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I.

INNLEDNING

Notatet er et ledd i den halvårlige rapporteringen fra IT-området til direktørmøtet.
Det vil bli en gjennomgang av IT-området hvert halvår (juni /juli og nov/des). Dette er
første notat i denne rapportserien.
Notatet tar utgangspunkt i IT-handlingsplanen (Notat nr 7 1991). Status og eventulet
videre planer er beskrevet for hver aktivitet/prosjekt.
I tillegg til de større aktivitetene som IT-handlingsplanen omfatter, er mindre ITaktiviteter i hver avdeling beskrevet. Det er et eget kapittel om regionkontorene,
gjemiomførte tiltak med erfaringer og driftsituasjonen.
Notatet er utarbeidet av EDB-koordineringsgruppen

UTFASING AV ND 550 OG ND 5400
RESULTATMÅL 1138
Fremdriftsplan for utfasing av ND-maskinen ble laget av Bjørn Magne Bakken
(prosjektleder), Per Tore Jensen Lund, Jan Fredrik Holmquist og Knut Gakkestad
(vedlegg 1 i Notat nr 7 1991 - Handlingsplan for IT-området).
Utfasingen har gått etter planen: Begge ND-maskinen er nå utfaset og
vedlikeholdskontraktene oppsagt.
Det arbeides med å fmne kjøper til ND-maskinene.

UTFASING AV CYBER 960
RESULTATMÅL 1123
Fremdriftsplan for utfasing av Cyber 960 ble laget av Erik Fagerberg (prosjektleder),
Einar Beheim, Erik Hansen, Anstein Haugen, Susan Norbom og Kjell Molkersrød.
(vedlegg 2 i Notat nr 7 1991 - Handlingsplan for IT-området).
Utfasingen har gått etter planen så langt.
Control Data AS fikk leveransen av ny Unix-maskin til NVE, type CD4680.
I forbindelse med anskaffelse av ny Unix-maskin, selges Cyber 960 til LFK
(Luftforsvaret) for kr. 700.000,- . LFK overtar Cyber 960 fra 1. september d.å. Fra
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denne dato vil NVE leie en mindre Cyber-maskin(Cyber 830) fra Control data. Denne
maskinenvil vi ha inntil alle systemenesom i dag ligger på Cyber er konverterttil Unixplatform. Byttet til en mindre Cyber-maskinsparer oss for vedlikeholdsutgifterpå ca. kr
50.000,- pr. mnd.
CD4680koster kr. 1.173.070,-. I tillegg kommerdiverse utstyr og programvare, samt
konverteringav ES4 og overflyttingav Oracle og ES4 lisenser. Summenblir tilsammen
kr. 2.248.985,-.
Konverteringav ES4 ble satt i gang ved utgangenav april 92, og sluttførti utgangenav
mai. Testkjøringpå den nye Unix-maskinenskal gjennomføresmediojuni.
TestkjøringeninnbefatterES4, Konsesjonsdatabasen,Vassdragsregisteretog vårt nye mailfax-system..
Statusangåendekonvertering fra Cyber til Unix-platformav de andre systemene(Elinfo,
Vareg og VV's saksarkiv)beskrivesi egne kapitler.

4.

VALG AV VERKTØY FOR SYSTEMUTVIKLING
RESULTATMÅL 1143

En prosjektgruppebeståendeav: Torstein Skard - Avenir (prosjektleder),Turi Budeng,
Rune Flatby, Didrik Hjort og SveinHomstvedt har utarbeidetet notat der de kommer
med anbefalingtil valg av standarddatabaseog utviklingsverktøyfor NVE (Notat nr 2
1992). Gruppensanbefalingvar Sybasedatabase,Top*Caseutvildingsverktøyfor
eksperter og Superbaseutviklingsverktøyfor sluttbrukere. På direktørmøtetden 11.
februar ble det vedtatt å gå til anskaffelseav Sybaseog Top*Case, mens anskaffelsenav
Superbaseskulleavvente.
Under den videre prosessenviste det seg at den norske importørenav Top*Casega
uriktige opplysningerbåde om verktøyetog sitt finna. Gruppenble så gjenopprettetfor å
vurdere alternativeverktøy. Mosebakkenovertokda som prosjektleder. Følgende
verktøy ble vurdert i andre runde: Systemator,APT, QBE, Objekt/1og Unique.
Arbeidetpågår, og en avgjørelseventes å foreliggemediojuni.
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5.

KONVERTERING AV HYDRA
RESULTAIMÅL 2643

Milepæler for 1992:
Opprettedatabasestrukturer:
Nesten ferdig.
Opprettedataflytfor innlesning, primærkontrollog avledning av døgnmidler:Mye
gjort, men en del gjenstår. Innlesingsystemfor datafra innsamlingsutstyr:
loggere, limnigrametc. er delvis ferdig. Primærkvalitetskontrollog innlegging i
kvalitetskontrollertdatabaseblir antageligferdig før sommeren. Avledning av
døgnmidlerog lagring av disse er underarbeid.
Arbeidetmed konverteringav analyse og presentasjonsprogramer ikke begynt,
men en del forberedendearbeider gjort.
Konverteringav data fra NOS til UNIX (EP/IX) er begynt, men mye må vente til
databaseneog tilhørendeprogramer ferdige på EP/IX. Dette er forsåvidten grei
jobb, men en del oppryddingsarbeidpå grunnav inkonsistens, feil og logisk svikt i
det gamle databasesystemet,er nødvendig.
I hht. fremdriftsplanenfor 1992 skal databasenemed tilhørenderutinerfor III-Is
vannstand/vannføringsdata
være operativei løpet av første halvår 1992. I annet halvår
skal data for de andre seksjoneneved H overføres. I forhold til planen for første halvår
ligger prosjektet 1 - 2 mnd. på etterskudd. Det skyldes ikke utelukkendeat prosjektarbeidettar lenger tid enn planlagt, vel så viktig er de uforutsetteproblemenemed
databaseverktøyetTornadoDBMS og problem med å brukeverktøy underoperativsystemet Unix, f.eks. GPGS og Curses. Denne forsinkelsenblir det sannsynligvisikke
mulig å ta inn, bl.a. fordi en av prosjektetsdeltagere skal ha permisjoni annet halvår.
Det er riktig nok mulig å ansette en vikar eller engasjereen konsulent, men det kan ikke
regnes med full innsats fra denne personen, bl.a. vil en del tid gå med til opplæringog
kompetanseoppbygging.

6.

MODELL FOR SAKSBEHANDLING OG FAG-SYSTEMER
RESULTATMÅL 1142

Dette er et AD-prosjektsom har som hovedmålå lage et bdere grunnlagfor
saksbehandlingved å sammenholdevåre fagsystemerog et fremtidigarkivsystem. Hittil
er det lagt mest vekt på den delen av saksbehandlingensom går mot arkivet. Arbeidet
har resulterti utkasttil en objektorientertmodell som viser hovedobjektenei vår
saksbehandling,deres egenskaperog hvilken rolle de har i forhold til hverandre.
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Analysenviser også at en del arbeidsoppgaverog rutiner nok må endres og/eller flyttes,
og at grensen mellomarkiv og saksbehandlerkan bli en annen enn i dag.
Modellenprøves nå ut sammenmed saksbehandlerefra de ulike seksjonene.
Fagsystemene.
Opplysningenei disse systemenebenyttesi dag direkte som underlagfor saksbehandling
og det er mye som tyder på at en stor del av denne informasjonenkan leses direkte ut av
et avansertarkivsystem.
Arbeidetmed å koordinerede ulike fagsystemenei NVE er i gang. De ansvarlige
avde1ingenehar for en stor del foretatt en nyvurderingav sine nåværendesystemerog
behov og dokumentertdette. Som en fortsettelsearbeidesdet med å sortere ut hvilke
opplysningersom er felles i de ulike systemer.
Tiden er inne for å Iage arbeidsgruppersom kan videreførede systemenesom må erstattes
når vi skifter ut CYBER-maskinen.Dette gjelder først og fremst ELINFO (E), VAREG
(TT) og VV's saksarkiv. Vi trenger likevel å utvildeen datamodellder alles behov er
dokumentert,men som også har en klar grenseoppgangmellomde ulike ansvarsområder.
Denne datamodellenskal fortelle oss hvilke data vi skal ta vare på og hvor og hvor ofte
de skal oppdateres. Fordi historiskedata fort kan vokse til voldsommemengderhvis vi
ikke passer på, må vi vurdere nøye hva vi skal oppbevare. Modellenskal ikke la seg
begrenseav hviike data vi allerede har, men fokuserepå hva vi har bruk for. I dette
modellarbeidetbør ledelsenog andre nøkkelpersonerkomme inn som kontrollerende
instans. Det er her fundamentetfor kommendeledelsessystmerblir lagt.
Dette arbeidet danner grunnlagetfor de nye systemene/erstatningfor de gamle i
forbindelsemed overgangfra Cyber/NOStil CD/Unix. I kapittel 7-10 beskrivesdisse
sxystemene.

7.

ARKIV- OG BIBL1OTEKSYSTEM MM.
RESULTATMÅL 1143

Hovedansvaretfor prosjektetligger hos AF, i nært samarbeidmed AD.
I løpet av perioden har følgendedeler av prosjektetblitt gjennomført:

Brukerundersøkelse.
Kartleggingav arkivpersonaletsarbeidsoppgaverog tidsbruk.
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En kravspesifikasjon i henhold til NOARK standard og Statens Generelle
Kravspesifikasjon, samt NVE's spesielle krav, ble utarbeidet i samarbeid med
konsulentfirmaet Avenir. Kravspesifikasjonen forutsetter muligheten for
tilknytning til bl.a. saksbehandlermodul og biblioteksmodul.
Et informasjonsmøte for samtlige seksjoner og fagforeningene ble avholdt. Der
ble kravspesifiksjonen presentert og man hadde en påfølgende høringsrunde.
Den reviderte kravspesifikasjonen ble sendt til 9 leverandører. Innen svarfristens
utløp var svar fra følgende mottatt:
FICS Noark fra Control Data A/S
OFFSAK fra Statens Datasentral a.s
Omega fra Siemens Nixdorf informasjonssystemer A/S
PLEXUS fra A/S EDB
Tilbudene er under vurdering hos AF/AD og saksbehandlere. Noen beslutninger kommer
antakeligvis ikke til å bli tatt i første halvår 1992.

8.

ERSTATNING FOR ELINFO OG SYSBAS
RESULTATMÅL 3090 og 1928

GENERELT
Energiavdelingen har første halvår i år arbeidet med omorganisering av avdelingen. Det
har medført at arbeidet med erstaming for databasesystemene ELINFO og SYSBAS har
blitt noe forsinket. Ansvars-. og arbeidsområdene for de nye seksjonene på E har blitt
gjennomgått og det vil være til stor fordel når EUNFO og SYSBAS nå skal erstattes.

ELINFO (3090)
Arbeidet med å konvertere ELINFO har såvidt begynt. Vi forventer at et nytt system vil
være operativt innen 1.1.93 forutsatt tilgjengelighet og opplæring i det nye
utviklingsverktøyet og databasesystemet.

SYSBAS (1928)
Arbeidet med SYSBAS har ikke kommet i gang. Dagens databaseansvarlige for nettdata
blir overført til nettseksjon fra 1.7.92. Det blir utlyst en ny stilling innenfor bl.a.
oppbygning og vedlikehold av databasesystem for nettdata og GIS-arbeid i uke 22.
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En prosjektgruppe med ansvar for å vurdere rammene for ny nettdatabase, overføring av
data fra SYSBAS, programmer for nettanalyser og koblingen mellom
analyseprogrammene og databasen vil bli nedsatt fra ca. 1.6.92.
Avtalen om bruk av SYSBAS er oppsagt med virkning fra 1.1.93. SYSBAS ligger på
Statnett's PRIME maskin. Hvor langt man kan komme med erstatning av SYSBAS før
1.1.93 er ennå usikkert. Det vurderes som sannsynlig at man kan få forlenget avtalen
med Statnett dersom det viser seg nødvendig.

ERSTATNING FOR VAREG
RESULTATMÅL 3470
Som følge av den forestående utfasing av Cyber 960 er det nødvendig å utvikle en ny
utgave av VAREG tilpasset den nye maskinplattformen (Unix) og programvaren (Sybase)
og den nye database organiseringen i NVE.
Arbeidet er igangsatt og drives av Oddbjørg Reenskaug, AD, i samarbeid med Avenir og
Kjell Molkersrød, Tr.
I utgangspunktet var VAREG meget omfattende med spennvidde over flere avdelingers
ansvarsområde. En hovedoppgave nå er å overlate biter av VAREG til de avde1inger
hvor de naturlig hører hjemme, som f.eks hydrologiske data til hydrologisk avdeling,
konsesjonsdata til KDB, arkiv- og saksbehandlerdata til arkivsystemet osv. Derved blir
VAREG redusert til å inneholde tekniske data knyttet til TT's ansvarsområde, sikkerhet
ved vassdragsanlegg. De øvrige data kan hentes fra andre avdelingers databaser.
Ansvaret for korrektheten av dataene blir utvetydig og dobbeltlagring reduseres til et
minimum. Dessuten bedres effektiviteten.
Foreløpig er det analysearbeidet som pågår. Selve utviklingen settes i gang når det er
foretatt valg med hensyn til utviklingsverktøy.
Forøvrig kan nevnes at det gjenstår mye registreringsarbeid, muligens oppimot 800
dammer og et ukjent antall andre inspeksjonsobjekter.

ERSTATNING FOR VV's SAKSARKIV
RESULTAIMÅL 2331
I forbindelse med utfasing av Cyber har VV arbeidet med alternativer til sitt databaserte
saksarkiv. Deler av dette vil erstattes av nytt arkivsystem, og evt. saksbehandlersystem.
En egen gruppe ser på VVs behov i forhold til det som ivaretas i de nye systemene.
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11. VALG AV SATS1NGSOMRÅDER FOR GIS
RESULTATMÅL 2830
GIS-PROSJEKTET
GIS-arbeidet har vært organisert som et prosjekt med deltakere fra nesten alle avdelinger.
Astrid Voksø, HM er prosjektleder. Prosjektet skal ivareta innføringen av GIS i NVE, og
gikk fram til mai d.å. Det legges fram egen statusrapport for GIS med forslag til videre
arbeid og videre organisering av arbeidet.
I 6. etasje er det avsatt et eget rom hvor datamaskinene og arbeidsplassene for GIS er
plassert. Det arbeides også med GIS fra PC'er rundt om i NVE. Ft. vurderes innkjøp
av rasterplotter for plotting opp til størrelse AO-format.
NVE har hittil hatt kartgrunnlag for hele Norge i målestokk 1:1 mill, og deler av
Vestlandet i målestokk 1 : 250.000. En egen arbeidsgruppe har forhandlet med
Kartverket om videre kjøp av kartdata.
Det har vært arrangert to grunnkurs i Arc-Info (GIS-verktøyet), og i alt 20 personer har
fått grunnopplæring. Det har i tillegg vært arrangert to ulike videregående kurs.

SATSNINGSOMRÅDER FOR GIS
Innle in av NVEs di itale data.
Mye av NVEs digitale data er overført til GIS. Dette er i hovedsak data som er 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 digitalisert. Fra eksisterende
databaser er det overført andre mer beskrivende data som relateres til de digitale data.
Kart over utb d vannkraft o Samlet Plan ros'ekter.
På oppdrag fra Miljøverndepartementet har ER/HM laget et kart i målestokk
1:1 mill. for bruk i Stortingsmeldingen om SP. I den forbindelse er all utbygd vannkraft
registrert sammen med alle Samlet Plan prosjekter. NVE klargjør kartet slik at bare den
siste layout og "setting" før trykking gjenstår. Alle grunnlagsdata vil være oppdatert og
tilgjengelige i NVEs GIS-system.
S esialla ede men er for NVE.
Det er laget en felles NVE-meny hvor mye av de innlagte data kan vises på kart på
skjerm, og en kan få fram tilknyttet informasjon.

VIDERE PLANER FOR GIS
Prosjektgruppen for GIS foreslo nytt mandat og videre organisering for direktørmøtet
26.05. d.å. som ble vedtatt. Det ble også foreslått planer for videre arbeid. De enkelte
seksjoner (ikke alle) har satt opp sine planer for GIS. En del oppgaver vil imidlertid være
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fellesutvilding, bl.a. utvikling av NVE-menyen, tilknytning til database, analyser m.m.
Det er også vedtatt en ansvarsfordeling for datagrunnlaget, slik at hver seksjon får ansvar
for lagring, oppdatering og vedlikehold av egne data.
Det vises til egen rapport om GIS, og de vedtatte prosjektene. NVE må i større grad
være forberedt på at omverdenen stiller stadig større krav til NVE når det gjelder å
framskaffe data i form av ulike analyser og faktisk informasjon innen NVEs
forvaltningsområder.
GIS vil være et viktig hjelpemiddel for å klare en slik oppgave.

12. PC-NETT PÅ REGIONKONTORENE
RESULTATMÅL 1144
Fremdriftsplan for installasjon av PC-nett på regionkontorene ble laget av Bjørn Magne
Bakken (prosjektleder), Ronny Johansen og Thor-Henrik Kvandal (vedlegg 8 i Notat nr 7
1991 - Handlingsplan for IT-området).
Innføringen av PC-nett på regionkontorene gikk etter planen, VRS høsten 91, VRM uke
15 VRN uke 17 og VRV uke 19. Installasjonen ble gjennomført i samarbeid med
koordineringsgruppens representanter fra regionkontorene.
Alle regionkontorene har nå samme opplegg/arkitektur som hovedkontoret angående Unixserver, nett og diverse programvare. Regionkontorenes Unix-server er en "miniutgave"
av hovedkontorets Unix-server. Det er anskaffet flerbrukerlisenser for brukerprogram
som WordPerfect, Lotus, Freelance, Zstem etc. Regionkontorne får nå tilgang til disse
på lik linje med hovedkontoret.
AD vil via X25 samband utføre service og vedlikehold på regionkontorenes
på samme måte som på hovedkontorets Unix-server.
AD vil også drive nettverksovervåkning

Unix-servere

ute på regionkontorene.

Region Vest
STATUS
Ved regionkontoret i Førde er det i dag 11 pc som er knytta opp mot nettverket som
arbeidsstasjonar.
Det vil seie at alle tilsette ved kontoret har eigen pc som er knytta til
nettet. I tillegg har vi to eldre IBM AT som er nytta som printerspooler i nettet.
Då vi har betalt fastavgift for datapak på det "gamle" systemet fram til juni i år, vil vi i
ein periode kjøre på begge system. Det er spesielt digitalisering av limnigram som har
behov for eiga linje fram til K.Dalviken får modifisert programmet for digitalisering og
filoverføring. Vi vonar difor at dette blir gjort før juni, då vår datapaklinje blir nedkobla.
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Nettverketved regionkontoretvart satt i drift i veke 19, og fungeraretter planen. Vi har
i den korte driftspriodenikkje hatt nokon problem. Kommunikasjonenmot Oslo med
Connect og Zstem fungerargodt, det samme gjer utskriftfra Word Perfect til felles
laserskrivar. Det gjenstårå sjå kor stabilt systemet er, men så langt ser det svært lovande
ut.

VYER
Vi ser med spermingpå verktøy som vil forenkle vår kontaktmed hovedkontoret. Vi
tenkjerdå først og fremst på eit mail- og fax-system som vil gjere den daglege kontakta
mykje lettare.
Eit fellesområdepå serverenhar opna muligheitafor eit system for handteringav inn/ut
gåandepost som er tilgjengeleg for alle. Dette er vel noko som gjeld heile NVE, så her
burdedet bli utvilda enkle databasarsom tek seg av dette problemet !
Regionkontorethar stortbehov for kurs innan data.
Det er spesiellt behov for kurs innan:
Windows
Word Perfect for Windows
Freelance for Windows
Lotus 123 For Windows
Unix
Avansert brukav Zstem.
VV brukari aukanegrad dataprogrami planleggingaav forbygningar. Programsom
Terrapartnerol. bør komme med i IT- strategienmed sikte på ei standariseringav
program, og god integreringmot td. GIS. Auka brukav desse programmabetyr at NVE
må kjøpe inn digitaliseringsbord og plottarari AOformat.
Det er også behov for hjelpeprogramsom td. Norton Desktop ol. for å få eit betre og
enklaregrensesnitti Windows. Kva med programfor tidsplanleggingetc ?
Regionkontoretkjem til å flytte til nye lokale i Førde innan 15. sep i år. Denne flyttinga
vil ikkje by på nokon datatekniskeproblem, då dei lokala vi skal flytte til har TBK
universalnett.

Region Midt
Pc-nettetved VRM ble installerti uke 15. Oppleggetfor installeringenvar bra planlagt
av NVE-AD. Dette medførteat det løpende arbeidetved VRM kunne gå relativtuforstyrret for de flestes del i perioden installeringenpågikk.
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Det interne PC nettverket synes å fungere bra.
-

Ved VRM er vi 11 ansatteog vi har 11 PC-arbeidsplassertilknyttetnettverket. Av disse
er det en PC som er plassertpå datarommet,og som er felles for alle. Alle arbeidsplasser er 386-PC'er med minst 4 Mb RAM. De flest ved VRM har nå gått over til å bruke
Word Perfect for Windows, det er holdt interntkurs i brukav Word Perfect for
Windows og det er orientertom opplegget for det nye nettverket.

Programeringsbistand fra HD er nødvendig før PADen kan fjernes.
Det er nødvendigmed omprogrammeringav programmetLIMDIG. Dette er et program
for digitaliseringav Ihnnigramsom 1111benytter. Programmetsoppkallingsrutinermot
Oslo må omprogrammeres.

Tilkobling av matriseprinteren mot serveren er ikke ordnet.
Planen er å koble to printereopp mot nettverket. I dag er bare printerenfor utskriftfra
WP koblet til nettverket. Dette er en Hp laserjetIII.
Matriseprinteren,som i hovedsakblir bruktil utskriftav hydrologiskedata, regnskapog
arkiv, er fremdeles koblet på "gammelmåten"via PADen.

Region Nord
Nytt DATAPAK-sambandog nettverkTBK-Universalnettble montertog igangsatti uke
17. Til nettverketer det tilknyttet7 oppgraderte/nyePC'er, en FACIT-skriverog en HPlaser. Begge skriverneer koblet via to eldre IBM-AT.
Tre medarbeidereer ikke tilknyttetdet nye nettverket,herav en midlertidigansattved
HH. For å få alle ansattetilknyttetnettverketmå det kjøpes to nye PC'er og en eldre må
oppgraderes. Kostnadenefor dette vil bli ca kr 65 000,- med hhv kr 40 000 på 1111og kr
15 000,- på VV.
Det er for tiden ikke mulig å finne budsjettmessigdekning for nyimikjøppå seksjonseller region-nivå. For å oppnå en tilfredsstillendesituasjonfor alle ansattemå vi på
ubestemttid kjøre to parallelle nettverkog DATAPAK-samband. En annen årsaktil
dobbelkjøringener at programvarefor digitaliseringog filoverføring må omskrives før
disse funksjonerkan gå over det nye nettverket.
EtterWP-WINDOWS-kursi uke 18 er vi kommet godt i gang med tekstbehandling.
Nettverketfungerer, utskrifterfra WP til HP-laser går fmt. Kommunikasjonmot CYBER
med ESTFM fungerergodt.
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Videre venter vi spentpå fasiliteter som:
Lotus 123 for Windows
Lotus Freelance (grafikk/tegn.)for Windows
Mulighet for kommunikasjonmed andrenettverki NVE-systemet, når kan flere
saksbehandlerejobbe mot samme dokument?
Vi føler et stortbehov for kurs, opplæringog brukerstøtteinnen områdersom:
Aktuell programvare(WP, lotus, etc..)
Betjeningav Serveren, backup. et.
ESTEM og CONNECT
SAKARAKIVVV på PC
REGNSKAP, VV på PC
BETJENINGav alle deler av nettverket.
Seksjon for Vassdragsteknikkved region nord vil i fremtidenta i bruk nye EDB-program
i sin planlegging og oppmåling. H-strategienbør også omfattedisse deler. Vi må få til
en standardiseringbåde på programvareog utstyr.

13. ETABLERE EDB-KOORDINERINGSGRUPPE
RESULTATMÅL1124
EDB-koordineringgruppenble etablertjanuar 1992. Gruppenbestårav en representerfra
hver avdeling, en representantfra hvert regionkontorsamt leder og sekretærfra AD
(vedlegg 9 i Notat nr 7 1991 - Handlingsplanfor IT-området).
Gruppenhar hatt 4 møter, derav 2 med regionrepresentantene.
Gruppenhar til nå mest fungert som et informasjons-utvekslingsforum.Gruppener i en
innkjøringsfaseog trengerfortsattlitt tid før den har funnet sin endelige plass i systemet.
Gruppensmandatfølger.
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MANDAT FOR EDB-KOORDINERINGSGRUPPEN
EDB-koordineringsgruppener et rådgivendeorgan for direktønnotetvedrørende
informasjonsteknologii NVE.
SAMMENSETMNG
EDB-koordineringsgruppenble foreslåttav IT-prosjektgruppen,og vedtatt av
direktøtmøtet.
Gruppenbestår av en representantfra hver avdelingog AD som leder gruppensarbeide.
Gruppenforsterkesmed en representantfra regionkontorenefør den halvårlige
rapporteringentil direktørmøte.
Gruppensrepresentanterog vararepresentanterutnevnesfor 2 år av gangen.
Avdelingene/regionskontorene
utnevner selv sine representanter.
OPPGAVER

Å støtte gjennomføringenav de strategiskevalgeneog den vedtattepolicy, samt
delta i utvildingenav WEs IT-strategi.
Informerepå tvers av avdelingeneog derved;
samordnesystemerog systemanskaffelser,
avdekkeplaner som avvikerfra overordnete beslutninger,
kanalisereideer og konkreteforslag fra brukerne,
Løpendevurdere IT-organisasjonenog eventueltforeslå tilpasninger,
Foreslå endringer av retningslinjenefor den teknologiskeplattformeni samsvar
med utvildffigenav utstyr og programvare,
Vurdere og foreslå større anskaffelser,
Forankre viktige beslutningerinnen IT-sektorennedoveri linjen.
RAPPORTERING
EDB-koordineringsgruppenrapportererhalvårligfra IT-områdettil direktørmøte.
Det legges frem en rapport med status for IT-området,dvs, de resultaterog mål som er
nådd og de som ikke er nådd i løpet av den foregåendeperioden, samt en plan for den
neste perioden med budsjetter. Rapportenskal dekkehele IT-området.
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MØTER
Gruppensleder innkallertil møter. Øvrige representanterkan kreve møte.
Møteinnkallm.
g med saksdokumentersendes representanteneen uke før møtedato.

VITALISERING AV BRUKERSTØTTEFUNKSJONEN
RESULTATMÅL 1124
Brukerstøttegruppenble opprettetfebruar1992.
Brukerstøttenefikk spesielle tilbud angåendeinternekurs i windowsversjonenav Word
Perfect og Lotus 123, noe mange av dem benyttetseg av.
Gruppenhar hatt ett møte.
Oppfølgingenav brukerstøttegruppenhar vært sværtdårlig, dette på grunnav
kapasitetsporblemeri AD. EDB-koordineringsgruppenvil ta opp til vurderinghvordan
vi skal få i gang arbeidetmed denne gruppen. Gruppenmå bl.a. ha et mandat, en
møteplanog en opplæringsplanfor hver enkel representant.

MINDRE IT-AKTIVITETER
Administrasjonsavdelingen
UTSTYRSDATABASE
RESULTATMÅL 1141
Utstyrsdatabase:
Prosjekteter et samarbeidmellom AF og AD. Målet er å få en databasesom har
totaloversiktover alt inventarog datautstyri NVEs eie, hvor det befinner seg, hvem som
benytterdet, hva som er lagret og eventuell kassasjon. Kravspesifikasjonener klar og
det er laget datamodell. Vi regner med å ha prosjektetferdig til bruki 3. kvartal 1992.

FRAVÆRSFØRINGS- OG FERIEOVERSIKTSPROGRAM
Ole-JørgenTallasrud,AØ har etter oppdragfra AF, laget et fraværsførings-og
ferieoversiktsprogramtilknyttetES4. Programmetgir rapporterslik Arbeids- og
administrasjonsdepartementet
ønsker det. Det er også mulig å få ut rapporterpr.
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seksjon eller pr. avdeling i fritt va1gt tidsperiode. Programmet er benyttet på alt fravær
etter 1. januar 1992 og fungerer meget bra. Det er stor tidsbesparelse for både
forværelser og AF og det gir sikrere opplysninger.

ES-4
RESULTATMÅL 1135
Mye tilrettelegging i ES4 personal er foretatt. Nå funger systemet tilfredsstillende i følge
AØ.
Mye tilrettelegging er også foretatt i ES4 prosjekt, der gjenstår fortsatt en del
tilrettelegging før Hydrologisk avdeling godkjenner systemet.
Flere saksbehandlere/koordinatorer har meldt feil i ES4 økonomi. Dette er gjennomgått
av AD og AØ. Feilene oppsto på grunn av omposteringer som ble ffibakedatert.

MA1L-FAX-SYSTEM
I forbindelse med anskaffelse av ny Unix-maskin vil det også bli anskaffet mail- faxsystem. Systemet vi1 bli installert på den nye Unix-maskinen (CD4680), og vil gå under
Windows-grensesnitt.
En gruppe bestående AD, HD og EDB-koordineringsgruppen vil teste ut systemet før det
gjøres tilgjengelig for resten av NVE.

HCL-eXeed og WINDOWS PÅ SERVER

HCL-eXeed (X-emulator) er lagt på serveren og det fungere bra.
Det er ønskelig at også Windows kan legges på serveren, dette vil gi store tidsbesparelser
ved innlegging av nye versjoner. Det er foreløpig usikkert om dette lar seg gjøre, først
må det gjøres en analyse av nettbelastningen det medfører å legge Windows på serveren.
Denne anlysen vil bli gjordt i løpet av sommeren.

UTBYGG1NG AV DET INTERNE KURST1LBUD
RESULTATMÅL 1131
Kurstilbudet omfatter nå WordPerfect og Lotus 123, begge både i DOS- og Windowsversjon. I tillegg mottar AD spesialbestilling av kurs.
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SIKKERHET
RESULTATMÅL 1133
Når den nye Unix-maskinener på plass vil AD foreta en ny gjennomgangav EDBsikkerheteni NVE. Det vil spesielt bli fokusertpå Unix som operativsystemog
muligheterfor å koble TB sammenmed resten av NVE. Planen er at dette skal
gjennomføresi løpet av høsten.

Energiavdelingen
Energiavdelingener aktivt med i GIS-prosjektet. Ellers vises det til kapittel 8.

Enøk- og Markedsavdelingen
IT-aktivitetenei avdelingenbegrenser seg til utvilding og brukav enkle databaserog
regnark. Få av av aktivitetenei avdelingen eller internti seksjoneneer pr. idag koordinert, som vil være ønskelig på sikt. Koordineringenburdevære basertpå brukav tyngre
databaseverktøy som kan være sentraltplassert. Fordelen vil være at man oppnåren
besparelse og sikkerheti tallmaterialet ved at en sentraldatabasetil enhver tid vil være
oppdatert. Samtidigbør det være åpning for de enkelte avdelingersbehov. Arbeidet
med valg av databaseløsninger er defor meget viktig i denne prosessen.
ENØK
Enøk-seksjonenhar utvildet en databasebasertpå en spørreundersøkelseomkringenøkaktivitetenei 1990. Databasenbrukes for å få bakgrunnsinfonnasjonom enøk aktivitetene i verkene. Seksjonenhar planer om å utarbeideet rapporterhigsskjemasom årlig gir
en tilbake rapportering.

I prosjekt sammenhenghar man et samatbeidmed IFE vedrørendeen administrativ
database,brukti forbindelse med behandlingav søknader. Den er også planlagtbenyttet
som et prosjektoppfølgingssystem. Arbeidet er pr. idag lagt på is. Idag har seksjonen
regnarksom gir en enkel oversikt og statusi saksbehandlingen, fungerer også som et
supplementtil ES4.
MARKED
Markedsseksjonenhar IT-aktivitetersom er rettetmot flere av seksjonensområder.
Overføringstariffene,husholdningstariffeneog regnskapsrapportering
er p.t. utviklet i
forskjellige regnearkmodeller. Regnskapstalleneskal importerestil en database.
Utvildingen av databasenstarteropp høsten -92. Regnskapsmpporteringentas i bruk
f.o.m. regnskapsåret1993, og dataenevil NVE få tilsendt i 1994.
Statsstemadenhar utvildet en databasesom brukesaktivt i saksbehandlingen. Den viser
statusi saksbehandlingog prosjektenesfremdrift. Videre blir den benyttettil å se på
kriterienefor statsstmad.
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Det er under utvikling en kontraktsdatabase for å få en oversikt over strukturelle forhold i
kraftmarkedet. Databasen skal primært benyttes i forbindelse med en prosjekt som skal
kartlegge det norske kraftmarkedet, men skal viderføres til benyttelse i det daglige tilsyn
med markedet.
Elstatistikkskjemaene som verkene oversender SSB med en kopi til NVE er registrert i en
database. P.t. er kun 1989 tallene tilgjengelig, men det forventes at utvalgte 1991 tall
vil bli registrert. I forbindelse med omleggingen av verkenes rapportering av
regnskapstall il elstatistikken bli omarbeidet. Dette vil påvirke databasens struktur og
innhold.

Hydrologisk avdeling
B1LDEBEHANDLINGSSYSTEM
Vannbalanse-seksjonen har anskaffet programnsystemet CHIPS fra universitetet i København. Nødvendig maskinvare (PC 486 med storskjerm og kraftig grafilck-kort) er også
innkjøpt. Utstyret er tatt i bruk til analyse av satelittfoto i forbindelse med kartlegging av
snmengder i landet. Hittil er det hovedsakelig utprøving og tilrettelegging for seinere
operativ drift som er gjort.

FIDAP
En meget stor og kraftig programpakke for løsning av grunnligningene innen væskemekanikker tattinn og bruktbLa. for å modellerebrebevegelser.Programmeter
utbredt innen industrien, men NVE er første bruker som anvender det på naturfaglige
problemer. Et meget spennende prosjekt! Programmet krever relativt stor maskinkraft og
kjøres hos oss på SUN SPARC. Det er levert fra Fluid Dynamics Int., Chicago, og er
tatt inn på forskerlisens for et år.

Tilsyns- og beredskapsavdelingen
Utskifting og oppgradering av PC'er til bruk under Windows pågår. Pr i dag kan 7 av
16 PC'er ved avdelingen kjøre WordPerfect under Windows. Den videre utskifting/oppgradering vil bli avpasset etter budsjettsituasjonen og behovet ved avdelingen.
Tilsynsseksjonen har avsatt ressurser til å delta i utviklingen av GIS. Foruten deltakelse
i prosjektgruppen (Grethe Hohn) jobbes det med å legge til rette for oppslag på dammer
som er underlagt offentlig tilsyn i felles menyen for NVE. Data om dammers beliggenhet er hentet fra VAREG. Det gjenstår en god del arbeid med videre tilretteleggelse av
dataene i GIS (kontrollere beliggenhet, utvikle menyer etc.).
Beredskapsseksjonen skal fra og med 1992 ta i bruk en ny metode for beregning av
gebyrer til dekning av seksjonens drift. Det er derfor nødvendig å utvikle et nytt system
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for beregning av gebyrer og genereringav diverse rapporter,herunderfakturaertil de
ulike verkene. Seksjonentar sikte på å nytte det databasesluttbrukerverktøyetsom
velges som standardfor NVE. Grunnlagsdatafor det nye systemet fmnes allerede i
seksjonensFics base. Arbeidetvil bli startetstraksdet er endelig bestemt hva som blir
standardsluttbrukerverktøyi NVE. Systemetbør være operativtinnen utgangenav
august. Det vil ikke bli behov for eksternbistandi forbindelsemed utvildingen.

Vassdragsavdelingen
Overgangentil PC og Windows-versjonerav programvarehar medførtbehov for nyinnkjøpav PC, og oppgraderingav eksisterendePC'er. Det gjenståroppgraderingersamt
støydempingav en del PC'er på avdelingen. Avdelingen har ikke hatt råd til å gjennomføre oppgraderingog støydempingav alle PC'er i denne omgang.
Flere ved avdelingen har gjennomførtkurs i WP for Windows og kurs i Lotus.
Natur o Mil'ø
VN har siste halve året hatt en person (arbeidsledigpå tiltak)til å registrerefotoarkivetpå
data. Arkivet har ca. 19.000 lysbilder og vel halvpartener hittil registrert.
VN har også et terskelregister,men har foreløpig hatt liten kapasitettil å registrere
terskler. Ulike måterå hente inn disse dataenevurderes.
Sekjonenhar i samarbeidmed HM laget et verneplanregister. Verneplan
og forslaget
til verneplanIV er også lagt inn i GIS-systemetsammenmed opplysningerfra
verneplanregisteret.
VN arbeidermed retningslinjerfor differensiertforvaltningav verneområder,og etterhvert må disse retningslinjeneknyttes opp mot GIS.
Konsesjon (VK)
Vassdragsavdelingenhar anskaffeten scannerog et såkaltOCR-program. Med scanneren
kan vi avfotograferetekst, tegninger eller bilder (i sort/hvitt)og lagre dem på dataform.
Med OCR-programmetkan avfotograferttekst tolkes, og gjøres om ti1vanlig tegnbasert
tekst for bruki f.eks. tekstbehandling.
På VK tas det nå et kft med registreringav datai Konsesjonsdatabasen(KDB) ved at en
studenter engasjertpå deltid. Vi regner med at alle vassdragskonsesjonervil være
registrertfør sommeren. Derettervil innholdetog omfanget av de enkelte konsesjonerbli
registrert(inngrep, vilkår, manøvreringsreglementer).Vi regner med at vilkår og
manøvreringsreglementerkan scannes/tolkesi sin helhet og 1agressom dokumenter
ti1knyttetden enkeltekonsesjon.
Det arbeides også med å gjøre mest mulig av informasjonenfra konsesjonsdatabasen
tilgjengelig i GIS-systemet.
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Vassdra steknikk VV
I forbindelsemed utfasing av Cyber har VV arbeidetmed alternativertil sitt databaserte
saksarkiv. Deler av dette vil erStattesav nytt arkivsystem,og evt. saksbehandlersystem.
En egen gruppe ser på VVs behov i forhold til det som ivaretasi de nye systemene.
PC versjon av HEC-2 (vannlinjeberegningsprogram)
tas i brukpå regionkontorene,og
den den forbindelseblir det gitt opplæringskurs.
Bruk av GIS (Arc-Info)terrengmodellvurderesmot nåværendebruk av Terrapartner.

16. GJENNOMFØRTE TILTAK, ERFARINGER
UTFAS1NG AV 3COM-NETTET
3COM serverenvar til tider ustabil i drift, og måtte ha egne backuprutiner. Utfasingen
har frigjordtressursseri AD.
TB er fortsatttilknyttetsitt eget 3COM-nett,dette på grunnav sikkerheten.

UTFAS1NG AV ND-MASKINENE
ND-maskinenevar svært tunge både i brukog drift.
Energiavdelingenkjørte før EFI-modellenepå ND 550. Etter overleggingen til Unixmaskinble tiden redusertmed en faktorpå 10-12.
Utfasingen av ND-maskinenbetydde også utfasing av Notis WP. Dette førte igjen til at
alle i NVE nå brukersamme teksbehandlingssystem,noe som gir store besparelserbåde i
form av ressursertil kurs og i utveksling av dokumenter.
Utfasingen har frigjordtressurseri AD og effektivisert saksbehandlingeni NVE.

FLYTTING AV HCS-APPLIKASJONER
A1le Fics-app1ikasjonerer nå flyttet fra ND-maskineneover til Unix-maskinen. Responsen er blitt kraftig forbedret, og vedlikeholdetog backuper blitt vesentlig enklere.

1NNFØRING AV NFS (NETTWORK-FILE-SYSTEM)
Vi hadde mange problemeri starten,og dette tok store ressurserfra AD. Etterhverter de
fleste problemerblitt løst og i dag fungere det tilfredsstillende. En av grunnenetil
problemenevar at vi i NVE var tidlig ute med å ta i bruk NFS, og deler av systemet var
ikke ferdig utvildet. Vi måtte selv fmne en del feil og få de rettet, dette tok mye tid.

21
ControlData var vår leverandørav NFS. Vi fikk mye gratis konsulentrhjelpav dem i
innkjøringsperiodenmed NFS.

INNFØRING AV PC'ER
Innkjøpav nye PC'er og oppgraderingerav gamle PC'er har gått raskereenn forutsatt.
De fleste saksbehandlerehar sin egen PC. Det er fortsatten del som må oppgraderesfor
å kjøre Windows.
Innføringav PC'er for alle saksbehandlerehar ført til stor belastningpå AD. Dette
gjelder opplæring, oppsettog tilretteleggingav nye og gamle PC'er, samt vanlig brukerstøtte som har øket enormt. Vi håperdette vil gå ned etter en tid, hvis ikke har "PCalderen"medført størrebelastningpå AD enn forutsatt. Vi må fmne en løsning på
hvordanvi skal organiseredet i fremtiden. kanskjeved hjelp av et sterkere
brukerstøtteapparat
ute i avdelingene.

INNFØRING AV GIS, DRWTSIDEN
AD's rolle i innføringenav GIS skulle være drift og vedlikehold av hardwareog
operativsystem,samt påse at innvesteringenevar i henholdtil IT-strategien.
I denne sammenhenger to medarbeideri AD gått på ett 4 dagers-kursi SUNOS, en
medarbeiderhar også gått på ett 4-dagers-kursi drift og administrasjonsav SUN. Begge
kursene arrangertav SkrivervikData A/S.
Innføringenav GIS har medførtmye mer arbeidfor AD enn forutsatt. I tillegg til drift
og vedlikehold av hardwareog operativsystemhar det vært mye arbeidmed diverse
tilretteleggingerav systemet , data og PCer.
Det er naturligat GIS-brukerenefår støtte fra AD på de nevnte oppgaver. Dette er
oppgaver som naturlighører inn under seksjonen, men forutsetningenmå være at AD får
beholde de ressursenede har i dag på drift (4 stillinger).
AD vil ikke påta seg drift og vedlikehold av selve GIS-applikasjoneneog dataene. Dette
hører hjemme hos brukereneav verktøyet (ref. IT-strategien).
Ellers vises det til eget notat angåendeinnføringav GIS i NVE, Notat nr 5 1992, red.
Astrid Voksø.
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INNFØRING AV STANDARD PROGRAMVARE, STANDARD MALER OG
FELLES UTSKRIFTSMULIGHETER

Standardprogramvaregir store økonomiskebesparelserog enklere drift og vedlikehold.
Kurstilbudeter effektivisertog brukerstøtteapparateter blitt bedre etter at antall programmer er redusert. I tillegg er det blitt enldere å utveksledokumenterpå tvers av avdelingene.
Standardmaler og bedre utskriftsmuligheterhar ført til stor effektiviseringfor
saksbehandlerene.
Det er ialt innkjøpt9 liP Laserjet III Si som er plassert rundt i huset, knyttet direktepå
nettverket. Noen av disse er svært hardt belastet. Etter den interne flyttingmå det gjøres
en vurderingav ytterligereutbyggingav felles utskriftstilgjengeligheter.
IT-ERFARINGER - ENERGIAVDELINGEN

EDB-systemerog maskinerfungere stort sett tilfredsstillende. Det viktigsteunntaketer
skrivereni nord-fløyen2. etg. som tidvis syneså være sprengt. Det kan skyldesmange
og evt, krevendebrukere. Vi forventerat situasjonblir bedre når vi flytter i 2. halvår
1992.
BRUKERERFARINGER PC-PROGRAMMER - HYDROLOGISK AVDELING
Stort sett fungerer

nettverk

med program

og skrivere

tilfredsstillende.

Systemet

er sjelden

nede, og responsener normalt rask nok.
Småproblemermed skrivere har forekommet. Selv HP111Sibli dessverre for langsomnår
større grafiske utskrifter (særligPostScript)skal behandles.
Noe grundigereinformasjonom tilgjengelighetog bruk (hvordaninstallere/konfigurere)av
felles programvareer ønskelig.
Vårt inntrykk er også at ledelsen/tiketteleggingenav tekstbehandlingssidenkunne vært
forbedret noe.
BRUKERERFARINGER STORMASKIN-PROGRAMVARE - HYDROLOGISK
AVDELING

Stort sett få problemer, men behovetfor utskiftingav avdelingensgamle base- og
analysesystem("Hydra") er åpenbar.
ES4 volder stadigen del irritasjonfordi det er for tungt og lite brukervennlig.
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17. DRIFT AV MASKINER/SERVERE, PC'ER, DATANETT OG TILHØRENDE PERIFERUTSTYR
Drift av datanettetog stormaskiner/servereer sværttilfredsstillende. Det er sjelden det
oppstårfeil, og de få gangene det har skjedder det blitt rettetopp innen kort tid.
AD har som av sine mål at maskinerog datanettskal være tilgjengelige 98 %av normal
arbeidstid,og det er gjennomført. Dette betyr at vi har et svært stabiltdatanett,og svært
stabil og godt konfigurertmaskinpark.
Drift av SUN-maskinenhar vært svært ressurskrevende. Grunnentil dette er at AD ikke
er kommet langt nok med å bygge opp kompetansepå denne type maskinog operativsystem, og at GIS-brukereneer i en startfaseder de trengermye hjelp til diverse
tilrettelegginger.
Drift av PC'er er svært tidkrevende. I forbindelsemed mye nykjøp, oppgraderingerog
rokkeringerav gamle PC'er blir det mye tilrettelegging. Fordi mange saksbehandlereer i
en opplæringsperiode,blir det svært mye brukerstøtte.
PC'ene er forholdsvis stabile i drift, men en del reperasjonerog tilbakesendingav nye
defekte PC'er har det vært.
Drift av periferutstyr,skrivere, plottere og annetutstyr som er tilkoblet nettet, er også
sværttidkrevende. Tilkoblinger,tilretteleggingpå PC'ene, feilsøking av utskriftersom
blir borte på veien frem til skriveren,utskriftersom stopperskriverener typiske oppgaver
som tar mye tid. Det har i løpet av våren blitt mindreav disse feilene, men vi har
fortsattproblemermed utskriftersom blir borte og utskriftersom stopperskriveren.
Begge problemenevet vi grunnentil. Når vi får frigjordtflere gamle PC'er for adressering for skriverene/plotterenevil problemetmed bortkomneutskrifterløses.
Det andreproblemeter rett og slett kapasitetsproblem. Noen saksbehandleresender
utskriftjobbersom tar opp til 1-2 timer å skrive ut. Det er naturligat dette blir tolket
som feil, og meldes så til AD. Dette vil bli bedre når vi får på plass alle laserskriverene
som er planlagtå anskaffe. I tillegg må det vurderesom slike jobber skal tidsstyres slik
at de blir utskrevetom natten.

