemed overføringerog
konverteringerpå dette stadiumbegynnerå bli stor.
Ansvarlig:
EK/AD
Arbeidsmengde:
2 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Overføring/konverteringav HB's regnearkfra Notis-Calc til Lotus.
HB har i dag en del regnearklaget i Notis-Calc. Disse må overføres/konverteres
til Lotus. Dette arbeidetvil ikke bli ferdig før nærmerejul.
HB
Ansvarlig:
Arbeidsmengde:
5 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Overferingav alle datafilerfra ND.
Etter at alle programsystemerer overført og testet, må alle oppdatertedatafiler
overføres til CD4360 eller pc. Alle programsystemersom brukerde samme
datafilenemå reindekseresetter siste overføring av datafilene.
Denne prosessen må gjøres i to omganger, da konverteringenav programsystemene blir ferdig på forskjellig tid.
Ansvarlig:
AD/HD/HM/VK
Arbeidsmengde:
2 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Ingen

Flyttingav maskinutstyr/systemprogramvare
fra N1)-550til ND-5400.
All ethernetprogramvare
og kablingmå flyttesfra ND -550 til ND -5400.
Dette er en arbeidsprosesssom må gjøres etter at all aktivitetpå ND-550 er
avsluttet.
Ansvarlig:
AD
Arbeidsmengde:
1 dagsverk
Kostnader:
Ingen
Konsekvenser:
Etter at maskinutstyret/systemprogramvaren
er flyttet, vil det
ikke bli mulig for brukereneå få kontaktmed ND550.
Brukerenevil derimotfå kontaktmed ND5400 på samme
måte som de får kontaktmed ND550 i dag.

Utfasingav ND 5400.
-

Da Hydrologisk avdeling's innsamlingsprogramer det eneste programsystemetsom
overføres til ND-5400, vil en utfasing av denne maskinenvære avhengig av at
arbeidetmed å fmne et alternativtsystem som kan kjøres på en annenplattform

intensiveres. Dette arbeidetvil trolig bli ferdig i månedskifteJuli/August 1992.
Ansvarlig:
HD/AD
Arbeidsmengde:
Ukjent
Konstnader:
Ukjent
Alle programsystemervil da være fjernetfra ND-anlegget,
Konsekvenser:
og den siste ND-maskinenkan fases ut.

Det vi1 i forbindelsenmed at ND-anleggene fases ut, bli behov for pc'er til de
saksbehandleresom i dag brukerNotis-Wp som tekstbehandlingssystem.
Det vil samtidigbli behov for opplæringav disse saksbehandlerenei WordPerfect.
Hvor mange pc'er det vil være behov for er ikke klart, men VK+VN ser allerede i dag at
de har behov for 6 stk. pc'er. HM vil ha behov for 3 stk pc.
De saksbehandleresom ikke har pc i dag og som ikke har fått opplæringi WordPerfect,
vil kunnekjøre på ND-anleggene frem til nyttår. Alle deres bevaringsverdigedokumenter
vil bli overført og konvertertfra Notis-WP til WordPerfectinnen 1. desember.
Vedlagt følger Gannt-diagramsom viser når aktiviteteneer planlagtgjennomført.
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EE

Avklare muligheterfor ED-EFFEKT

***

*****************

HD

Des.
49

Overføringav Stasjonsdatabasenti1
CD4360

Nov.
48

**********

Nov.
47

VK

Nov.
46

Overføringog oppstartav KDB-basen

**

Okt/Nov Nov.
44
45

AD

Okt.
43

Installeringav KDB-spesiell Fics

Ansvarlig
AD

Aktivitet

Planleggingav gjennomføringen

Nr.

PROSJEKTPLANFOR UTFASINGAV ND-550

H
EE
AD
AD
EK/AD
HB
AD / HD
VK / HM
AD

Avslutte Nexus prosjektregnskap.(H)

Konverteringav ED-Effekt til pc-vers.

Avklaring og oppdateringav kontrakter
med Norsk Data

Avklare EK's saksarkiv

Overføring/konverteringav EK's saksarkiv

Overføring/konverteringav IIB's
regneark.

Overføringav alle datafilerfra ND.

Flyttig av maskinutstyr/systemprog.
fra ND-550 til ND-5400
• = MILEPÆLER

Forv. V

Konverterestandardbrevfor
konsesjonsbehandling.(VK)

o = SLAKK

HD/EFI

Overføre Hydmet til ND-5400

Ansvarlig

HM

Aktivitet

Avklare VR's versjon av Fics med
Kvam

Nr.

Nov.
46
Nov.
48

***øøy

Nov.
47
Des.
49
Des.
50

***********************

**

**************

**********************************
**

Des.
51
Des.
52

**v

*************************ØøØ000,

**************************

Okt/Nov Nov.
44
45

*******

Okt.
43

Prosjektrapport
Plan for utfasing av Cyber 960
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1.PROSJEKTGRUNNIAG
1.1 Prosjektledelse
Prosjektansvarlig:

SvanhildMosebakken, AD

Prosjektleder:

Erik Fagerberg, AD

1.1 Prosjektdeltagere
Einar Beheim, VV
Erik Hansen, HD
Anstein Haugen, AØ
Kjell Molkersrød, 'IT
Susan Norbom, ER
1.3 Prosjektets oppdragsgiver
IT-strategigruppen
1.4 Prosjektets mandat
Lage en plan for utfasing av Cyber 960 innen 31/12-1992.
1.5 Tidsramme
Prosjektoppstart:
Prosjektslutt:

05.10.91
13.11.91

2.INNLEDENDEFORUTSETNINGER
2.1 Datagrunnlag
Prosjektgruppenhar lagt til grunn "IT-strategifor NVE/Vedlegg A", for å frembringe
statusover eksisterendesystemerpå Cyber 960. Hver av deltagernehar gjennomgåttdette
vedlegget, og sjekketeventuelle rettelserfor egen avdeling.

2.2 Avdelingsvisfremdriftsplan
Hver avdeling har utarbeideten fremdriftsplanfor de aktivitetersom må gjennomføresfor
å få f.jernetCyber 960 innen utgangenav 1992. Hver avdeling utpekeren ansvarlig for de
enke1teaktiviteter.

3.SAMMENDRAGAV DE AVDELINGSVISEPLANER
V, EinarBeheim
VV har ikke egen bemanningsom kan ta seg av konverteringeller ny oppbygging av
'Saksarkivet'.Avhengig av konsulenthjelp.
Det har ikke vært foretattnoen vurderingangåendesammenkoblingmed et eventuellt nytt
felles arkiv for NVE.
Antattkostnad:kr. 1.000.000,Tidsramme:Kan gjennomføresinnen 31/12 1992

H, Erik Hansen
HD har som målsettingå bli ferdig med konverteringenav HYDRA innen utgangenav
1992, men det er sansynlig at arbeidetstrekkerseg inn i 1993.
Arbeidsoppgavensomfang: 3.1 årsverk

A Anstein Hau en
Det er relativt lett å legge ES4/Oracle over til EP/IX. Avhengig av konsulenthjelp.Før
utfasing av Cyber 960 må komplettekontoutfragfra det gamle regnskapssystemet
foreligge.
Antattkostnad: < kr. 100.000,Tidsramme:Kan gjennomføresinnen 31/12 1992

T Ieell Molkersrød
TT har ikke egen bemanningsom kan styre konverteringeller nyutviklingav VAREG.
Avhengig av konsulenthjelp.
Antattkostnad:kr. 800.000,Nyutvikling vil muligens falle rimeligere.
Tidsramme:Kan gjennomføresi løpet av 1992.

E Susan Norbom
'Flerverk' er under avvikling. Elinfo vrakes og en ny kraftverksdatabaseetableres.
Elinfo kostnad:kr. 100.000,Elinfo tidsramme:Ferdig oktober 1992.

AD
TT
VV
AØ
ER
HD
AD
AD

KonvertereVAREG

KonvertereSAKSARKIV

KonvertereOracle/ES4

Lage ny krafverksdatabase

Konverteringav HYDRA

Vurdereny Unix kapasitet

Anskaffe og insta1ereny Unix kraft

Ansv.

Planlegge utfasingen

Aktivitet

Prosjektansvarlig: S.Mosebakken
Prosjektleder: E.Fagerberg
Dato: 13. november 1991

I

i- i

I

I
i

I
I

I
I
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1992
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai JunJul Aug Sep Okt Nov D s

FREMDRIFTSPLANFOR UTFASINGAV CYBER 960

i

5.KONSEKVENSER
-Vedlikeholdskostnadeneblir lavere.
-Det blir færre operativsystemerå holde rede på.
Betydelig kompetanseblir verdiløs.
-Kompetansenpå Unix systemer må bygges opp.
Betydelige kostnaderved å kjøpe ny Unix kraft.

6.KONKLUSJON
Det er usikkerthvorvidt det lar seg gjøre å utfase Cyber 960 innen utgangenav 1992.
For HD vil det først mot sluttenav første halvår 1992 være mulig å se om arbeidetmed
konverteringtil EP/IX kan avsluttes innen utgangenav 1992.
Konverteringskostnadeneblir betydelige. Kr.800.000 for VAREG og antattkr.1.000.000
for 'Saksarkivet'i VV. Det har ikke vært mulig innenfordette prosjektetstidsrammerå
vurdereandre løsninger for disse to systemene.
Gruppenser ingen vanskelighetermed å konvertereOracle/ES4, eller å etablereen ny
krafverksdatabaseinnen utgangenav 1992.

UTFASING AV CYBER 960
OMLEGGING AV TT-BASEN VAREG TIL UNIX
Ansvarlig: Alf Adeler, TT
Utarbeidet av: Kjell Molkersrød/Grethe Holm, TT
Dato: 05.11.91
PLAN FOR 1992
AKTIVITET

TIDSBEHOV
EVERK

FERDIG

ANSV.

INFORMASJONSANALYSE

1

UKE 3

GRH

KRAVSPESIFIKASJON

5

UKE 6

KJM

INNHENTING AV TILBUD

2

UKE 8

KJM

VALG AV KONSULENT

2

UKE 10

KJM

DATABASEDEFINERING

1

UKE 15

GRH

DATABASEGENERERING

. 1

UKE 22

GRH

DATAKONVERTERING

1

UKE 24

GRH

TILRETTELEGGING FOR BRUKER
- MENYER
- SKJERMBILDER
- RAPPORTER
- TILPASNING TIL PC-SOFTWARE

6

UKE 39

GRH

DOKUMENTASJON

1

UKE 41

KJM

DRIFT/VEDLIKEHOLD

1

UKE 42

KJM

PRØVEDRIFT

6

UKE 44

GRH

UKE 44

GRH

UKE 46

KJM

IGANGKJØRING
AKSEPTANSETEST
OPPLÆRING

2

Det angitte tidsbehov gjelder prosjektgruppen. I tillegg
kommer konsulenthjelp ca. 1000 timer (30 uker) = ca. 750000
kr.

PROSJEKT: FLYTTE SAKSARKIV I VV FRA NOS TIL UNIX

Prosjektansvarlig:

Einar Beheim, VV

Prosjektets mål:

Planlegge og gjennomføre flytting av
saksarkiv og tilhørende program fra Cyber
960 til CD 4000 Unix.

Prosjektleder:

Hallavard Berg, VRØ

Prosjektdeltakere:

Anne Bente Klepp, VV
Ingeborg Solheim, VV
Lillen Michelsen, VRØ

Prosjekt oppstart:

15.11.91

Prosjekt slutt:

31.12.92
,

Framdriftsplan:
Arbeidsmengde:

1 årsverk

Ekstern konsulent:
Budsjett:

kr 1 000 000,-

Konsekvenser:

Cyber 960 kan frigjøres årsskiftet
1992/92. Ytterligere
nødvendig.

ekstrainnsats

kan bli

UTFASING

AV CYBER

Afå kjører i dag hele ES4 på Cyber. Dette gjelder
økonomi/regnskap,
personal og lønnsregistrering.
I tillegg
spørres der på det gamle regnskapssystemet
som var i bruk
inntil 1.1.1990.

Økonomi

regnskap:

Av det gamle regnskapssystemet må det tas ut kontoutdrag
for 1988 og 1989 på papir.
Deretter kan regnskapet før
1.1.90 slettes.
Når det gjelder regnskapet f.o.m. 1990 må alt konverteres
over til ny maskinplattform.
Det samme gjelder
selvfølgelig også ES4 programmene.
Det er viktig at NVEs
spesialtilpasninger
ivaretas.
Lønn/personal:
Hele personalsystemet
legges over på ny maskinplattform.
Det gamle systemet, "psys", på Cyber slettes.
Det samme
gjelder Multipersonal på ND maskinen.
Når det gjelder registreringsprogrammet
for lønn, vil
dette bli erstattet med et nytt i slutten av
1991/begynnelsen av 1992.
NVE vurderer å avvikle SLP lønnssystemet i 1992 og satse
I denne forbindelse vil vi ha kontakt med
på ES4 lønn.
Luftfartsverket for å høste erfaringer i denne etats bruk
av systemet.
Ny maskinplattform bør derfor være
tilgjengelig for uttesting av ES4 lønn ca medio 1992.

Ansvarlige

i AØ:

Nytilsatt systemansvarlig
(både regnskap,
lønn og personal) Overordnet ansvar for ES4
Tove Kjærstad:
Økonomi og regnskap samt
overordnet ansvar for ES4 sammen med den
systemansvarlige.
Tordis Granberg:

Lønn

Anne Marie Sand:

Personal

Kompetanseoppbygging:
Alle tilsatte i Aø (untatt Jan Berntsen og Arne Andreassen) må
ha opplæring på det nye systemet dersom den daglige bruken av
systemet avviker vesentlig fra dagens rutiner.
Det kan videre
være behov for noe mer avansert opplæring av enkelte tilsatte.
Dette beror i første rekke på hva slags person vi får tilsatt
som systemansvarlig samt hva det nye systemet betyr i endrede
rutiner m.m.
Aø

4. 1.1991

nstein Haug Nr

(

10-6- o-iso

Cc)

d

SEN

Datakonvertering
fra Cyber 960

01.07

01.10

Dokumentasjon

Full drift

* Konsulentjenester

01.07

01.06

01.04

Prøvedrift

Drift

SEN

Generering av
databasen

Opplæring i
databaseverkt

01.02

2 uker

8 uker

2 uker

8 uker

1-2 uker

4 uker

15.02

SEN

Tilbudsinnhenting

et

4 uker

15.01

SEN

Kravspesifikasjon

Implementasjon

8 uker

Varighet

15.01

Start

SEN

Anav

Datamodellering

Spesifikasjon

Aktivitet

Ansvarlig: Marit Flood, ER
Utarbeidet av: Susan Norbom, ER
Dato: 05.11.91

01.10

01.10

01.07

70.000 *

01.07

30.000 *

Antatt
koetnad

10.000/
uke/ ers.

Timeforbruk

01.03

15.03

15.02

15.03

Slutt

Jan

FRAMDRIFTSPLAN 1992
Fab

Prosjekt: ETABLERING AV NY XRAFTVERKSDATABASE (ELINFO) PÅ UNIX-MASKIN

Mar

Apr

Mti
Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Arbeidsoppgaverog forventettidsforbrukfor prosjektD509 - Hydra H i 1992:
I det følgende er tidsforbruk for arbeidsoppgaver som er nødvendige for å flytte Hs
databaser og applikasjoner fra NOS til EP/IX vurdert. Kun de mest nødvendige oppgaver
er medregnet, dvs. konvertering av databasestrukturer som er avhengige av NOS og
konvertering av de mest brukte og mest nødvendige analyseprogram.

Arbeidet med systemering, diskusjoner og programmering vil bestå av:

Innlesingsystem for loggerdata, limnigramdata, telemetridata, manuelle observasjoner,
etc.
1/3 årsverk

Grensenitt mot HYSAR: rutiner for oppdatering, lesing, kontroller etc.
3/4 årsverk (1/2 årsverk for Illis data, 114årsverkfor resten av 1-1)

Primærkontrollav data og overføring fra HYTRAN til HYKVAL.

1/2 årsverk
Grensenitt mot HYKVAL.

2/5 årsverk (1/5 årsverkfor liffs data,1/5 årsverkfor restenav Hs data)
Overføring av data fra HYKVAL til HYDAG.

1/5 årsverk (1/10 årsverk for Illis data, 1/5 årsverk for resten av Hs data)
Grensesnitt mot HYDAG.

2/3 årsverk (1/3 årsverkfor HHs data, 1/3 årsverkfor restenav Hs data)
Konvertering av de mestnødvendigeapplikasjonene.

1/4 årsverk
f:\hd\notat\hydra.erh

Summen av arbeidsoppgavenes omfang er 3.1 årsverk.
5 ansatte på HD (inkludert ny programmerer) vil til sammen arbeide 3.5 årsverk med
prosjektet i 1992. En del tid vil imidlertid gå med til administrasjon og planlegging som
ikke har direkte med systemering og programmering å gjøre. Denne administrasjonen vil
kreve opp mot 0.5 årsverk, kanskje mer. Det gir som resultat at innsatsen som ytes i
1992 blir noe mindre enn summen av arbeidsoppgavenes omfang. En ytter1igere

usikkerhetsfaktor
er at SveinTaksdalkanskjesøkerpermisjonfor andrehalvår92. Evt.
vikarvil ikkegi tilsvarendeinnsats.Vi harogså vurdertytterligereekstrainnsats
(programmerere),
menharfunnetat nettoenved en slik ordningikkeblir så storat vi
velgeren slik løsningi førsteomgang.På grunnav driftav eksisterendesystemog andre
oppgaverer det hellerikkemuligfor denfastestabenved HD og arbeidemerpå dette
prosjektet.
Det er storusikkerheti de anslåtteverdienefor arbeidsinnsats
og arbeidsoppgavenes
omfang. Det er en mulighet for at vi kan bli ferdig med konverteringen i 1992, men det
er mer sannsynlig at arbeidet strekker seg inn i 1993. Først mot slutten av første halvår
1992 vil det være mulig å si om arbeidet med konvertering fra NOS til EP/IX kan
avsluttes i løpet av 1992.

Kopi: A.Tollan

f:\hd\notat\hydra.erh

Handlingsplanfor utfasingav 3COM-NETTET
Opprettealle brukerepå Unix ( CD4360 ).
Opprettefellesområdefor E og M .
Skrive brev angåendeovergangenfra 3com-servertil Unix-server. Retningslinjerfor
programvaresom ikke er standardmå spesielt forklares. Skjemafor å angi
fller/dokumentsom skal flyttes legges med brevet. Brevet sendes til alle i E og M.
Legge om ER til skriveri 3. etg. øst, og til 3. etg. sør.
Legge om aIlepå EE og ES til HPII1Sii 2. etg. nord.
Legge over EK til skriverHPIID i 2. etg. øst. Denne skrivermå også kobles til
CD4360.
Legge over NEC-skriverog Paint-jettil CD4360.
Arbeidetvil i stor grad bli utførtpå kveldstid og helgetid.
Ronny og Thor-Henriker ansvarligfor overleggingen.
( Pkt. 4 - 6 gjøres i samme tidsrom som brukerneav disse skriverneblir overlagt til
Unix-serveren)
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Tidsplan for etablering av ny ELINFO.
Detaljert oversikt over dagens databaser.

3
INNLEDN1NG
Som beskrevet i NVE's IT-strategi er NVE en informasjonsintensiv virksomhet der
kravene til raskt å kunne besvare mange og ulike forespørsler vil øke. Energiavdelingen
innhenter og lagrer en rekke grunnlagsdata innenfor det stasjonære energisystemet.
Dataene brukes til å publisere oversikter over kraftsystemet i tillegg til at dataene inngår
som grunnlag for egne beregninger og simuleringer. Datainnhentingen og strukturen på
databasene er tildels historisk betinget og resultat både av tidligere organisasjon og
tidligere arbeidsoppgaver.
NVE har som statens forvaltningsorgan gjennom konsesjonsordningen lovbestemt rett til å
innhente de opplysningene som man finner nødvendige for å løse forvaltningsoppgaven.
Dette innebærer etter gruppens mening også et ansvar for å sitte inne med gode data som
er nødvendige for å sikre kvaliteten i planleggingen og videre beslutninger. Brukere av
dataene kan være kraftselskap, NVE i egne vurderinger, andre statsinstitusjoner og sentrale
myndigheter som departement og Storting.
Endringer i NVE' organisasjon og endrede forutsetninger som f.eks ny energilov har gjort
det nødvendig med en gjennomgang av Energiavdelingens datagrunnlag. Dagens databaser
er i tillegg utviklet i EDB systemer som ikke lenger er hensiktsmessige. Som et eksempel
er flere av basene lagret på maskiner som etter IT-strategien er planlagt utfaset.
Databasen(e) bør i framtiden være tilpasset NVE's IT-plattform som vil være client/server
arkitektur med UNIX server og MS-DOS arbeidsplasser (PC).

MANDAT OG ORGANISERING
IT-strategi prosjektet har foretatt en gjennomgang av NVE' framtidige IT-strategi og har i
den forbindelse tatt initiativ til en gjennomgang av lagring og bruk av grunnlagsdata i
Energiavdelingen. Arbeidet i avdelingen har vært organisert som en prosjektgruppe med en
deltager fra hver seksjon. Håkon Egeland har som avdelingens representant i IT-strategi
arbeidet vært prosjektansvarlig. Deltagere i prosjektgruppen har vært: Rune Flatby (leder),
Karsten Johan Warloe, Susan Norbom og Inge Harald Vognild.
Gruppens mandat er gitt fra avdelingens ledermøte og innebærer i lwrthet å foreta en
gjennomgang av:
hvilke data vi lagrer og ressursbruken forbundet med dette
hva vi bruker dataene til
endrede behov som følge av ny Energilov og omorganisering av NVE
foreslå endring i organisering og lagring av data (hovedtrekk og strukturikke på detaljnivå) og tilhørende konsekvenser. Identifisere
grenseflater/fellesprosjekter mot andre avdelinger.

4
BEHOVET FOR GRUNNLAGSDATA
Avdelingens arbeid med grunnlagsdata begrunnes ut i fra:
pålagt virksomhet gjennom instruks, oppdrag, lov og forskrifter. Vi trenger
oversikt over kraftsystemet for konsesjonsbehandling og monopolkontroll.
satsningsområder i henhold til avdelingens virksomhetsplan der særlig fire
resultatmål er aktuelle:
EE: 1971
EK: 1870
ER: 3090
ES: 1928

Forbruksutvikling og statistikk.
Effektivisering av konsesjonsbehandlingen
Oversikter over kraftressursene
Databasesystemer- NETBAS/SYSBAS

For flere andre resultatmål vil det være av avgjørende betydning å ha gode
data som grunnlag for beslutninger og anbefalinger.
NVE's lovhjemlede mulighet til innsamling og dermed sammenstilling av data gir oss en
enestående posisjon. God forvaltning av dataene gjør NVE's tjenester etterspurt både av
myndighetene, organisasjonene og av aktørene i kraftforsyningen.

DAGENS SITUASJON
4.1

Oversikt over la ret data

Det er i dag uklare ansvarsforhold når det gjelder innsamling og lagring av data. Bruken
av flere systemer på ulike maskiner har i tillegg ført til stor grad av dobbeltlagring. Dette
gjelder både internt i avdelingen og mellom avdelinger.
Datainnsamling kan være tidkrevende og ordnes i dag ved ulike metoder:
gjennom konsesjonsopplysninger.
ved innhenting/innsending i henhold til konsesjonsbetingelser.
ved direkte forespørsler hos eierne.
gjennom eksterne databaser.
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Nedenfor er gitt en oversikt over databasene som finnes i Energiavdelingen.
E-stab
Database

Innhold

Databaseverktøy

Maskin

Tidsbruk
Måned

Saksliste

Oversikt over
saker til
behandling

Dbase

PC-lokal

0,2

Notat/rapport
register

Oversikt over
seksjonsnotater,
avd.rapporter

Dbase

PC-lokal

0,1

Systemene er lagret lokalt og Dbase er i dag ikke tilgjengelig på nettverket.
EE- Energibalanse
Database

Innhold

Databaseverktøy

Maskin

Tidsbruk
Måned

Korttidsstatistikk

Forbruk og
produksjonsdata.
Elpriser og
oljeproduktpriser

Dataflex

PC-lokal

1

Folder og
Energifaktahefte

Adresseregister

Dataflex

PC-lokal

0,2

Fylkesprognoser

Prognosert
forbruk i ulike
sektorer

Dataflex

PC-lokal

0,5

Temp.korr.program

Forbruk og
temperaturdata

Fortran

Cyber

0,3

Seksjonen har i dag ikke kompetanse innenfor Dataflex og har derfor små muligheter til å
videreutvilde disse systemene. EFI's programsystem for energisimuleringer inngår som en
vesentlig del av seksjonens analyseverktøy og inneholder data om vassdrag og
kraftstasjoner, forbruk og priser/kapasiteter på utenlandsk/innenlandsk kraftmarked.
Modellene for energisimuleringer bruker normalt sammenssatte data fra andre databaser,
de er derfor ikke tatt med i prosjektgruppens arbeid.
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EK- konsesjon
Database

Innhold

Database- Maskin
verktøy

Tidsbruk
Måned

Saksregister

EK's saksliste

Fics

ND

1

Adresserti1Everk

Dataflex

PC-lokalt

1

Dataflex

PC-lokalt

0,3

Adresseregister

OSV.

Områdekonsesjoner Oversiktover
konsesjoner
Planlagtnytt
konsesjonsregister

Konsesjonsdata
Stasjonsdata
Ledningsdata
Områdekons.data
Fjernvarmedata

?

?

Konsesjonsregistereter i planleggingsfasenog vil blant anneterstattesaksregisteretog
områdekonsesjonsregisteret.

ER- ressurs
Database

Innhold

Database- Maskin
verktøy

Tidsbruk

ELINFO

Vann- og
varmekraftdata

IMF

4

Småkraftverk

midlertidig
register (< 1MW)

Cyber

3

Småkraftverkdatabasen
er midlertidigog er tenkt inkluderti en eventuell ny EL1NFO.Det
er i tillegg planerom å oppretteen kostnadsdatabasefor vannkraftanlegg.ER har i tillegg
ansvarfor oversikterinnen nye fornybareenergikilder.

ES- system
Database

Innhold

SYSBAS

Kraftsystemdata

Byggeprogram,
hovednett

Oversiktover nye
linjer,
investeringer

Database- Maskin
verktØY

Dbase

Tidsbruk
Måned

PRIME
(Statkraft)

9

PC-lokalt

0,5
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SYSBAS ligger på Statkrafts maskin og inngår i en samarbeidsavtale med Statkraft og
Samkjøringen. Avtalen, med leiekjøring på Prime-anlegget, koster årlig ca 400 000 kr.
Kostnadene betales pr idag av AD, men forventes å bli overført avdelingen i tråd med
ansvarsfordelingen i IT-strategien, der ansvaret for avdelingsspesifikke systemer tillegges
eieren. Prime-avtalen innebærer også rett til bruk av nettanalyseprogrammer som er nært
knyttet mot SYSBAS mht etablering av datasett.
En detaljert oversikt over dataene som lagres er gitt i vedlegg 2.
Som det framgår av tabellene er avdelingens data idag spredd på flere maskiner og lagret i
ulike databasesystemer. Flere av systemene er kompliserte i bruk, noe som har resultert i
at det har vært nødvendig å overføre dataene til andre systemer for å kunne presentere
dataene i ønsket form. Dette gir merarbeid i tillegg til dobbeltlagring med fare for ikke
konsistente data.
4.2

Ressursbruk

Totalt tidsforbruk til innsamling, registrering og bearbeidelse er anslått til 21,1
personmåneder. Med unntak av SYSBAS går alle systemene på NVE's egne maskiner. For
disse er det ikke foretatt noen undersøkelse av kostnaden ved datakraftbruken. SYSBAS
leiekjøres på Statkrafts Prime-anlegg og koster ca 400 000 kr. pr år.

4.3

Da ens bruk av dataene

Grunnlagsdataene er å betrakte som avdelingens og NVEs kunnskapsbank og brukes til
ulike formål. De er avgjørende både som beslutningsgrunnlag og til utarbeidelse av
kraftforsyningen. Vi har
statistikker/oversikter som etterspørres både fra m.;iidighetene
nedenfor listet opp arbeidsoppgaver der gode grunnlagsdata er av vesentlig betydning:
oversikter over vannkraftnotensialet. Utbygd vannkraft og tilgang.
Samlet Plan
Verneplaner
Opprusting/utvidelse av vannkraftverk
kraftsystemplanlegging
korttidsstatistikk
vurdering av kraftbalansen
analyser av kostnadsforhold i kraftsystemet
etablering av datasett for lastflytanalyser i nettet
konsesjonsbehandling
monopolkontroll
Data som lagres i en seksjon inngår ofte som viktig grunnlagsinformasjon for arbeid i
andre seksjoner.

8
5.

KRITISK GJENNOMGANG AV DAGENS SYSTEMER

I henhold til IT-strategien skal avdelingen ha ansvar for de brukerprogrammer/systemer
som ligger innenfor eget arbeidsområde. Et hovedprinsipp bør derfor være at vi konsentrer
oss om de dataene vi selv bruker og som ligger innenfor vårt ansvarsområde. Dersom
andre avdelinger ønsker å opprettholde deler av f.eks ELINFO som vi ikke bruker, må de
selv ta ansvar for sine data.
De største systemene, ELINFO og SYSBAS, er "gamle" og resultat av samarbeid mellom
NVE og Statkraft før omorganiseringen i 1986. Typiske trekk ved disse er at de er laget
med svært ambisiøse mål og at de derfor inneholder en rekke datafelter som i dag ikke er
i bruk. Det må påpekes at det under omorganiseringen 1990 ble foretatt en gjennomgang
av avdelingens arbeidsområde med det resultat at kun deler av databasene i dag er i bruk.

ER:
ELINFO:

ES:
SYSBAS

EK:

gammeldags database på cyber maskinen som er lite
hensiktsmessig. Inneholder i dag en rekke data som ikke
oppdateres, f.eks eierforhold og kontrakter. Databasen er i
tillegg organisert (skjermbilder, access, etc.) på en måte som
var tilpasset NVE's organisasjon før 1986. Cyber-maskinen er
planlagt utfaset i løpet av 1992 slik at det også av rent
tekniske årsaker er påkrevet med en omlegging.

behovet for detaljeringsgrad er avhengig av ES
arbeidsoppgaver som foreløpig ikke er avklart. Databasen
ligger på PRIME anlegget hos Statkraft og er vanskelig
tilgjengelig for andre enn enkelte ekspertbrukere. Databasen
er svært ambisiøs med tanke på antall datafelt, men er
vesentlig for å kunne etablere datasett for lastflytberegninger.
Årlige kostnader for drift er høye. Plasseringen vanskeliggjør
samkjøring med nyinnkjøpt geografisk informasjonssystem
(GIS). Prime-avtalen har de siste årene i liten grad blitt brukt
til lastflytanalyser. Dersom dette vil gjelde også i framtiden,
kan databasen erstattes med en relativt enkel database på
NVE's egen maskin. ES oppdaterer og bruker i dag bare 30 40 datafelter av totalt flere hundre felter i databasen. Noe
oppdatering gjøres også av Statkraft og Samkjøringen.
EK's databaser dekker idag ikke behovet og er planlagt
erstattet med nytt konsesjonsregister. Arbeidet med nytt
register venter på avklaring mhp valg av nytt databasesystem
i NVE. Seksjonens adresseregister inneholder dobbeltlagring i
forhold til andre avdelinger.
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EE:

Seksjonen har selv ansvar for begrensede datamengder, men
de registrene som finnes er utviklet i systemer det ikke lenger
er kompetanse i ved avdelingen. Lokal lagring gjør i tillegg
dataene vanskelig tilgjengelig for andre.

Det er registrert utbredt dobbeltlagring av data. Dette gjelder både internt i avdelingen og
mot andre avdelinger. Enkelte kraftverksdata lagres idag både i ELINFO og SYSBAS i
tillegg til at de er planlagt å inngå i EK's nye konsesjonsregister. SYSBAS og nytt
konsesjonsregister vil i tillegg inneholde overlappende data innenfor overføringssystemet.
En vesentlig årsak til den store spredningen av databaser er at NVE til nå ikke har hatt et
felles databasesystem/utvildingsverktøy. Dette har medført at det har blitt laget databaser i
hver enkelt avdeling/seksjon ved hjelp av ulike databaseverktøy. Valget av verktøy har til
en stor grad vært avhengig av enkeltpersoners kompetanse. Flere systemer som ikke kan
spille sammen har medført dobbeltlagring og ikke bidratt til samarbeid mellom
avdelingene.
Det er ikke registrert innsamling av data som vi i framtiden ikke ser behov for. Dette må
sees i sammenheng med den gjennomgang av arbeidsoppgavene som ble gjort i
forbindelse med omorganiseringen 1990 og utviklingen forøvrig som har ført til at en i
NVE kun bruker deler av de store databasene ELINFO og SYSBAS. Muligheter for
besparelser og effektivisering ligger i første rekke på den tekniske siden ved omlegging til
enldere databaser som er knyttet sammen på en slik måte at dobbeltlagring unngås.

6.

GRÅSONER MOT ANDRE AVDEL1NGER

Ved framtidig organisering av grunnlagsdataene er det nødvendig å ta hensyn til
informasjonsbehov/datainnsamling i andre avdelinger. Det har derfor vært kontakt med
andre avdelinger for å kartlegge gråsoner mellom avdelingene. Generelt er det interesse i
de andre avdelingene for de data som Energiavdelingen har ansvar for. Eks: Data om
overføringssystemet, produksjonssystemet, prognoser, korttidsstatistikk, konsesjonsforhold.
På samme måte som det finnes dobbeltlagring internt i avdelingen er det registrert
overlappende områder mot andre avdelinger. Dette gjelder særlig:

-

Adresseregister (V,M,A,H)
Kraftstasjon og vassdragsdata (V,H,T)
Ved etablering av konsesjonsregister kan det være aktuelt å samarbeide med
M når det gjelder områdekonsesjoner og lokale energiplaner og med V når
det gjelder anleggskonsesjoner.

Flere av de dataene vi samler finnes også i andre institusjoner; f.eks Samkjøringen,
Statkraft og kraftselskapene. Et problem til nå, både internt i NVE og utad, har vært
mangel på entydige identifikasjonsnøkler slik at oppdatering i størst mulig grad kan foregå
automatisk.
Ved eventuell nedleggelse av dagens ELINFO må det tas hensyn til data som ligger inne,
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men som i dag ikke oppdateres. Det må f. eks avklares hvilke konsekvenser det har om
man nedlegger den delen som inneholder data om eierstrukturen i kraftsystemet. Vi kan
ikke se at Energiavdelingen selv har behov for disse dataene. Ansvaret bør derfor
overføres til de som bruker dataene.

NYE BEHOV.
Ny energilov, omorganiseringen og det pågående arbeidet i AD med opprydding i ITplattformen har gitt føringer for avdelingens organisering av informasjon:
Ny energilov. NVE's rolle vil i større grad bli å kontrollere og stille
rammebetingelser framfor å drive detaljert planlegging.
redusert bemanning etter omorganiseringen stiller økte krav til effektivitet.
Innkjøp av GIS gjør det ønskelig å ha lett adgang til dataene for blant annet
å presentere dem på kart sammen med data fra andre avdelinger i NVE.
GIS skaper i tillegg behov for å koordinatbestemme dataene.
IT-teknologiplattform. Cyber og ND-maskinene utfases.
NVE arbeider med innkjøp av nytt felles databasesystem og utviklingsverktøy.
Det er foreløpig ikke påvist behov for innsamling av nye data, men NVE's
monopolkontroll-funksjon kan gi nye behov. Et eksempel er kontroll med
utenlandshandelen med kraft ved EE. Det er derfor behov for fleksible systemer som lett
kan utvides.
Innføringen av GIS og innkjøp av felles databaseverktøy i NVE gir nye perspektiver. ITstrategi prosjektet har gitt forslag til systemarkitektur/datamodell i NVE. Med bakgrunn i
en felles teknologiplattform, client/server arkitektur med UNIX server og MS-DOS (PC)
arbeidsplasser, gir dette muligheter til integrasjon av hele etatens grunnlagsdata. Det er
derfor ønskelig at framtidige registre i størst mulig grad er bygget opp på felles systemer.
Dermed vil unødig dobbeltlagring kunne unngås, og ved å bygge opp kompetanse i ett
system har man tilgang til hele NVE's grunnlagsdata.
En slik strategi har som konsekvens at systemer på andre maskiner, som ELINFO og
SYSBAS, må forsøkes erstattet med nye systemer.

FORSLAG T1L TILTAK OG ORGANISERING
Framtidens datalagring bør tilfredsstille følgende krav:
Dataene skal være et felles arbeidsverktøy som skal være tilgjengelig over
PC for alle i NVE som er autorisert for adgang.
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Dataene skal være så lett tilgjengelig at en ikke behøver å gå om seksjoner
eller ekspertbrukere for å få ut opplysninger raskt.
Data registreres bare på et sted. Ingen dobbeltlagring.
Databasene skal i størst mulig grad være tilpasset IT-plattformen. D.v.s nytt
felles databaseverktøy på maskiner i client/server arkitektur.

Nedenfor er gruppens anbefaling av tiltak angitt:
ER: ELINFO
Nedlegging av dagens ELINFO og etablering av ny database der man kun
tar med de data som er nødvendige/ønskelige for avdelingen. Ansvaret for
de deler av ELINFO som avdelingen ikke ser behov for må overtas av den
avdeling som eventuelt har behov for dataene. Erstatning for ELINFO er
nødvendig også av tekniske årsaker. Cyber-maskinen er planlagt utfaset i
løpet av 1992. Småkraftverkregister kan inngå i ny database. Det foreslås
nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for etablering av ny database.
ES: SYSBAS
Oppsigelse av Prime-avtalen med Statkraft. Avtalen har et års oppsigelsestid
gjeldene fra første årsskifte etter oppsigelsesdato. D.v.s at avtalen bør sies
opp før 31.12.91. Dersom man venter til over nyttår vil oppsigelsestiden i
praksis bli to år. Framtidig behov i ES er uvisst så lenge seksjonens
strategi/arbeidsoppgaver ikke er avklart. Databasens detaljeringsgrad vil
være avhengig av om man mener det er nødvendig å foreta lastflytanalyser
for å inneha den nødvendige systemkompetansen. Dagens avtale med
lagring av dataene på Statkrafts maskin og vanskelig tilgjengelighet for
brukerne gjør det uansett ønskelig med et nytt system lagret på NVE's
maskin med mulighet til å spille sammen med etatens øvrige systemer. Det
forutsettes at avdelingens, og dermed seksjonens, strategi er klar i god tid
før oppsigelsestidens utløp slik at man kjenner behovet og får etablert et
nytt system der man får overført nødvendig data fra SYSBAS. Det foreslås
nedsatt en arbeidsgruppe på ES som foretar uttesting og valg av ny database
og eventuelle programsystemer. Blant aktuelle database på markedet er EFIs
NETBAS.
EK:

Oppbygging av nytt konsesjonsregister med konsesjonsbaserte data,
samkjørt med nye systemer i ER og ES. Adresseregisteret bør samordnes
med andre avdelinger.

EE:

Etter hvert som det bygges opp kompetanse innen avdelingen kan
seksjonens registre overføres til nytt system, men det er ingen akutte behov.
Det foreslås opprettet en samarbeidsgruppe med en representant fra hver
seksjon som skal ha ansvar for å etablere gode rutiner for oppdatering og å
utarbeide entydige identifikasjonsnøkler som gjør det mulig å koble
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registrene sammen slik at dobbeltlagring unngås. Gruppen bør settes
sammen av personer som har det daglige ansvar for registrene.
Forutsatt at NVE har kjøpt nytt databaseverktøy bør de ulike databasene etableres i det
samme systemet. Som det framgår av IT-strategien vil ansvaret for egne applikasjoner
ligge hos avdelingen. Dette medfører et behov for oppbygging av kompetanse på
avdelingen. Nye systemer bør så langt det er mulig utvikles lokalt med støtte fra AD eller
konsulenter.
Erfaringer med dagens store ambisiøse databaser tilsier at man bør være forsiktig med
oppbygging av for store kompliserte databaser med uklare ansvarsforhold. Det bør
tilstrebes å lage mindre selvstendige seksjonsvise enheter som kan knyttes sammen med
entydige identifikasjonsnøkler. På den måten er det enklere å avklare ansvarsforholdet
mellom de ulike registre samtidig som seksjonene selv vil føle eierskap og ansvar overfor
egne data. Ved etablering av databasene må det tas hensyn til at de skal inngå i NVE's
totale datamodell og dermed må ha koblingsmuligheter mot andre systemer.
Databasene legges på UNIX-server og bør være åpne (lese access) for hele NVE.
Etter hvert som det bygges opp kompetanse innenfor det nye databaseverktøyet bør mindre
databaser på EE og E-stab legges over på nytt system på UNIX-serveren. Dette vil i
tillegg til større åpenhet medføre bedre sikkerhet mhp back up enn dagens systemer plasert
lokalt på enkelte saksbehandleres PC.

9.

ANSVARSFORDEL1NG

Som foreslått i IT-strategien skal brukeren av dataene selv ha ansvar for egne systemer.
Det medfører følgende ansvarsfordeling:
ER:
ES:
EK:
EE:

Vassdrag og produksjonssystemet.
Overføringssystemet.
Oversikt over konsesjonene, men databasen knyttes opp mot nett og
produksjonssystemet slik at de samme dataene ikke lagres to steder.
Kortidstsatistikk, prognoser.

Kvalitetssikring av data bør inngå i virksomhetsplanen på den enkelte seksjon/avdeling.
Det må avsettes definerte ressurser til kvalitetssikring. Videre må det framgå hvem som er
resultatansvarlig for dette.
Den foreslåtte samarbeidsgruppen bør ha ansvar for samordningen mellom seksjonene. Det
forutsettes at NVE's EDB koordineringsgruppe (se IT-strategien) har ansvar for
koordineringen mellom avdelingene. Ansvaret for å etablere en datamodell for hele NVE
antas å ligge hos EDB-koordineringsgruppen.

13
10.

KONSEKVENSER

En så stor omlegging av grunnlagsdataene som her er foreslått forutsetter prioritering fra
avdelingsledelsen. I etableringsfasen vil det bli behov for betydelige ressurser, både egen
arbeidsinnsats og leie av hjelp/opplæring. Arbeidet må derfor gis prioritet i
virksomhetsplanen.
Foreløpig anslag av kostnaden for omlegging av ELINFO er ca 1 årsverk og 150 000 kr til
konsulenthjelp/opplæring. Se vedlegg 1.
Oppbygging av erstatning for SYSBAS kan kreve betydelig innsats, avhengig av behovet
for detaljering og direkte kobling til lastflytanalyser. Så lenge behovet for denne type
analyser ikke er avklart er det vanskelig å anslå størrelsen og dermed kostnadene ved nytt
system, men oppsigelse av Prime-avtalen vil frigjøre midler (400 000 kr/år) som kan
brukes til etablering av nye systemer. Overgang til nytt system vil i tillegg gi seksjonen
oppbygging av kompetanse innenfor samme databaseverktøy som brukes ellers i NVE.
Oppbygging av nytt konsesjonsregister ved EK må gjøres ved bruk av konsulent. AD har
ved forespørsel sagt at de ikke har tid til å bistå arbeidet i første halvdel av 1992.
Kostnadene er usikre, men ved forespørsel hos konsulent for tidligere utkast til
konsesjonsregister ble det i mars 1990 anslått en pris på ca 150 000 kr + opplæring. Det
tas forbehold om at registeret vil ha en noe annen utforming og kobling til registre hor ER
og ES enn det som var planlagt i det tidligere utkastet.
Omleggingen vil videre gi følgende virkninger:
Uavhengighet av maskiner som utfases.
Vil gi kompetanse i NVE's ny database- og utviklings-verktøy.
Dataene vil lett kunne kobles mot GIS-systemet, og dermed kunne
presenteres på kart sammenstilt med data fra andre avdelinger.
Avdelingens data kan integreres i et større system som gir mulighet for hele
etaten å nå og bruke dataene.
Nedlegging av gamle systemer og etablering av nye vil kreve samordning med andre
avdelinger, særlig med tanke på NVE's totale datamodell og utarbeideLseav entydige
identifikasjonsnøkler.
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VEDLEGG2
EE
OVERSIKT OVER DATAFELTER

1. KorttldsstatistIkken
Systemetliggerpå PC-nettverketog er utvikleti DATAFLEX. Følgende
datafeltfins:

Produks'ono forbruk
År

Måned

Status

Produksjon

Import

Eksport

Pumpekraft

Tilfeldigkraft

Kraftint.industri

Temp. korreksjon

Graddager

Salg petroprodukter

Gj.snittsprisfor el

H4-intervall1

H4-intervall2

Merverdiavgift

Elavgift

Konsumprisindeks

ElDriser

Nett-ta s rosenter
F.o.m år

F.o.m. måned

Tap alm. forsyning

Tap kr.int.industri

Tap eksport

Tap pumpekraft

Dato for prisendr.

Pris for parafin

Prisfor fyr.oljenr. 1

Pris for fyr.oljenr. 2

Pris for fyr.oljenr. 6NS

Prisfor fyr.oljenr. 6LS

Kvantumskode

Rabatt

Tap tilf. kraft

OlieDriser

e) Adressere ister
Navn

Adresse 1

Postadresse

Land

Adresse2

2. NVEs folder og Energlfaktaheftet

Liggerpå PC-nettetog er utvikleti DATAFLEX. Følgendedatafeltfins:
Adressere isterfolder
Navn

Adresse1

Adresse2

Postadresse

Land

Antallnorske

Antallengelske

Stikkord

Adressere ister Ener ifaktaheftet
Navn

Adresse 1

Adresse2

Postadresse

Land

Antall

3. Fylkesprognoser
Liggerpå PC-nettetog er utvikleti DATAFLEX. For ett basisårsamt
prognoseårene1995, 2000 og 2005 finsfølgendedatafelt:
a) Proanoser
Fylkenr.

Fylkenavn

Energiforbr.i alt

Energiforbr.boliger

Energiforbr.tj.yting

Energiforbr.industri

Energiforbr.diverse

Fastkr.forbr.i alt

Fastkr.forbr.boliger

Fastkr.forbr.tj.yting

Fastkr.forbr.industri

Fastkr.forbr.treforedl.

Fastkr.forbr.diverse

Fastkr.forbr.transport

Nett-tap

Folketall

Sysselsetting

Boligareal

Antallboliger

Areal tj.yting

Produksjon

Privatkonsum

Offentligkonsum

Realprisel

Realprisolje

Kommentarfelt

Bruttofastkraft

b) Forutsetninder

4. Temperaturkorreksjonsprogrammet KLIMA
Liggerpå CYBER-960 og er programmerti FORTRAN. Følgendedatafeltfins:
Forbruksdatafor hver uke Ukemiddeltemp.

Ukemidler,vind

Ukemiddel,skydekke

Ukemiddel,globalstråling Ukemiddelnormaler

Region

Antallklimavariable

Startårfor forbruksdata

Første år som skal leses Siste år som skal leses

Antalliterasjoner

Ukenr.for påske

Ukenr.for 1. våruke

Ukenr.for 1. sommeruke Ukenr.for 1. høstuke

Ukenr.for 1. vinteruke

Parameterfor utskrift

3 param.for reg.anal.

Parameterfor beregn.
av klimaavvik

Prosenttall

Param. for automatisk
beregn.av normaler

Indeksfor startdatouke 1

Startårfor klimadata

Ukenr.for fellesferie

ER
GRUNNLAGSDATA I ER

1.

EKSISTERENDE

1.1

ELINFO (Vann- og varmekraftdata)

DATABASE

ELINFO er et informasjonssystem som håndterer opplysninger om fysiske og
organisatoriske forhold imien landets kraftforsyning. Vannkraftverksdataene som
lagres i ELINFO er helt grunnleggende for seksjonens øvrige virksomhet og
etterspøres av statsforvaltningen (andre i NVE, Oed, SSB) og kraftsektoren.

ELINFO ble opprinnelig lagt opp som et felles system for flere avdelinger i det
"gamle" NVE (inkludert Statskraftverkene før 1986) og er derfor svært
omfattende. I dag er imidlertid en del av de opplysninger som er lagret der
sjeldent, eller aldri, benyttet/oppdatert.
Dette skyldes hovedsaklig uklare
ansvarsforhold, spesielt etter fjorårets omorganisering av NVE, og at selve
databaseverktøyet (IMF2) er svært tungdrevet sammenlignet med dagens mer
moderne systemer. En konsekvens av det siste er at noen brukere har overført
"sine" data til mer hensiktsmessige databaser, som igjen har resultert i en viss
dobbeltlagring av opplysninger.
Det anslås at ER bruker 2-4 månedsverk pr. år på oppgaver som er direkte
knyttet til ELINFO , som f.eks. innlegging av data og rapportgenerering. (Tid
som går med til innhenting av opplysninger er ikke tatt med her.)
ELINFO inneholder opplysninger om ca 550 eksisterende vannkraftverk over 1
MW (inkl. ca 800 magasiner), ca 830 vannkraftprosjekter, og ca 25
varmekraftverk.
De dataene som ER har ansvar for å legge inn g vedlikeholde er:

VANNKRAFTVERK
DATAFELT

VARMEKRAFTVERK

UTBYGD

NYTTBAR

Fylke

X

X

X

Samkjøringsregion

X

X

X

Vassdragsnr

X

X

X

X

X

X

Kraftverksnr

og -navn
og - navn

Kode vann/pumpe
Kode brensel

X

Kode 0/U-prosjekt
Vannveier

X

X
X

2
VANNKRAFTVERK
DATAFELT

UTBYGD

Nedbørfelt

X

Reguleringsmagasin

X

HRWLRV

X

Midl årstilløp

X

Brutto fallhøyde

X

Midl energiekvivalent

X

Maks ytelse

X

NYTTBAR

X

Generator installasjon

VARMEKRAFTVERK

X,
X

Midl årsproduksjon

X

X

Fastkraft

X

X

År i drift

X

X

X

Driftsansvarlig/utbygger

X

X

X

Byggekostnad

X

Prisnivå

X

Byggetid

X

Utbyggingstadium

X

X

Økonomiklasse

X

Konsekvensklasse

X

Prioriteringsgruppe

X

Problemtype

X

•

X

X

Litt om datastrukturenfor utbygd vannkraft i ELINFO:
Data for utbygd vannkraft er ordnet i moduler. En modul består av kraftstasjon
+ uregulert felt + regulert felt. Med felt menes partielt nedbørfelt opp til neste
modul. Feltet kan deles opp i så mange delfelt som ønskelig. For hvert delfelt
er oppgitt areal og midlere årstilløp. Til hvert delfelt kan knyttes ett magasin.
For magasin er oppgitt volum, HRV og LRV. For kraftstasjon er oppgitt de data
som er krysset av i tabellen ovenfor. For nedbørfelt, reguleringsmagasin og
midlere årstilløp er gitt data fra egen modul, dvs. partielt nedbørfelt. Hver modul
har pekere mot nedenforliggende modulsom mottarhenholdsvisproduksjonsvann,
forbitappet vann og flomvann. Rapportprogrammene kan dermed regne ut totalt
nedbørfelt, reguleringsmagasin og midlere årstilløp til de enkelte kraftstasjoner.

3
2.

MIDLERTIDIGE PLANLAGTEDATABASER

2.1

Småkraftverk
I forbindelse med Opprusting- og utvidelsesprosjektet har ER begynt å kartlegge
eksisterende småkraftverls (vannkraftverk med ytelse under 1 MW). Disse
dataene er lagret i en midlertidig database og vil måtte struktureres i en eventuell
ny ELINFO.
ER har satt av 3 månedsverk i 1991 til denne kartleggingen.
overkant av 300 småkraftverk er i drift i dag.

2.2

Det antas at i

Vindkraftanlegg
ER er i gang med å innhente opplysninger fra de aktuelle kraftselskapene om
vindkraftanlegg som er i drift. Disse opplysninger omfatter diverse tekniske og
økonomiske data som bør vurderes integrert i en eventuell ny ELINFO (de er pr
i dag ikke elektronisk lagret).
I underkant av 10 vindkraftanlegg er i drift i dag.

2.3

Kostnader
ER ønsker å opprette en kostnadsdatabase for vannkraftanlegg. Det vil muligens
være aktuelt å samarbeide med Statkraft for å utvikle basen.
Noen av
grunnlagsdataene vil måtte innhentes fra kraftverkseiere.
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1.SAKSREGISTER FOR KONSESJONSSØKNADER OG ANDRE SAKER VED EK
Registret er utviklet 1 FICS

Søker
Journalnummer
Saksbehandler (initialer)
Oppdatering, vedlikehold: 12 dagsverk
Saksbeskrivelse
Utskrifter, statistikk : 12 dagsverk
Sakskode
Tilsammen pr. år:
24 dagsverk
Søknadsdato
Ingen maskinkostnader.
Vedtaksdato
Utløpsdato (for
konsesjon)
Underbehandling (J/N)
Ferdigbehandlet (J/N)
Flerbruker
Merknad
Blanke

2.0VERSIKT OVER OMRÅDEKONSESJONER TIL FORDELINGSVERK (EK,M)
Registret er utviklet 1 DATAFLEX

Everksnummer
6 dagsverk pr. år.
Everksnavn
Ingen maskinkostnader.
Fylke
Konsesjon gitt dato
Konsesjon utgår dato
Merknader

3.ADRESSEREGISTER TIL EVERKENE, FYLKESVERKENE, FYLKESMENNENE
FYLKESKOMMUNENE, KOMMUNENE OG DEPARTEMENTENE (EK,M)
Reglstret er utvlklet 1 DATAFLEX

Everksnummer
Everk
Kommunenummer
Kommune
Fylkesnummer
Fylke
Adresse
Telefonnummer
Telefaxnummer

Oppdatering, vedlikehold: 6
: 6
Utskrift adresser mm.
Lage og fordele adr.bok : 2
Tilsammen pr. år
:14
Ingen maskinkostnader.

dagsverk
dagsverk
dagsverk
dagsverk

4.KONSESJONSREGISTER UNDER OPPBYGGING (FORSLAG),inneholder
konsesjonsregister, stasjonsregister, ledningsregister,
områdekonsesjonsregister og fjervarmekonsesjonsregister.
Konsesjonsdata:
Søker (everk)
Everksnr
Saksbeskrivelse
Journalnr
Arkivnr
Saksbehandler
Under behandling
Ferdig behandlet
Sakskode
Søknadsdato
Registrert dato
Arkivert dato
Konsesjonsdato
Utløpsdato
Merknader
Standardvilkår
Spesialvilkår
Stasjonsdata:
Stasjonsnavn
Stasjonstype
Stasjonskommune
Stasjonsytelse
Komponenttype
Komponentantall
Komponentspenning
Komponentytelse
Kartreferanse
Konsesjonsdato for komponent

dokument\Grunnlag.kjw

Ikke tidsforbrukforeløpig
Ingen maskinkostnader.

Ledningsdata:
Fra sted (navn)
Til sted (navn)
Spenning
Fra sted kommune
Til sted kommune
Berørte kommuner
Lengde
Liner, antall
Liner, materiale
Liner, tverrsnitt
Kurser, antall
Mastematriale
Kartreferanse
Ledningskonsesjonsdato
Områdekonsesjonsdata:
Områdespenning 1
Områdespenning 2
Kartreferanse
Områdekonsesjonsdato
Områdekonsesjonskommuner
Fjernvarmekonsesjonsdata:
Varmeytelse
Varmekilde
Kartreferanse
Fj.varmekons.dato
Anleggskommuner

5.KONSESJONSREGISTER
Register utylklet 1 DATAFLEX, men ikke tatt i bruk pga tehov for omfattende
justeringer.

Data i registret er de samme som under 4.Konsesjonsregister
under oppbygging. Foreløpig ikke tidsforbruk eller kostnader.
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ES
KOMPONENTER SOM ER LAGRET I DATABASEN SYSBAS.

NVE,16/10-91

HVILKEKOMPONENTTYPEROMFATTERDATABASEN SYSBAS ?.
HVOR MANGE KOMPONENTERER REGISTERETAV HVER TYPE ?.

Stas'oner(Trafostasjoner,kraftstasjoner.Oversiktover samleskinner,nr. og spenningsnivå)
Antall stasjonerregistrert: 1630

Lednin er o kabler (størreeller lik 45 kV)
Antall ledningerog kabler registrert: 1568

Transformatorer(størreeller lik 5 MVA og tilkobletnettetmed en systemspenningpå 45 kV
eller mer)
Antall transformatorerregistrert: 2235

Generatorer(større eller lik 1 MVA. Allikevel ligger det en rekke generatorermindreenn
1 MVA inne)
Antall generatorerregistrert: 1238

Kondensatorbatterier(størreeller lik 5 MVA og tilkoblet nettet med en systemspeming på
45 kV eller mer)
Antall kondensatorbatterierregistrert: 169

Reaktorer(størreeller lik 5 MVA og tilkobletnettetmed en systemspenningpå 45 kV eller
mer)
Antall reaktorerregistrert: 12

Fasekom nsatorer/SVC-anle
Antall fasekompensatorer/SVC-anleggregistrert: 12

ANDRE DATA I SYSBAS :

Lastdata
Produksjonsdata
m.m.

TABELL OVER KOMPONENTTYPEROG BENYTTEDE PARAMETEREI SYSBAS :

..

.

Det eksistereren rekke andreparameterefor de enkelte komponentypenei SYSBAS. Disse
er det for det meste ikke lagt inn datafor. Disse parameterenevitner om at ambisjonsnivået
for datalagringden gangen dataarkivetble lagt om til et moderneM-system var for heryt.

Bje
Datansvarligfor SYSBAS

Satsningsområderfor GIS i NVE hosten 1991

AVO 23/10.91

IT-strategien ønsker at vi skal definere 2-3 satsningsområder
for GIS. Dette skal være områder hvor vi kan se nytten av
systemet og som kan oppnåes innen kort tid. Vi har valgt å
satse på områder som flest mulig kan se resultater av og som
gir noe nytt i NVE.
Le

e inn NVE's di itale data

NVE har mye geografiske data digitalt. De ligger på
forskjellig form og i forskjellige systemer. Vi ser det som
viktig at det som finnes lett tilgjengelig blir lagt inn i
systemet.
Kart over utb

d vannkraft o

Samlet

lan

ros'ekter

ER i samarbeid med Miljøverndepartemenet skal ha et kart i
målestokk 1: 1 000 000 klar til Stortingsmeldingen våren 1992.
Kartet skal være tilsvarende Samlet plan for vassdrag fra Md i
1985 og inkludere vernede vassdrag. Orginalene til det forrige
kartet er forsvunnet. Utarbeidelse av trykkegrunnlag må derfor
gjøres på nytt. Det ble enighet mellom ER og HM om at det i
den forbindelse burde registrere all utbygd vannkraft i
1:50000. Dette for å kunne gjøre den informasjonen lett
tilgjengelig, slik at neste mann kunne slippe og gå i
saksmappene. Vi så flere bruksområder til den informasjonen.
Satsningsområdet for GIS blir å vise at ARC/INFO kan
fremstille trykkegrunnlaget. Det gjør at NVE kan være direkte
involvert i utarbeidelsen av innhold og layout og vil sitte
med primærdataene og kan bruke de i andre sammenhenger. Dette
er nytt i forhold til tidligere. Før har vi kunne levere deler
av datagrunnlaget, men ikke kunne fylle flater, analysere
dataene og lage layout.
Vi tror den mest synlige gevinst av GIS-systemet vil bli
mulighet til å lage gode kartpresentasjoner vha. eget utstyr.
Derfor involverer denne satsningen erfaringslæring og
utarbeidelse av hjelpemidler til temakartproduksjon. Det er
viktig å kunne lage temakart enkelt og raskt med de
valgmuligheter vi ønsker brukervennlig satt opp.
S esialla de men er for NVE
ARC/INFO vil inneholde mye informasjon som bør være
tilgjengelig for flest mulig. For at det skal være lett
folk uten ARC/INFO kurs og finne den informasjon som er
skal det lages et brukervennlig menysystem som gjør det
å finne frem og se på de data som ligger inne. Man skal
oversikt over kjernen av informasjon.

for
der,
enkelt
der få

GIS-systemet ligger på en server som kan tilknyttes via egne
PC'er. Dette er gjort for at systemet skal bli tilgjengelig
for flest mulig.

EDB-KOORDINERINGSGRUPPEN I NVE

EDB-koordineringsgruppeni NVE bestaåtav følgende:
SvanhildMosebakken
Benedicte Holter
Håkon Egeland
Svein Taksdal
Knut Hofstad 1)
Bjørn Honningsvåg
Knut Gakkestad
Olav Osvold
IngebrigtBævre
Roger Sværd

1)

A (leder)
A
E
H
M
T
V
VRV
VRM
VRN
VRS

Skal fungere inntil videre. M ønsker utskiftningjan/feb 92.

BRUKERSTØTTER I NVE

NVE's brukerstøttegruppebestår av følgende:
1)
Trude Østbøll
Per Seehusen
Petter Strøm
Hege Heden
Anders Korvald
Anna Mette Jonsrud 2)
Evy Vollmo
Hanna Galtung
3)
Ada Rertnes
Lisbeth Bakken
Lisbeth Løkken
Anna Bente Klepp

A
A
A
E
E
H
H
M
T
T
V
V

Vikariererfor Sølvi Holdt
Vikariererfor Kari StrandØdegård
Skal fungere inntil videre. M ønsker utskiftningjan/feb 92

