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Dette notat er sluttrapporten fra prosjektgruppen. Prosjektet har hatt som mål å styre/koordinere
innføring av GIS-systemet i NVE. Første fase var satt til 1.5.92. Innføringen av GIS-systemet er
avsluttet. Systemet krever fortsatt utvikling av fellesfunksjoner og koordinering og arbeidet videreføres
derfor i ett nytt prosjekt med en nytt mandat (Se kap . 4) . Det nye prosjektet blir hetende GISPRO GIS-prosjektet i NVE, med mandat frem til 1.5.93.
Rapporten ble behandlet på direktørmøtet 27 .05 .92, og forslaget til videreføring av arbeidet i ett nytt
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vedlegg: NVE's geografiske data med ansvarlig seksjon.

o. Sammendrag
GIS står for Geografisk InformasjonsSystem. Det er edb-basert
informasjonssystem for geografiske data. Eller for å si det på
en annen måte: System for å ta vare på informasjon om stedfestede
data.
Det finnes flere programpakker som er GIS-systemer. NVE har valgt
ARC/INFO som sitt.

Arbeidet med å utvikle NVE's GIS-system organiseres som prosjekt
til nødvendig fellesutvikling er ferdig.
Systemet ble installert 2. september 1991 og benytter pr. idag
2 SUN maskiner samt plotter. Systemet benyttes fra PC'er med Xgrensesnitt. Til nå har 21 personer fra 4 avdelinger vært på 2
ukers grunnkurs. To vidergående kurs med 5 personer i hvert er
arrangert. AD er ansvarlig for drift og vedlikehold av hardware
og operativsystem. Dette krever en del arbeid og AD trenger å
beholde de ressurser de har idag for å gjøre den jobben.
Det er lagt ~e arbeid i å legge inn og tilrettelegge data fra
NVE og Statens Kartverk i systemet. Dataene er tilgjengelig på
en ehkel og entydig måte via en spesialmeny utviklet for NVE og
noen data er presentert på temakart. Noen analyser på dataene er
foretatt. Alle data skal etterhvert gjøres tilgjengelig via
fellesmenyen og rutiner for å ta ut standardiserte plott fra
menyen skal utvikles. Ansvaret for bearbeiding av da ta fra
Statens Kartverk legges til Vassdragsregisteret, mens NVE' s data
fordeles på seksjonene etter forval tningsansvar. For at våre data
skal være faglige pålitelige og tilgjengelig, må alle data være
lagret systematisk, komplette, kontrollerte og holdes ajour til
enhver tid. GIS er et viktig hjelpemiddel i kvalitetskontroll av
data. NVE må ha som mål å ha pålitelige data, og det krever at
seksjonene får avsatt tid/ressurser til å lagre, kontrollere og
vedlikeholde egne data.

Seksjonene har kommet et stykke i utarbeidelse av planer, men
mange seksjoner sliter med lite ressurser til registrering og
bearbeiding av data, og kommer derved ikke videre til analyser
og presentasjoner. Seksjonene ser rasjonaliseringsgevinster i at
data fra flere seksjoner blir samlet i ett system.
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1. Dagens mandat og organisering
Ledelsen vedtok i juni 1991 å organisere innføringen som et
prosjekt med følgende mål, struktur og mandat.
Bygge opp en felles informasjonsdatabase for lagring av de
geografiske data som NVE har forvaltningsansvar for, og
grunnlagsdata fra Statens Kartverk. Tilrettelegge for
beregninger og presentasjoner med grunnlag i disse data.
Første fase av innkjøringen er til 1/5-92.
Prosjektstruktur
Innføringen er organisert som et prosjekt. Direktørmøtet er
styringsgruppe.
Prosjektansvarlig: Avdelingsdir. på Hydrologisk avdeling.
Prosjektleder:
Astrid Voksø, HM.
Prosjektdeltakere: Lars Roald, HD
Susan Norbom, ER
Sylvia Smith-Meyer, ES
Knut Gakkestad, VK
Kjell Molkersrød, TT
(Grethe Holm TT fra 1.3.92)
Svanhild Mosebakken, AD
Prosjektgruppas mandat

*

Ha kontakt med leverandør og fordele ressursene
prosjektet på delprosjektene innenfor vedtatte rammer.

*

Godkj enne at systemet
kontrakten (des. 1991)

*

Lage en database-modell for NVE's geografiske data og
grunnlagsdata fra Statens Kartverk. Strukturere mode ll en i
GIS-systemet.

*

Lage fellesmeny for innsyn på dataene og lage rutiner for
produksjon av temakart.

*

Lage en opplæringsplan og gi innstilling til hvem som skal
gå på kurs på prosjektets midler.

*

Inspirere avdelingene
systemet i bruk.

*

Følge opp delprosj ektene og rapportere til direktørmøtet
kvarta svis om fremdrift og ressursforbruk.

*

Foreslå opplegg for oppfølging og utvikling av GIS i alle
avdelinger utover første fase av innkjøringen.
Lage
budsjett for GIS for årene 1992-1993.

er

til

installe~t

å

sette

og

av

fungerer

ressurser

i

etter

og

ta
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2. Status for GIS-arbeid i NVE
2.1

Fellesutvikling

I IT-strategien er det definert 3 satsningsområder for GIS:
1.

Legge inn NVE's digitale data
Mye av NVEs geografiske data er overført til GIS. Dette er
i hovedsak data som er stedfestet og på digital form fra
før i andre systemer, men det er også foretatt en del
nyregistrering av slike data. NVE har fortsatt mye
informasjon som ennå ikke er stedfestet og registrert. Fra
eksisterende
databaser
er
det
overført
andre
mer
beskrivende data som relateres til de digitale data.

2.

Kart over utbygd vannkraft og Samlet plan prosjekter
på oppdrag fra Miljøverndepartemenet er ER/HM i ferd med og
avslutte produksjon av et kart i målestokk 1: 1 000 000 for
bruk i Stortingsmeldingen om SP. I den forbindelse er all
utbygd vannkraft registrert sammen med alle Samlet Plan
prosj ekter. NVE klargj ør kartet slik at bare den siste
layout
og
"setting"
før
trykking
gjenstår.
Alle
grunnlagsdata vil være oppdatert og tilgjengelig i NVE's
GIS-system.

3.

Spesiallagde menyer for NVE
Det er laget en felles NVE-meny hvor mye av de innlagte
data kan vises på kart og skj erm. Menyen gir en også
tilgang til tilknyttet informasjon.

I tillegg
områder:

er

det

utført

fellesutvikling

innenfor

følgende

Grunnlagsdata fra Statens Kartverk (SK)
For at GIS skal gi meningsfylte kart eller brukes til å
utføre
analyser
på
topografi,
er
vi
avhengig
av
grunnlagsdata fra SKo En forhandlingsgruppe med Svein
Homstvedt som leder, har kontakten med SKo Det har vært
flere møter hvor pris og kontraktsforhold har vært
diskutert. Vi har en avtale med SK om generelt samarbeid og
kjøp av digital geo-informasjon til 50%. Vi prøvde å
argumentere for en bedre pris på bakgrunn av at vi vil være
en storkunde, men nådde ikke frem. Forhandlingene om pris
er avsluttet, men vi er fortsatt i kontrakts-forhandlinger
med dem.
De data SK leverer er utarbeidet for å produsere ,kart i SKo
De er ikke tilpasset GIS-teknologien. Dette fører til mye
bearbeiding av de data vi kjøper. NVE har hittil hatt
kartgrunnlag for hele Norge i målestokk 1:1 mill, deler av
Vestlandet i målestokk 1 : 250.000 og høydedata i 100 * 100
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meters rutenett.
SK har forespurt Geodata AS om et prosj ektforslag som
resulterer i utarbeidelse av kravspesifikasjon til SK' s
data. Der er NVE forespurt om å inngå i prosj ektet som
Geodata's kunde. Dersom vi får det prosjektet, vil noe av
utgiftene våre ved bearbeiding av SK's data bli betalt, og
forsendelser fra SK vil bli mer tilpasset GIS-systemer i
fremtiden.
Opplæring
Det har vært arrangert to grunnkurs i ARe/INFO, og ialt 21
personer har fått grunnopplæring. Det har i tillegg vært
arrangert to ulike videregående kurs. I tillegg brukes
Geodata som konsulent til utvikling og opplæring 1-2 dager
pr. uke i NVE.
Dokumentasjon
Det er utarbeidet noen notater med dokumentasjon av hvor
data er organisert og hvordan de er tematisert (kodet).
Alle aktuelle seksj oner er forespurt om hva de har brukt GIS til,
og hvilke planer de har. Resten av kapittel 2 inneholder en
oppsummering av status fra seksjonene og kapittel 3 videre
planer.
2.2 Status for Administrasjonsavdelingen
Seksjon data (AD)
GIS er ikke tatt i bruk i AD.
AD's rolle i innføringen av GIS er drift og vedlikehold av
hardware og operativsystem, samt at det er i henhold til
IT-strategien.
I denne sammenheng har to medarbeider i AD gått på ett 4
dagers-kurs i SUNOS, en medarbeider har også gått på ett 4dagers-kurs i drift og administrasjon av SUN. Begge kursene
arrangert av Skrivervik Data A/S.
Forskning- og utvikling (A FoU)
En person har deltatt på grunnkurs.
Det er produsert temakart til bruk i inngrepskartlegging
for verna vassdrag. Et eksempel er laget til arbeidsgruppa
som jobber med differensiert forvaltning i verna vassdrag.
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2.3. Status for Energiavdelingen

5 personer har deltatt på grunnkurs
92), og 2 på videregående kurs.

(1 av de sluttet 1/4-

Seksjon Konsesjon (EK)
GIS har ikke vært i bruk i seksjonen .
Seksjon Nettsystem (EN)
Ved nåværende EE er ikke GIS i bruk .
Ved ES brukes GIS ved oppslag for geografisk plassering av
kraftledninger og transformator/koplingsstasjoner lagt inn
for Hordaland.
Seksjon Ressurs (ER)
ER, i samarbeid med HM og Miljøverndepartementet, deltar' i
arbeidet med å produsere et temakart for vannkraft (utbygd
og Samlet plan prosjekter) .
I
denne · forbindelse er
kraftverk, magasiner og vannoverføringer stedfestet og noen
data tilknyttet dem lagt over i ARC/INFO. Datene er
tilgjengelig via NVE-menyen. Kartet vil bli trykket i løpet
av juni d.å.
2.4 Status for Hydrologisk avdeling

11 personer har del tat t
videregående kurs.

på grunnkurs,

og noen på begge

Seksjon Bre og snø (HB)
GIS har blitt brukt til:
- Bunntopografikart Jostedalsbreen,
- Andre oversiktskart til artikler
- Beregning av istykkelse, bunntopografi,
hastigheter (brebevegelse) .

koter

og

Seksjon Data (HD)
HD bruker i dag ikke GIS, men arbeider med GIS-relaterte
emner innen geostatistikk i enkelte prosjekter. Resultater
fra spesielle undersøkelser fremstilles ofte på kartform.
Seksjon Hydrometri (HH)
HH arbeider med å overføre data om stasjoners plassering og
innhold fra CD 4360. Rutiner for overføring er laget, og
første utgave er tilgjengelig via NVE-menyen. Kontroll av
dataene er ikke startet.
Seksjon Miljøhydrologi (HM)
HM har brukt GIS til produkter i egen regi og i samarbeid
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med andre seksjoner i NVE.
Egne produkter
- Kart over øyeren
- Diverse temakart med REGINE-enheter
- Lagring og vedlikehold av REGINE og STATISTIKK-grenser
- REGINE er tilgjengelig via NVE-menyen.
Samarbeidsprodukter
- Utbygd og nyttbar vannkraft, registrering og kart
- verneplan for vassdrag, lagring
- Nasjonalparker og verneområder, registrering
Seksjon Vannbalanse (HV)
GIS er foreløpig ikke i bruk på HV.
2.5 Status for Enøk/markedsavdelingen

GIS er ikke benyttet i avdelingen.
2.6 Status for Tilsyn/beredskapsavdelingen

En person har deltatt på grunnkurs.
Seksjon Tilsyn (TT)
VAREG-data (inspeksjonsobjekter som er underlagt tilsyn) er
overført til ARC/INFO. Oppdatering foregår i VAREG, og
rutiner for å overføre oppdaterte data er laget. Dammers
navn og beliggenhet er tilgjengelig via NVE-menyen.
Seksjon Beredskap (TB)
GIS er ikke i bruk på TB pr. idag.
2.7 Status for Vassdragsavdelingen

4 personer har deltatt på grunnkurs, og l på videregående
kurs.
Seksjon Konsesjon (VK)
Data for verneplaner og nasjonalparker er lagt inn ARCINFO. Arbeidet har forløpig bestått i opplæring samt
tilrettelegging av grunnlagsdata fra VK's konsesjonsdatabase (KDB). Verneplaner og konsesj onsdata er gj ort
tilgjengelig via NVE-menyen.
Seksjon Natur og miljø (VN)
I samarbeid med VK er dataene for verneplan 4 vedlikeholdt.
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Seksjon Vassdragsteknikk (VV)
Bortsett fra deltagelse på grunnkurs, er GIS ikke brukt. HM
driver forsøk med overføring av data fra VV's saksarkiv til
GIS.
Konklusjon

Det er stor variasjon i bruken av GIS i avdelingene, men
alle avdelinger har en forståelse for hva det er og de
fleste har prøvd systemet.
GIS-systemet har gjort NVE's geografiske data tilgjengelig
på en enkel og entydig måte via NVE-menyen. De 4 aktive
fagavdelingene har alle tilrettelagt egne data
til
systemet.
Mange enkle temakart er utarbeidet, og systemet gir
tilfredstillende resultater. Noen analyser er foretatt (se
HB) •

3. Planer for videre arbeid i NVE
3.1

Fel1esutvikling

Fellesmenyen
Alle data skal gjøres tilgjengelig via NVE-menyen. Dette
gjelder både grunnlagsdata og NVE-data, og ansvaret ligger
på prosjektleder. De ansvarlige seksjoner må kontakte
prosjektleder for å få lagt inn nye data i menyen.
Plottemeny
Det skal utarbeides rutiner for å få ut standard plott fra
fellesmenyen. En skal kunne plotte ut kartet en har fått på
skjermen. Enkel heading skal lages.
Alle kart som lages i NVE bør ha samme mal. Det skal
utarbeides en standard overskrift og utforming som skal
brukes til alle typer kart.
Digitale grunnlagsdata
Forhandlingsgruppa mot SK som ledes av Svein Homstvedt,
foreslår innkjøp av digitale data. Det planlegges kjøp av
utvalgte tema for hele landet i målestokk 1
250.000.
Avgjørelsen taes i prosjektgruppa innenfor budsjettet.
Ansvarlig
for
bearbeiding
av
grunnlagsdataene
er
Vassdragsregisteret.
Tilknytning til andre registre
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Alle maskiner er knyttet i samme nettverk, og datafiler på
CD4360 (MIPS) kan adresseres direkte. Egenskapsdata som
ligger i eksisterende databaser, f.eks. FICS, kan derimot
ikke relateres direkte, men filer må genereres. Når data
blir lagt i Sybase-databaser kan de relateres direkte.

3.2

Planer for Administrasjonsavdelingen

Seksjon Data (AD)
AD har ikke noen planer om å ta i bruk GIS som verktøy. AD
har ikke den type saksbehandling/oppgaver som egner seg for
bruk av GIS.
AD's rolle i GIS bør være drift og vedlikehold av hardware
og operativsystem.
Innføringen av GIS har medført mye mer arbeid for AD enn
forutsatt. I tillegg til drift og vedlikehold av hardware
og operativsystem har det vært mye arbeid med diverse
tilrettelegginger av systemet , data og PCer. Det er
naturlig at GIS-brukerne får støtte fra AD på de nevnte
oppgaver. Dette er oppgaver som naturlig hører inn under
AD, men under forutsetning av at AD får beholde de
ressursene de har i dag på drift (4 stillinger).
Med utgangspunkt i dette må AD bygge opp ytterligere
kompetanse på SUNOS. Det er ikke avsatt hverken økonomiske
midler eller tid til dette i 1992 pga gjennomføringen av
IT's handlingsplan. Dersom AD får beholde dagens ressurser
vil dette bli en prioritert oppgave i 1993.
AD vil ikke påta seg drift og vedlikehold av selve GISapplikasjonene og dataene . Dette hører naturlig hjemme hos
dem som bruker verktøyet (ref. IT-strategien).
Seksjon Forskning- og utvikling (A FoU)
FoU har planer om flere kart som viser inngrep i vassdrag.
Dette gjelder de vassdrag som FoU har prosjekter i. Det er
ønskelig at alle inngrep er lagt inn, men noe er viktigere
enn andre.
Fremdriftplanen er avhengig av at grunnlagsdata fra SK er
anskaffet og bearbeidet, og at NVE-data er registrert i
GIS-systemet.
For å produsere kartene er FoU avhengig av hjelp internt og
fra konsulent.

3.3

Planer for Energiavdelingen
Avdelingen omorganiseres 1/7-92 til 3 seksjoner. Nåværende
EE opphører og fordeles på ER og ES, og ES blir EN.
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Seksjon Konsesjon (EK)
Ingen nåværende konkrete planer. Konsesj onsdatabasen er
stikkord for fremtidig bruk. En person har grunnkurs.
Til nå har ikke sekj onen hatt ressurser hverken til å
benytte seg av eller sette seg inn i mulighetene. Arbeidet
fungerer bra uten bruk av GIS. Derfor har dette heller ikke
vært prioritert. Betaling fra kunder er ikke aktuelt.
Seksjonen ser imidlertid en fremtidig bruk ved geografisk
presentasjon og oppslag av data. I stor grad gjelder dette
data som andre fremskaffer.
Seksjon Nettsystem (EN)
Seksj onen vurderer GIS
til
bruk som hj elpemiddel.
Registrering av nettdata for nettanalyser/beregninger.
Geografisk presentasjon og oppslag av stasjoner og
ledninger.
Det trengs hjelp til registrering av relevante data. Til
dette trengs økte ressurser med databakgrunn (GIS) i
kombinasjon med elektro. Kurs for 1-2 personer. Dertil vil
det
være
nødvendig
med
konsulenthjelp
for
applikasjonsutvikling.
Seksjon Ressurs (ER)
I ER's virksomhetsplan for 1992 er det er satt opp følgende
aktiviteter (i tillegg til SP-kartet) under resultatmålet
2830-Innføring av GIS:
•

Oppbygging av vannkraftsystemets
(hvordan modulene henger sammen) .

struktur

i

GIS

•

Beregning av årstilløp til kraftverk.
(Resultatet av
disse beregninger vil kunne brukes som inngangsdata
til produksjonssimuleringer.)

Det er uvisst når ER kan sette i gang med utførelsen av de
ovennevnte aktiviteter. Flere seksjoner vil ha nytte av at
arbeidet blir gjort, men ER er nødt til å prioritere
omleggingen av ELINFO-databasen. ER vil i første omgang få
utarbeidet
en prosjektbeskrivelse
for å
spesifisere
oppgavene nærmere og hvilke ressurser som kreves.
ER er avhengig av at Hydrologisk avdeling utarbeider en
metode for beregning av avrenning fra et felt og at
applikasjonen er tilgjengelig i ARe/INFO.
3.4. Planer i Hydrologisk avdeling

Seksjon Bre og snø (HB)
Det planlegges en generell innføring av GIS på seksjonen
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f.eks. ved å lage rutiner som tegner kart. Viktigst vil
være diverse beregninger på breer som massebalanse,
hastighet, bunntopografi, volumer og volumendringer.
De fleste applikasjoner skal utvikles etter behov i 1992 og
1993 . .Massebalansesystemet er imidlertid mer komplisert og
skal utvikles høsten 1992 - våren 1993 for å kunne taes i
bruk til våren 1993.
For å nå dette trengs det kurs og noe konsulenthjelp.
Seksjon Data (HD)
Seksjonen vil i liten grad fremstille egne kart. Derimot
vil analyseegenskapene i ARe/INFO bli benyttet. Seksjonen
regner med å bygge opp applikasj oner basert på GIS for
generell bruk mot hydrologiske anvendelser.
Da personell ressursene er sterk begrenset, og omlegging av
tidsseriedatabasen HYDRA Il
er topp-prioritert,
vil
storparten av disse aktiviteter skyves ut i tid.
Etterhvert som stasjonsopplysningene tilrettelegges på
kartform med oppslagsmuligheter på skjerm, vil dette lette
arbeidssituasjonen for saksbehandlere som ikke lenger
trenger å slå opp i ulike kart og trykte dataoversikter.
Den store gevinsten ligger i muligheten til å estimere
hydrologiske parametre i felt med få eller ingen målinger
raskere og sikrere enn det vi kan idag. Ved å ta i bruk
slik teknologi kan vi muligens klare oss med færre
dataserier noe som vil medføre betydelige besparelser.
Systemet åpner for nye tjenester som det til nå har vært
for ressurskrevende å utføre.
Seksj.on Hydrometri (HH)
HR har planer
kartfremstilling
brukere.
• Stasjonskart
•
Isohydatkart

for
to
store prosjekter vedrørende
for intern bruk og salg til eksterne
over hydrometriske stasjoner
(avløpskart) over Norge 1961-90.

Stasjonskartet er planlagt fullført i 1992. Isohydatkartet
krever hjelp med modell- og applikasjonsutvikling fra HD,
og planlegges fullført 1993/94.
Seksjon Vannbalanse (HV)
HV har planer om utarbeidelse av nytt isohydatkart,
bestemmelse av feltparametre og etablering av norsk ABQsystem. I tillegg ønsker de å kombinere satelittbilder med
GIS-systemer til· snøkartlegging.
Fremdriftsplaner for disse prosjektene er ikke utarbeidet
pga. av mangel på ressurser. For å løse oppgavene bør det
opprettes samarbeidsgrupper på tvers av seksjonene.
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I tillegg planlegges å fremstille kart fra Haslemoen og
Gardermoen over berggrunnsoverflate, grunnvannskotekart og
terrengoverflate . Disse planlegges i løpet av sommeren
1992.

Det skal også instrumenteres et forsøksfelt med tanke på
forurensningstransport . Resultatene skal beskrives vha.
ARe/INFO høsten 1992.
Seksjon Miljøhydrologi (HM)
Det
planlegges
flere
temakart
som
stasjonskart,
temperaturkart, innsjøkart, kart over isobservasjoner. GISsystemet planlegges også brukt til diverse analyser som:
Vol umberegning
av pålagring
av bunntransportert
materiale i elveløp og på delta i innsjøer ut i fra
årlige oppmålinger.
Kartlegge sedimentkilder.
Generere oversikt over sedimenttransport i elver ' som
ikke har data utfra kjennskap til nedbørfeltet . og
sammenhenger mellom prosesser. Muliggjøre etablering
av erosjonsintensitetskart for ethvert vassdrag.
Analysere
konsekvenser
for
vassdrag
av
f. eks.
grusuttak eller andre inngrep.
Vassdrags registeret
Utarbeide oppdateringsmetoder for REGINE i ARe/INFO.
Dvs. hvordan nye enheter skal registerers.
Etablere rutiner slik at utplukk av REGINE-enheter
skal foregå utfra angivelse av ett sett søkekriterier.
Dette gj elder både hele og deler av nedbørfelt og
enheter oppstrøms ethvert spesifisert punkt.
Utarbeide temakart fra registre i Vassdragsregisteret .
Initiere registrering av inngrep
Se på analysemuligheter på statistikkregisteret.
Forsøk med dybdekartlegging i ARe/INFO på Nigardsvatn
utføres i mai/juni. Volumberegninger av sedimenter i elver
skal
gj øres
i
løpet
av året
i
ARe/INFO
som et
forsøksprosjekt.
Spesifikasjon for oppdatering av REGINE
aggregering av REGINE-enheter er satt i
klart før sommeren.
3.5

og rutiner for
gang og ventes

Planer for Enøk/markedsavdelingen

Seksjon Marked/Everksorg.

(MM)

Det foreligger ingen konkrete planer, men seksj onen har
noen bruksområder, spesielt produksjon av temakart (kart
over e-verkenes områdekonsesjoner, kart over nettsystemet) ,
og noen oversikter som gir befolkningsdata for everksområdene.
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av

Hvis data er tilgjengelig vil de bli brukt, men MM vil ikke
sette av ressurser til dette.
Seksjon ENØK/lokal energiplanlegging (ME)
Geografisk plassering er uinteressant for seksjonens
arbeid. ME ser derfor ingen bruksområder innen fagfeltet.
3.6

Planer for Tilsyn/beredskapsavdelingen

Seksjon Tilsyn (TTl
Planene dreier seg i første rekke om oppslag og enkle
presentasj oner.
Etterhvert
som grunnlagsdataene
blir
komplet te, er det ønsker om å bruke GIS også som et
analyseverktøy ved f.eks. å kople damdata, data fra flomog flodbølgeberegninger og geografiske data.
Det pågår registrering av inspeksjonsenheter i VAREG mer
eller mindre hele tiden, og i år satses det på å få
registrert alle dammer og rørgater (uten egenskaper). Det
vil da bli laget rutiner for temakart.
Alle data er ikke registret og det er vanskelig å si når
det blir, og evt. når TT kan begynne å jobbe med analyser,
pga. presset arbeidssituasjon på seksjonen.
Når alle data er registret hj elper GIS til en enklere
planlegging av inspeksjoner, bedre kartpresentasjoner og
mer effektiv saksbehandling fordi informasjonene samles i
ett system.
Seksjon Beredskap (TB)
Seksjonen har ingen konkrete planer om å ta i bruk GIS, men
ser flere muligheter til å bruke systemet til oppslag. GIS
vil først og fremst kunne brukes til nettsiden l
energisystemet. Spesielt interessant er muligheten for å
gjøre oppslag på komponenter i
nettet. Av spesiell
interesse er også muligheten til å få en totaloversikt
over driftssentraler.
TB vil rasj onalisere saksbehandlingen betydelig ved at
ønsket informasj on vil bli samlet i ett system og kan
gjøres tilgjengelig på en rask og hensiktsmessig måte.
3.7

Planer fra Vassdragsavdelingen

Seksjon Konsesjon (VK)
VK vil arbeide mot en tettere integrasjon mellom KDB og
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GIS. Etter hvert som data registres i KDB, skal de enkelte
inngrep i konsesjonene fremstilles i ARe/INFO sammen med
tilhørende vilkår og manøvreringsreglementer (tekst evt.
scannet tekst). I første omgang forbedres overføringen av
data fra KDB til ARe/INFO.
VK ønsker å lage noen typer standard-kart som viser
vassdrag/inngrep/konsesjoner og noen enklere analyser i
forbindelse med grunnlaget for avgifter/konsesjonskraft.
VK
ønsker
å
bruke
GIS
først
og
fremst
som
et
informasjonssystem hvor kunnskap om, og oversikt over
konsesj oner med tilgrensende informasj on kan hentes ut
raskt og effektivt.
GIS kombinert med KDB vil medføre at VK vil være i stand
til på en raskere og mer effektiv måte å gi svar på en
rekke spørsmål om konsesjoner, inngrep og vilkår.
Seksjon Natur- og miljø (VN)
på kort sikt planlegges diverse temakart/informasjonskart
til rapporter, møter, foredrag m.m, basert på tilgjengelige
opplysninger, og bruke GIS som "oppslagsverk" under arbeid
med saker.
på lengre sikt planlegges følgende:
a) Terskelregister på GIS
b) Mulig registrering av Eldre innretninger i vassdrag???
c) Se på mulighetene for å bruke tredimm. terrengmodell i
forbindelse med tipper o.a.
d) Forvalte verneplandata
Registrering av terskler er igang på regionkontorene.
Da VN er en liten seksjon, ønsker en på kort sikt primært
å være bruker av GIS.
Samling av data på ett sted kan på sikt gi innsparing av
tid. Terskelregistrering med oppfølgingsrutiner vil gi
bedre oversikt, og dermed bedre service utad.
Seksjon Vassdragsteknikk (VV)
Oversikt over utførte anlegg er foreløpig på prøvestadiet.
Oversikt over anlegg vil gi:
*
bedre oversiktskart,
utvidet/
oversikter

*

forbedret

bruk

av

"penere" flomkart , flere muligheter for variasj on over
temaet;
forutsetter oppdrag.

Seksjonen ser bruksområder, men liten egennytte. I forhold
til andre oppgaver kan en derfor ikke prioritere tid til
innlegging og analyser ved hjelp av GIS.
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Unntak :an være for oppdrag, innen gitte rammer.
Konklusjon

Seksjonene har kommet et stykke i utarbeidelse av planer,
men mange seksjoner sliter med lite ressurser til
registrering og bearbeiding av data, og kommer derved ikke
videre til analyser og presentasjoner.
Seksjonene ser rasjonaliseringsgevinster i
flere seksjoner blir samlet i ett system.

at

data

fra

Analyser på data vil gi helt nye resultater og produkter.

4.

Organisering av det videre arbeidet
Innføring av GIS i NVE er avsluttet. Arbeidet med GIS
organiseres fortsatt på tvers av avdelingene til alle
grunnlagsdata fra Statens Kartverk (SK) er kjøpt og
bearbeidet og fellesmenyen er ferdig utviklet.
Arbeidet med å utvikle NVE's Geografiske InformasjonsSystem
(GIS-system) organiseres fortsatt som prosjekt - GISPRO
(GIS-prosjektet i NVE). Prosjektet har eget resultatmål 2830.

Drift
GIS benytter pr. idag 2 SUN maskiner med tilsammen 9
ARe/INFO lisenser. I tillegg brukes plottere i forskjellig
formater.
Ansvaret for drift og vedlikehold av utstyret samt
oppkobling i NVE's datanett bør ligge hos AD. Dette
inkluderer
ansvaret
for
maskinene
mht.
hardware,
operativsystem,
oppkoblinger og brukertilganger,
samt
ansvar for at de fungerer til enhver tid.
Datakvalitet
I beslutninger om utnytting av naturen er det beste
beslutningsgrunnlaget riktig informasjon presentert på en
lettfattelig måte.
Som en del av arbeidet for å skape et helhetlig miljøvern
har Miljøverndepartementet tatt initiativ til å samordne
miljøinformasjon. Dette skjer bl.a. i regi av MISAMprosjektet, som ledes av Statens Kartverk.
Som en bærebjelke i samordningsarbeidet, har Departementet
utpekt faglige temasentre, som skal være ansvarlig for
samordning innen sin del av miljøinformasjonsvirksomheten,
og
gått
i
forhandlinger
med
dem
om
hvordan
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temasentervirksomheten skal utføres.

NVE er utpekt til å være temasenter for ferskvann.
Ansvaret vil bl.a. omfatte oppfølging av øvrige etater
og insti tusjoner som håndterer miljødata innen det
aktuelle fagområde og sørge for etablering av
nødvendige standarder for emneord, begreper og metoder
for innsamling, lagring og presentasjon av data.
NVE har ansvar for samfunnsøkonomisk god forvaltning av
landets vann - og energiressurser,
og skal sikre at
energibehovet dekkes med minst mulig ulempe for natur og
miljø .
For å oppnå
for vann, er
våre data,
lettfattelig

dette og være et faglig pålitelig temasenter
det viktig at vi har pålitelig informasjon om
strukturert på en lett tilgjengelig og
måte.

For at våre data skal være faglige pålitelige og
tilgjengelig, må alle data være lagret systematisk,
komplette, kontrollerte og holdes ajour til enhver tid. GIS
er et viktig hjelpemiddel i kvalitetskontroll av data .
Dataadministrasjon
Ansvaret for organiseringen av dataene på maskinene er hos
prosjektleder.
GISPRO er i
riktig mht.

første omgang opptatt av at NVE' s data er
stedfesting av objektene, tematisering og

identifisering.

Objekt

er

en

fellesbetegnelse

på

de

forskj ellige typer geografiske elementer som kraftverk,
tunnel, kraftlinje, målestasjon, terskel, nedbørfeltområder
osv. Informasjon/egenskaper til objektene må også være
riktige. De skal ikke lagres direkte i GIS-systemet
ARe/INFO,
men hentes fra eksisterende databaser.
I
fremtiden
vil
disse
dataene
vesentlig
ligge
i
databasesystemet Sybase.
Grunnlagsdata fra Statens Kartverk (SK) må kjøpes, lagres,
bearbeides og gjøres tilgjengelig for NVE. Svein Homstvedt
er kontaktperson mot SKo Ansvarlig for lagring og
bearbeiding av de dataene, vil være Vassdragsregisteret i
Hydrologisk avdeling . De vil være et kompetansesenter for
GIS og vil sanunen med AD være pådriver for systematisk
lagring av informasjon i NVE og å gjøre data, som kan
frigjøres, tilgjengelig også utenfor NVE.
Svein Homstvedt er utpekt til å utarbeide forslag til
hvordan NVE skal forvalte ansvaret for temasenteret for
ferskvann.
Ansvaret
fordeles
fordeles

for kvaliteten på NVE's geografiske data
på de enkelte seksjoner. Dette ansvaret
slik at seksjoner får ansvar for data

må
må
de
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forvalter . NVE må ha som mål å ha pålitelige data, og det
krever at seksjonene får avsatt tid/ressurser til å lagre,
kontrollere og vedlikeholde egne data . Seksjonene må
kartlegge
omfanget
av
sine
data,
og
utarbeide
fremdriftsplaner utfra det.
Vedlagt følger en oversikt over de geografiske data NVE har
forvaltningsansvar for, og data fra Statens Kartverk.
Tabellen inneholder ansvarlig seksjon, mengde, hva som er
systematisk lagret, kontrollert og hva som er stedfestet i
andre systemer. Husk at enhver oppgave kan delegeres såsant
noe annet ikke er sagt, men ansvar kan ikke delegeres.
En del data brukes av flere avdelinger. For å unngå
dobbeltlagring, er en seksjon satt som ansvarlig for
ajourhold av dataene, men aktuelle seksjoner må bli enig om
en felles identifikasjon av enhetene, slik at dataene kan
brukes av flere. Dette vil også gjelde for informasjon som
skal skaffes ved å koble flere typer geografiske data
sammen.
Kurs og konsulenthjelp
De
enkelte
seksjoner må
legge planer
for
hvordan
geografiske data skal brukes og være tilgj engelig. Eget
bruk og behov for kurs og konsulenthjelp må spesifiseres.
I 1992 har prosjektet midler til å betale konsulenthjelp
over eget budsjett. Bruken av konsulentene skal koordi neres
og prioriteres av prosj ektleder og prosj ektgruppe. Alle
henvendelser om bruk av konsulent til en oppgave skal gå
gjennom prosjektleder.
Prosjektet vil før budsjettet for 1993 lages, vurdere hvor
mye ressurser til konsulenthjelp som skal styres gjennom
prosjektet. Behov for konsulenthjelp utover det, må styres
og dekkes av aktuell seksjon.
Det vil høsten 1992 bli arrangert 1
brukerkurs. De vil omhandle innsyn på
spesialutviklede NVE-menyen i ARe/INFO.

dags
interne
data via den

Brukerstøtte
Vi må organisere oss i fortsettelsen slik at brukerne får
den hjelp de trenger internt så langt som mulig. Det vil
bli organisert en intern brukerstøtte som koordineres av
prosjektleder. Det vil i første omgang være Susan Norbom
ER, Knut Gakkestad VK og Astrid Voksø HM som er interne
"orakler". Disse kan spørres om korte spørsmål som tar ca.
5 minutter. Dersom ingen av de er tilgjengelig eller kan
svare, har Geodata en supporttelefon (16 40 00) som kan
benyttes. Hjelp som krever mer enn 5 minutter skal legges
frem for prosjektleder som organiserer hjelpen. Dersom det
ikke kan løses internt må konsulent benyttes.
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Manualer vil stå på GIS - rom, i 2. etg. hos Vassdragsregisteret og i 3. etg hos Susan Norbom. I tillegg vil en
del spesialdokumentasjon for NVE-data stå på GIS-rommet.
Brukerforum
Alle GIS-brukere som har deltatt på GIS-kurs møtes siste
onsdag i hver måned til lunsj. Denne gruppen har kalt seg
GISMIN (GIS -MIlj ø i NVE). Der utveksles erfaringen og
prosjektleder orienterer om nye ting.
Oppdrag
Forespørsler utenfra må kanaliseres til de som har
kompetanse og interesse av å ta slik oppdrag. I første
rekke vil det være Hydrologisk avdeling og spesielt
Vassdragsregisteret.
GIS-oppdrag
skal
koordineres
av
prosjektleder.
GIS-oppdrag vil ofte være aven slik karakter, at det må
hentes data fra flere avdelinger i NVE. Det bør nedsettes
en gruppe som avklarer hvordan inntektene skal fordeles og
dataene prissettes.
Mål for GISPRO
Lett
tilgjengelig
og
pålitelig
informasjon
om
de
geografiske data som NVE har forvaltningsansvar for,
gjennom
å
bygge
opp
en
felles
geografisk
informasjonsdatabase
for
lagring
av NVE' s
data
og
grunnlagsdata fra Statens Kartverk. Tilrettelegge for
beregninger og presentasjon med grunnlag i disse data.

Delmål for GISPRO er:
• Gjøre NVE-data tilgjengelig ved:

Å stedfeste alle tekniske inngrep som er interessante
for NVE forvaltningsoppgaver.

- Å knytte opp tekniske, faglige og forvaltningsmessig
informasjon til de geografiske data.

- Å registrere utstrekning av alle områder vernet mot
kraftutbygging
- Å stedfeste alle hydrologiske målestasjoner
- Å ha en systematisk inndeling av Norge i nedbørfelt
(REGINE)
- Lage en fellesmeny for innsyn på dataene
rutiner for produksjon av temakart .
• Utføre diverse kartbaserte analyser på et felles
datagrunnlag.

og

lage
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Organisering
GIS-arbeidet organiseres
styringsgruppe.

som

prosjekt.

Prosjektansvarlig: Vassdrags- og energidirektøren .
Prosjektleder:
Astrid Voksø, HM.
Prosjektdeltakere: Lars Roald, HD
Susan Norbom, ER
Sylvia Smith-Meyer, ES
Knut Gakkestad, VK
Grethe Holm, TT
Svanhild Mosebakken, AD
Prosjektgruppas mandat frem til 1.5.93

*

Ha kontakt med leverandør og fordele
prosjektet innenfor vedtatte rammer.

*

Koordinere innlegging av nye data til fellesmenyen.

ressursene

i

* Koordinere brukerstøtte og være kompetansesenter for GIS.

*

Lage en opplæringsplan og gi innstilling til hvem som skal
gå på kurs på prosjektets midler. Arrangere interne kurs.

*

Gi informasjon til seksjonssjefene 2 ganger årlig og til
GIS-brukerne jevnlig. Inspirere avdelingene til å sette av
ressurser og ta systemet i bruk

*

Følge opp GIS-anvendelser og rapportere til direktørmøtet
halvårlig om fremdrift og ressursforbruk

*

Utarbeide budsjett for GIS for årene 1993 - 1994 .
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Budsjett 1992 og ressursbehov for 1993.

Revidert budsjett og finansiering for GIS 1992
Budsjettet inneholder konsulenthjelp
utvikling for alle avdelinger.
1992

til

applikasjons-

Finansiering

NVE HM
Kons.fond.
(t:.usen kroner)
Digitale grunnlagsdata
ARC/INFO
Konsulenthjelp
Arbeidsstasjon
Rasterplotter AO
Mva. på HW og SW 20%
Opplæring/kurs
Lønn, sos. utg.

400 000
300 000
300 000
400 000
500 000
200 000
150 000
100.000

400'
300'
100'
200'
400'
300' 200'
200'
150'
100'

2 350 000 1.450' 200' 700'

--------Ressursbehov 1993
Digitale grunnlagsdata
ARC/INFO
Hardware
Opplæring/kurs
Konsulenthjelp
Møbelkjøp

50 000
200 000
100 000
100 000
150 000
50 000
650.000
------------
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HVE's geografiske data

NVE har geografiske data av forskjellig type. Alle geografiske data skal lagres i GIS-systemet ARC/INFO
fordelt på tema. Hver enhet skal ha en unik identifikasjon.
De forskjellige seksjoner får ansvar for lagring, oppdatering og vedlikehold av egne data. Noen data
brukes av flere seksjoner. Bare en seksjon kan ha ansvaret for hvert tema. De data som brukes av flere
seksjoner må seksjonene bli enig om en felles identifikasjon. Dette gjelder f.eks kraftverk og tunnel
som brukes av bl.a. ER, TT og VK. For alle målestasjoner på hydrologisk avdeling vil det være en felles
metode for overføring til ARC/INFO. Ansvaret for ajourhold av de enkelte målestasjoner må allikevel
legges til de enkelte seksjoner.
Tabellen nedenfor lister alle NVE's geografiske data samlet i tema, med ansvarlig seksjon.
,

,

< Seksjon

Tema,·.·
....

Ant.
totalt
......

Ant~

registrert

.

..''

.....

..

...

Lagret i
ARe/INFO
(%) av
totalen

Kontroll
(%)

Koordinatfestet
og identifisert
i andre systemer

Grenser for
områdekonsesjoner

EK

O

Tegnet på
Mahintosh

Kraftlinjer

ES (EN)

8 %

Flere
registreringer
utenfor NVE. Kan
overføres og
kontrolleres her

Trafo-, koblingsog T-avgreininger

ES (EN)

8 %

Kraftverk-utbygd

ER

_.

552

100 %

"

100 %

Merknad

"
Ferdig juni
92 i forb. SP
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Tema.

....

Seksjon

Ant.
totalt

Ant.
registrert

....

...

Lagret i
ARe/INFO
(%) av
totalen

Kontroll
(%)

Koordinatfestet
og identifisert
i andre systemer

Merknad

••

Vannveier-utbygd
(inkludert
rørgate underlagt
off. tilsyn)

ER

1595

Inntak-utbygd

ER

1726

100 %

100 %

Magasiner-utbygd

ER

777

100 %

100 %

Dammer underlagt
off. tilsyn

TT

1700

95%

2%

Kraftverk-SP

ER

Vannvei-SP

ER

Magasiner-SP

ER

Målestasjoner bre
(massebalansemåli
nger)

HB

Snømålestasjoner
( srlødybde ) _.

HB

100 %

100 %

Ikke
identifisert

Ferdig juni
1992

!

I
I
I
I

2500

Ikke
identifisert

Ferdig juni
1992
Ferdig 06.92

ca. 1580 med og
ca. 120 uten
UTM-koordinater

Egenskapsdata
er ikke
komplette og
kontrollert
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Seks.jon

Ant.
tdtait

Ant.
registrert

,

..

Lagret i
ARe/INFO
(%) av
totalen

Kontroll
(%)

Kbordinåtfestet ·
og identifisert
i andre systemer
.:'.:"' .

3
-

--

------

Merknad

.-:'

Avløpsstasjoner

HH

2000

95 %

95 %

O

utm-koor. i Fles

ferdig 1992

Magasinstasjoner
(vannstand)

HH

600

95 %

95 %

O

utm-koor. i Fles

ferdig 1992

Kraftverk
(vannforbruk)

HH

300

95 %

95 %

O

utm-koor. i Fles

ferdig 1992

Isohydater 193060

HH

100 %

100 %

100%

Isohydater 196090

HH+HV

Grunnvannsstasjoner

HV

ls- og
vanntemperaturstasjoner

HM

500
300

Sedimentstasjoner

HM

25

Dybdemålinger i
inIl13Jøer

HM

300

:

O

O

O

utarb. 199394

l drift
Nedlagt
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Seksjon

Tema

..

.

Ant.
totalt

Ant.
registrert

.•.....

REGINE-nedbørfelt

side:

26000

HM

------

Lagret i
ARC/INFO
(%) av
totalen

Kontroll

100

100

13 m/vnr 14,
m/utm

VV

2514

O

516 med
vassdragsnr, 144
med UTMkoordinater

VV

197

O

37 m/vnr 4 m/utm

2000

Inngrep i
konsesjoner

VK

2000

Områder vernet
mot kraftutb.

VN

Terskler

VN

Flomverk

VV

Forbygning

Sekningsanlegg

60 %

Merknad
,
~.

vassdragsnr til
FICS-register

O

VK

1400

-""

73

Vassdragskonsesjo
ner

100

Koordinatfestet
og identifisert
i andre systemer

stat-nr til
FICS-register

HM

1100

(%)

100

STATISTIKKområder

4

,.

II
-

AVD

20. mai 1992

Tema

C: \text\gis\notat\geodata.skj

Seksjon

Ant.
totalt

Ant.
registrert

Side:

Lagret i
ARe/INFO
(%) av
totalen

SK-N1Mill
Kystkontur

HMR

100 %

Vannsystem

HMR

100 %

Høydeforhold

HMR

100 %

Kommunikasjon

HMR

100 %

Bebyggelse

HMR

100 %

Arealbruk

HMR

100 %

Administrative
grenser

HMR

100 %

Kystkontur

HMR

8 %

Vannsystem

HMR

8 %

Høydegrunnlag

HMR

8 %

Kommunikasjon

HMR

8 %

Bebyggelse

HMR

8 %

SK-N2S0

Kontroll
(% )

Koordinatfestet
og identifisert
i andre ·· systemer

5

Mårknad.

AVO

20. mai 1992

C: \text\gis\notat\geodata.skj

Side:

6
..

Tema

....

Seksjon

........

Ant.
totalt

Ant.

Lagret i

registrert

ARe/INFO
(%) av
totalen

Administrative
grenser

HMR

8 %

Kartbladinndeling
i N50000

HMR

100 %

Vannsystem

HMR

0,8 %

Høydegrunnlag

HMR

0,8 %

Administrativer
grenser

HMR

0,8 %

Terrengmodell DTED
(høydeinformasjon
i rutenett)

HMR

ca. 18 %

Kontroll
(%)

Koordilla t·f es tet
og identifisert
i andre systemer

Merknad

N50

._-------

--

-

I
I

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 3
I 1992 ER FØLGENDE NOTATER UTGITT:
Nr

1

Bjarne Stensrud: Beredskapsplanlegging for unonnale situasjoner i vassdrag. (22 s.)

It

2

Valg av v~rktøy for systemutvikling i NVE. (49 s.)

It

3

John G. Martinsen (red.): Kraftforsyningens fredsberedskap. Kommentarer og
tilrådinger etter orkanen på Mørekysten, nyttårshelgen 1991/92.

It

4

John G. Martinsen (red.): Kraftforsyningsberedskap for fred og krig. (19 s.)

It

5

Astrid Voksø (red.): Innføring av GIS i NVE, Sluttrapport. (19 s.)

.1

